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stancji wskaźnikowej z wykorzystaniem kąpieli w roztworze chlorku 
wapnia o stężeniu do 5%. Zgłoszenie obejmuje również sposób za-
stosowania mikrosfer do kontroli jakości paliw węglowodorowych.

(9 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2019 03 16

A1 (21) 428265 (22) 2018 12 19

(51) G01N 21/3504 (2014.01) 
 G01N 21/03 (2006.01) 
 G01J 3/42 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) GŁUSZEK ALEKSANDER; HUDZIKOWSKI ARKADIUSZ; 

SOTOR JAROSŁAW

(54) Komórka wieloprzejściowa
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest komórka wieloprzejściowa 
przeznaczona zwłaszcza do stosowania w laserowej spektroskopii 
gazów. Komórka charakteryzuje się tym, że jest złożona z co naj-
mniej 3 zwierciadeł sferycznych (1), z których w co najmniej jednej 
parze zwierciadeł płaszczyzny powierzchni odbijających (2) prze-
cinają się pod kątem mniejszym od 180 stopni, przez co powsta-
je wzór astygmatyczny, których środki, definiowane jako punkt 
przecięcia normalnej (3) zwierciadła z powierzchnią odbijającą (2) 
tworzą wierzchołki łamanej, zaś powierzchnie odbijające (2) są skie-
rowane w stronę kątów wklęsłych (5) utworzonych przez sąsiednie 
odcinki łamanej (4a...n) mające punkty wspólne na powierzchniach 
odbijających (2) danego zwierciadła (1), natomiast normalne (3) każ-
dego ze zwierciadeł tworzą z dwusieczną kąta tworzonego przez 
sąsiednie do danego zwierciadła odcinki łamanej kąt nie większy 
niż 1/4 kąta utworzonego przez sąsiednie do danego zwierciadła 
odcinki łamanej.

(7 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2019 10 30

A1 (21) 428278 (22) 2018 12 21

(51) G01N 33/00 (2006.01)

(71) OPTIMUM - TYMIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA, Koprki
(72) LEWANDOWSKI SEBASTIAN; SYLWESTRZAK MARCIN; 

TYMIŃSKI DARIUSZ; WIDOTA JACEK; ZYCH MATEUSZ

(54) Urządzenie do pomiaru zanieczyszczeń powietrza
(57) Urządzenie do pomiaru zanieczyszczeń powietrza zawierają-
ce przynajmniej jeden czujnik zanieczyszczeń powietrza, którego 
wyjściowy sygnał pomiarowy jest przyłączony do wejścia układu 
pomiarowego oraz wyświetlacz do wyświetlania wykrytego przez 
układ pomiarowy poziomu zanieczyszczeń, charakteryzuje się tym, 
że zawiera ponadto układ przyrostowy (340) do generowania sy-
gnału wskazującego na wielkość wykrytego przyrostu poziomu 
sygnału pomiarowego z czujnika (310), połączony z wyświetla-
czem (330) do wyświetlania wielkości wykrytego przyrostu.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 428414 (22) 2018 12 28

(51) G01V 1/00 (2006.01) 
 G01V 1/16 (2006.01) 
 G01V 1/20 (2006.01) 
 G01V 1/24 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk; INSTYTUT NAFTY 
I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków; 
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) PASTERNACKI ANDRZEJ; MAĆKOWSKI TOMASZ; 
ŚWIĘCH ERYK

(54) Układ lokalizacji epicentrów wstrząsów 
indukowanych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ lokalizacji epicentrów 
wstrząsów indukowanych szczelinowaniem hydraulicznym zawie-
rający układ (3) liniowo połączonych sond sejsmicznych połączo-
ny z układem zasilania i akwizycji danych (4), w którym układ (3) 
liniowo połączonych sond sejsmicznych zawiera pierwszy podu-
kład (3.1) liniowo połączonych sond sejsmicznych połączony linio-
wo z drugim podukładem (3.2) liniowo połączonych sond sejsmicz-
nych, przy czym w drugim podukładzie (3.2) poszczególne sondy 
sejsmiczne oddalone są od siebie o odległość dwa razy większą niż 
odległość pomiędzy poszczególnymi sondami w pierwszym po-
dukładzie (3.1) liniowo połączonych sond sejsmicznych.

(3 zastrzeżenia)


