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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wana lub chłodzona charakteryzuje się tym, że ma pojemnik (1)
na próbkę perforowany i umieszczony w komorze grzewczej (2),
ogrzewanej ciepłem wytwarzanym przez prąd elektryczny płynący
w elemencie grzejnym (3), spoczywający szczelnie na uszczelce (4)
znajdującej się na ścianie podgrzewacza (5).
(3 zastrzeżenia)
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spektroskopii impedancyjnej, po uprzednim eksponowaniu powłok
kolejno w roztworach następujących agresywnych elektrolitów, silnie oddziaływujących destrukcyjnie na chronione przez nie podłoże metalowe, to jest nasyconym wodnym roztworze wapna
magnezowego, 2,5-3%-owym wodnym roztworze chlorku potasu,
2,5-3%-owym wodnym roztworze saletrzaku i 2,5-3%-owym wodnym roztworze siarczanu potasu, a następnie poddaje badaniom
ścieralnościowo-zużyciowym, przy czym podczas badań w roztworach elektrolitów, powłoki poddawane są działaniu promieniowania
UV o długości fali 240-254 nm i natężeniu 3,00-3,54 W • m-2 (działanie starzeniowe). Badania prowadzi się cyklicznie jak przedstawiono na rysunku.
(7 zastrzeżeń)
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nie pokryty warstwą chemoodporną, obejmującą stalowy pręt,
przy którego dolnym końcu osadzona jest pierścieniowa elektroda
pracująca (1) wykonana z metalu szlachetnego, korzystnie srebra,
złota lub platyny. Elektroda pracująca (1) ma średnicę zewnętrzną
równą średnicy warstwy chemoodpornej. Nośnik jest współosiowo
połączony górnym końcem z siłownikiem liniowym (7) i prowadzony pionowo przez obudowę (6) napełnioną częściowo w streﬁe dna elektrolitem (5). Dolny koniec nośnika wyprowadzony jest
na zewnątrz obudowy (6) przez zabudowany w dnie zespół centrująco-uszczelniający (3, 4). Czujnik posiada elektrodę odniesienia (2)
wbudowaną w nośnik w pobliżu i ponad elektrodą pracującą (1),
która ma postać chlorosrebrowej tulei osadzonej na stalowej rurce, nasuniętej współosiowo na stalowy pręt i oddzielonej od niego
warstwą izolatora elektrycznego, korzystnie teﬂonu.
(4 zastrzeżenia)

nych będący przedmiotem wynalazku polega na tym, że przydatność użytkową wyznacza się empirycznie metodą elektrochemicznej
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