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LISTA NASZYCH PATENTÓW:
Lista patentów możliwych do komercjalizacji. Nowe pozycje dodamy wkrótce.

Lp.
1.

Title & Patent
number
Urządzenie oświetleniowe i sposób
generowania
białe- go światła o
dużej mocy

Date of filling

Creators

Brief

17.10.2017

Wiesław Strek,
Robert Tomala,
Mikołaj Łukaszewicz

Celem wynalazku jest dostarczenie
urządzenia oświetleniowego zawierające- go odpowiednio przygotowaną
matrycę grafenową i strukturę do zapobiegania skutkom możliwych zjawisk
plazmy po wzbudzeniu matrycy.

04.08.2017

Wiesław Strek,
Dariusz Hreniak,
Anna Łukowiak,
Anna Wedzynska,
Yuriy Gerasymchuk

Przedmiotem wynalazku jest trwały
kompozyt grafenowo-krzemionkowy
na bazie ekspandowanego tlenku
grafitu i krzemionki lub kserożelu
krzemionkowego, charakteryzujący
się tym, że jest to układ składający się
z płatków grafenu i krzemi- onki, przy
czym każdy płat grafenowy ma mniej
niż 2 μm. Przedmiotem wynalazku jest
również sposób otrzymywania tych
kompozytów.

04.08.2017

Wiesław Stek,
Dariusz Hreniak,
Anna Łukowiak,
Anna Wedzynska,
Yuriy Gerasymchuk

Przedmiotem wynalazku jest sposób
wytwarzania ekspandowanej struktury
grafenowej interkalowanej cząstkami
metalu, w którym utlenionym grafitem
Brodiego jest substrat, który poddaje
się reakcji z koloidalnym roztworem
nanom- etrycznych cząstek metalu lub
roztworem soli metalu, w którym metal
jonu podda- je się redukcji w łagodnych
warunkach, częściowo zredukowane
złoże cząstek in- terkalowane nanocząstkami metalicznego tlenku grafitu
poddaje się dalszej obróbce cieplnej z
wytworzeniem końcowego pro- duktu
w postaci proszku lub piany.

16.11.2015

Łukasz Marciniak.
Wiesław Strek,
Dariusz Hreniak,
Robert Tomala,
Bartłomiej Cichy,
Yuriy Gerasymchuk

Przedmiotem wynalazku jest źródło
światła białego składające się z próżniowej komory szklanej zawierającej
optycznie czynny element, generatora
promienio- wania elektromagnetycznego promienio- wania podczerwonego
z diodą laserową IR, źródła zasilania,
soczewki ogniskującej i opcjonalnie
reflektora charakteryzującego się tym,
że optycznie czynnym elementem umieszczonym w komorze próżniowej jest
cienkowarstwowa matryca grafenowa o
grubości do 3 mm.

423185
2.

Stabilne kompozyty grafenowokrzemi- onkowe
i sposób ich
przygotowania
422455

3.

Sposób wytwarzania rozszerzonej struktury
grafenowej
interka- lowanej
nanocząs- teczkami metalu w
postaci proszku
lub pianki
422453

4.

Źródło białego
światła i sposób
generowania
białego światła
414821/PL229151
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PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA GRAFENU
GRAFENOWY KASK MOTOCYKLOWY
WYTRZYMAŁOŚĆ
grafen odbiera siłę uderzenia znacznie lepiej niż
jakikolwiek inny znany materiał. Dzięki tej właści- wości możemy budować wytrzymalsze kosntrukcje co zwiększa bezpieczeństwo oraz poprawiać żywotność materiałów.
WYDAJNOŚĆ
Odporność na uderzenia ulega zwiększeniu
również w bardzo nieprzyjaznym środowisku
(uderzenie ciepła, upał).
KOMFORT
Grafen dzięki swojej wysokiej przewodności zmniejsza absorbcję ciepła i poprawia komfort użytkowania.
Grafen ze względu na szczególne właściwości
materiału jest w stanie rozłożyć siłę uderzenia
lepiej niż jakikolwiek inny materiał. Jest także
doskonałym przewodnikiem ciepła. Termoregulacyjna zewnętrzna powłoka kasku pozwala
użytkownikowi czuć się komfortowo nawet podczas bezpośredniego wystawiania na słońce.
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WŁÓKNA POLIAMIDOWE
Włókno grafenowo-poliamidowe ulepszy tradycyjne włókno poliamidowe. Oprócz doskonałych
właściwości mechanicznych, takich jak wysoka
wytrzymałość i odporność na zużycie, włókno
poliamidowo-grafenowe ma również właściwości takie jak odporność na promieniowanie
UV, właściwości przeciwbakteryjne (np. przeciw
roztoczom). Jest to wysokiej klasy “uniwersalne”
włókno, które zastąpi standardowe włókna.
Włókno grafenowo-poliamidowe może mieć
szerokie zastosowanie w odzieży, tekstyliach domowych, rybołówstwie i wielu innych branżach
ze względu na swoje właściwości odporne na
promieniowanie UV, antybakteryjne, antystatyczne i ognioodporne.

MEMBRANA FILTRACYJNA
Membrana ultrafiltracyjna (oczyszczanie ścieków,
zaopatrzenie w wodę miejską, odsalanie wody
morskiej) to membrana, której działanie polega
na różnicy ciśnień po obu stronach membrany i
niewielkich porach na membranie, aby umożliwić przepuszczenie wody i innych małych cząsteczek w “przesiąkanie”, podczas gdy zawieszone
substancje stałe i substancje rozpuszczone o
dużej masie cząsteczkowej zostają pozostawione w “retencji”.
Obszary zastosowań: chemiczne, tekstylne, przemysłowe oczyszczanie i ponowne wykorzystanie ścieków, zaopatrzenie w wodę i ścieki komunalne, wstępne oczyszczanie wody morskiej,
papiernictwo, węgiel i inne gałęzie przemysłu.
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GRAFENOWE POWŁOKI
PRZEWODZĄCE

600 °C

Grafenowa powłoka
przewodząca ciepło

Ten rodzaj powłoki rozpraszającej ciepło jest
stosowany głównie na powierzchni radiatorów
szeroko stosowanych w urządzeniach elektronicznych, np. komputery PC, laptopy i inne. Poprawne nałożenie powłoki może znacznie poprawić wydajność radiatorów oraz odporność
na wysokie temperatury (600 ° C), niski punkt
utwardzania (80-100 ° C) i dobrą odporność na
zarysowania.
Grafen jest znany z bardzo wysokiej przewodności cieplnej. Przez zmieszanie zdyspergowanego proszku grafenowego z powłoką można
znacznie zwiększyć właściwości termiczne.
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