
BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 67Nr  3  (838)  2006

złożoną z tlenków materiału podstawowego. Następnie zwilża 
się wstępną warstwę oksydacyjną cienką powłoką reaktywnego 
środka chemicznego, wytwarzającego sole metali. Do tego celu 
można stosować wałki do nakładania, zaopatrzone w struktu-
rę (odpowiednio ukształtowane).
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(54) Sposób otrzymywania mikro- i nanocząstek 
tlenków metali

 (57) Wynalazek rozwiązuje problem wytwarzania w prosty 
sposób nanometrycznych cząstek tlenków metali. Polega on 
na anodowym roztwarzaniu metalu, podczas polaryzacji ano-
dowej w alkoholowych roztworach soli, zwłaszcza roztworach 
chlorków metali alkalicznych, przy stężeniu soli w roztworze 0,01 
- 0,1 m oraz dodatku wody od 1 do 5% objętościowych, przy po-
tencjałach anodowych w obszarze transpasywnego roztwarza-
nia. W wyniku tego procesu otrzymuje się roztwór koloidalny 
nanocząstek tlenków metalu w alkoholowym rozpuszczalniku, 
przy czym rozmiary cząstek reguluje się wartością potencjału, 
długością czasu anodowej polaryzacji. Po oddzieleniu od roz-
puszczalnika i wysuszeniu w atmosferze ochronnej otrzymuje 
się nanometryczny proszek tlenku metalu.
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(54) Urządzenie do rozkładu wody metodą 
elektrolizy

 (57) Wynalazek dotyczy elektrochemii. Urządzenie zawie-
ra elektrolizer, korpus osadzony na połączonym z obrotowym 
napędem wale z kanałami do doprowadzania roztworu elek-
trolitu i odprowadzania produktów elektrolizy, kanał odprowa-
dzania roztworu elektrolitu, zwarte elektrody, z których jedna 
osadzona jest na wale, a drugą stanowi powierzchnia korpusu, 
i wymiennik ciepła. Urządzenie zaopatrzone jest w zespoły ło-
żyskowe, górny i dolny, w których pionowo osadzony jest wał, 

i w obwód zewnętrzny krążenia roztworu elektrolitu, zawierają-
cy pierścieniową komorę dla roztworu elektrolitu, z powierzch-
nią wewnętrzną w kształcie ślimaka, zamocowaną nieruchomo 
na górnym zespole łożyskowym, czujnik obecności roztworu 
elektrolitu, i mieszalnik roztworu elektrolitu połączony z liniami 
doprowadzania elektrolitu i wody, i z kanałem doprowadzania 
roztworu elektrolitu. Kanał do odprowadzania roztworu elektro-
litu wykonany jest górnej pokrywie, i zaopatrzony jest w zawór 
regulacyjny mający połączenie z pierścieniowa komorą roztwo-
ru elektrolitu. Powierzchnia wewnętrzna korpusu zaopatrzona 
jest w przynajmniej jeden rowek kierujący. Linia do podawania 
wody zaopatrzona jest w urządzenie do regulowania zużycia 
wody. Linia do odprowadzania produktów elektrolizy zaopa-
trzona jest w urządzenie do odpompowywania produktów elek-
trolizy. Wymiennik ciepła jest włączony w zewnętrzny obwód 
krążenia roztworu elektrolitu, a czujnik obecności roztworu elek-
trolitu jest połączony z urządzeniem do regulacji zużycia wody 
i napędem obrotowym wału.
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(54) Naczynie na stopiony krzem 
i sposób jego wytwarzania

 (57) Wynalazek dotyczy naczynia na stopioną kąpiel krzemo-
wą, które może skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniu stopio-
nego roztworu krzemu i które charakteryzuje się doskonałą spie-
kalnością, wytrzymałością mechaniczną oraz daje się wytwarzać 
z dużą wydajnością. We wnętrzu naczynie ma natryskową po-
włokę utworzoną przez natryśnięcie krzemowego kompozytu 
termetowego, składającego się z metalicznego krzemu (MSi), 
azotku krzemu (Si
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N

4
) i tlenku krzemu (SiO

2
).
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(54) Sposób wytwarzania tkaniny 
i struna nicielnicowa, w szczególności użyta 
przy wytwarzaniu tkaniny

 (57) W sposobie wytwarzania tkaniny na maszynie tkackiej 
z belką stopującą (12) i co najmniej jednym przesmykiem tkac-
kim, co najmniej jedna struna nicielnicowa (1) prowadząca nić 
osnowy (I) współpracuje ze struną nicielnicową podłużnoocz-
kową (01)znajdującą się pomiędzy struną nicielnicową (1) 


