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(54) Sposób i kompozycja do przeciwkorozyjnej
obróbki pod³o¿a metalowego
zabezpieczonego przedtem warstw¹ pow³oki
na bazie cynku

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja wodna do prze-
ciwkorozyjnej obróbki pod³o¿a metalowego potraktowanego
wstêpnie warstw¹ pow³oki ochronnej na bazie cynku. Kompozy-
cja ma postaæ wodnego roztworu na bazie sianu, zawieraj¹cego
od 72 do 95% wagowo wody, od 0,5 do 10% wagowo silanu,
od 0,5 do 3% wagowo kwasu borowego, od 0 do 3% wagowo
kwasu fosforowego, od 1 do 10% wagowo poddanej mikronizacji
krzemionki i od 0,1 do 3 % wagowo œrodka zwil¿aj¹cego, pod wa-
runkiem ¿e ogólna suma procentów kwasu borowego i kwasu
fosforowego nie przekracza oko³o 5%.
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(54) Sekcja katodowa wy³o¿enia dna elektrolizera
(57) Sekcja katodowa wy³o¿enia dna elektrolizera, sk³ada-

j¹ca siê z bloku wêglowego (1), w którym w kszta³towym rowku (2)
mocowany jest stalowy sworzeñ (3), charakteryzuje siê tym, ¿e
wewn¹trz kszta³towego rowka (2) umieszczony jest co najmniej
jeden segment (4, 5) wykonany z tworzywa o wiêkszym przewod-
nictwie cieplnym i elektrycznym ni¿ tworzywa bloku wêglowego
(1), a rowek (2) i segment (4, 5) maj¹ przekrój poprzeczny, który
zapewnia mechaniczne po³¹czenie miedzy sob¹ i stalowym swo-
rzniem (3). Przekrój poprzeczny rowka (2) oraz segmentu (4, 5)
ma korzystnie kszta³t wieloboku lub ma zarys ko³owy, owalny lub
jest kombinacj¹ tych figur.
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(54) Tkanina kompozytowa wi¹zana osnow¹
(57) Tkanina kompozytowa tkana jest w powtarzaj¹cy siê

wzór w co najmniej 6 przesmykach, przy czym stosuje siê co naj-
mniej 36 przesmyków. Wszystkie przêdze osnowowe warstwy,
od strony papieru, s¹ parami wewnêtrznych osnowowych przêdz
wi¹¿¹cych (101, 102), zajmuj¹cych nieprzerwan¹ œcie¿kê osno-
wy w powierzchni od strony papieru, sk³adaj¹c¹ siê z trzech od-
cinków. Pierwszy i drugi odcinek s¹ zajête z kolei przez ka¿d¹
wewnêtrzn¹ osnowow¹ przêdzê wi¹¿¹c¹ (101, 102), a trzeci od-
cinek przez obydwie wewnêtrzne, osnowowe przêdze wi¹¿¹ce
(101, 102) pary. Pierwszy, drugi i trzeci odcinek s¹ oddzielone
przez co najmniej jeden w¹tek, a pierwszy i drugi odcinek przyle-
gaj¹ do ka¿dego koñca trzeciego odcinka. W ka¿dym pierwszym
i drugim odcinku ka¿da wewnêtrzna osnowowa przêdza wi¹¿¹ca
(101, 102) przeplata siê tak¿e jeden raz z w¹tkiem (2�, 9�) warstwy
od strony maszyny, w tym samym punkcie, w którym z tym sa-
mym w¹tkiem (2�, 9�) przeplata siê osnowa warstwy od strony
maszyny (103). Œcie¿ka tkacka, zajêta przez ka¿dy cz³on pary
wewnêtrznych, osnowowych przêdz wi¹¿¹cych (101, 102), jest
taka sama albo ró¿na. D³ugoœci odcinków s¹ takie same albo
ró¿ne, a punkty przeplatania siê warstwy od strony maszyny s¹
rozmieszczone w odstêpach regularnych albo nieregularnych.
Po stabilizacji termicznej tkaniny maj¹ wype³nienie osnow¹ od
oko³o 110% do oko³o 140%, otwarty obszar co najmniej 35%
w powierzchni od strony papieru i przepuszczalnoœci powietrza
od oko³o 3500 do oko³o 8200 m3/m2/godz.
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