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A1 (21) 410047 (22) 2014 11 03

(51) C23C 14/06 (2006.01)

 C23C 14/22 (2006.01)

 C23C 14/48 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, 

Kraków

(72) TWARDOWSKA AGNIESZKA; RAJCHEL BOGUSŁAW; 

JAWORSKA LUCYNA

(54) Sposób nakładania powłoki Ti-B na podłoże 
ceramiczne Al2O3, powłoka Ti-B naniesiona 
na podłoże ceramiczne Al2O3 tym sposobem, 
oraz wyroby ceramiczne, zwłaszcza narzędzia 
skrawające na bazie Al2O3 pokryte powłoką Ti-B

(57) Sposób nakładania powłoki Ti-B na podłoża ceramiczne Al2O3 

metodą DB IBAD charakteryzuje się tym, że prowadzi się go w próż-

ni, korzystnie ~10-4 Pa, wykorzystując dwie wiązki: wiązkę rozpyla-

jącą i wiązkę wspomagającą jonów gazu szlachetnego, korzystnie 

Ar+, o energii od 10 keV do 15 keV (od 1,60 x 10-15 J do 2,40 x 10-15 J), 

korzystnie 15 keV (2,40 x 10-15 J), w ten sposób, że wiązkę rozpylającą 

jonów kieruje się pod kątem α wynoszącym od 65° do 67°, korzyst-

nie α = 67°, względem normalnej do powierzchni tarczy (3) z TiB2, 

a wiązkę wspomagającą jonów kieruje się pod kątem β wynoszą-

cym od 75° do 90°, korzystnie β = 90°, do powierzchni podłoża (4) 

w postaci wyrobu ceramicznego. Powłoka Ti-B naniesiona na pod-

łoże ceramiczne Al2O3 charakteryzuje się tym, że składa się z co naj-

mniej jednej warstwy Ti-B o budowie amorfi cznej lub amorfi czno-

krystalicznej, w której nanokrystality TiB2 otoczone są amorfi czną 

osnową Ti-B, a udział fazy krystalicznej w powłoce wynosi od 20% 

do 90% obj. TiB2. Wyroby ceramiczne, zwłaszcza narzędzia skrawa-

jące na bazie Al2O3, pokryte powłoką Ti-B charakteryzują się tym. 

co najmniej jedna warstwa powłoki Ti-B ma budowę amorfi czną 

lub amorfi czno-krystaliczną, w której nanokrystality TiB2 otoczone 

są amorfi czną osnową Ti-B, a udział fazy krystalicznej w powłoce 

wynosi od 20% do 90% obj. TiB2.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 410079 (22) 2014 11 06

(51) C23C 14/22 (2006.01)

 B61G 11/18 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 

STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; INNOWACJA POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Kraków; EC GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) UHL TADEUSZ; KYZIOŁ KAROL; 

KOZŁOWSKA KAROLINA; ŻAKIEWICZ PIOTR

(54) Plazmochemiczny sposób nanoszenia powłok 
na nakładki w zderzakach kolejowych

(57) Plazmochemiczny sposób nanoszenia powłok na nakładki 

w zderzakach kolejowych, celem przedłużenia czasu ich eksploatacji 

charakteryzuje się tym, oczyszczoną nakładkę wykonaną z materiału 

kompozytowego na osnowie polimeru, umieszcza się w reaktorze RF 

CVD i odpompowuje się w układzie do próżni (5 • 10-5 ÷ 1 • 10-6 Tr), 

poddaje procesowi trawienia jonowego i funkcjonalizacji powierzch-

ni w czasie 10 minut w temperaturze pokojowej, dozując do komory 

reaktora RF, Ar i pokrywa powłoką DLC, podlegającą następnie pro-

cesowi depozycji w czasie 60 minut, w temperaturze pokojowej, po-

przez dozowanie do komory reaktora RF mieszaniny reakcyjnej, CH4, 

H2, Ar, przy ciśnieniu w komorze nie mniejszym niż 0.1 Tr, jonizując 

cząsteczki mieszaniny gazowej do powstania plazmy.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 409992 (22) 2014 10 30

(51) C25B 1/02 (2006.01)

 C25B 9/00 (2006.01)

(71) BRZESKI ARKADIUSZ, Łódź

(72) BRZESKI ARKADIUSZ

(54) Generator Wodorotlenowy w zabudowie 
monolitycznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest generator wodorotlenowy w za-

budowie monolitycznej wytwarzający wodór i tlen jako połączone 

gazy. Generator wodorotlenowy stanowi zintegrowaną konstrukcję 

ze zbiornikiem wyrównawczym przylegającym do generatora, za-

pewniającą jego rozbudowę pod względem ilości cel, co powoduje 

jednocześnie możliwość zmian w wydajności gazu opuszczającego 

generator oraz napięcia które pojawia się na zaciskach. Ponieważ 

generator przylega bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego 

i stanowi jego element, wymusza to bezpośredni obieg elektrolitu 

wewnątrz generatora, co powoduje szybkie opróżnianie genera-

tora z wytworzonego gazu oraz dynamiczną wymianę elektrolitu 

pomiędzy elektrodami. Generator wodorotlenowy jest zbudowa-

ny z szeregu elektrod poprzedzielanych izolatorami poprzez które 

przepływa elektrolit wraz z wytworzonymi gazami. Wokół elektrod 

generatora umieszczona jest plastyczna obudowa powodująca 

prawidłowy docisk elektrod względem zbiornika wyrównawczego 

oraz płyty czołowej.

(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2015 03 04

A1 (21) 413730 (22) 2015 08 28

(51) C25D 3/56 (2006.01)

 C22C 27/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 

IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa; 

INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72) KOPYTO DOROTA; LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA; 

BENKE GRZEGORZ; CHMIELARZ ANDRZEJ; 

BARANEK WIT; MAJEWSKI TOMASZ; PIĘTASZEWSKI JAN; 

MICHAŁOWSKI JERZY; PIETEK ELŻBIETA; 

MACHELSKA GRAŻYNA; WITMAN KRYSTYNA; 

GRZECHCA PIOTR

(54) Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt
(57) Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt na drodze elek-

trowydzielania z roztworów wodnych charakteryzuje się tym, 

że do wodnego roztworu siarczanu(VI) kobaltu(II) zawierającego 

30 - 50 g/dm3 Co, korzystnie 45 g/dm3 Co podgrzanego do tem-

peratury 30 - 90°C dodaje się wodny roztwór renianu(VII) kobaltu(II) 

o stężeniu renu 1 - 30 g/dm3 Re, korzystnie 15 g/dm3 Re, w takiej 

ilości aby stosunek molowy kobaltu do renu był większy niż 2,5 

a mniejszy niż 10 oraz jony amonowe, korzystnie w postaci siarcza-

nu(VI) amonu i/lub wodorotlenku amonu w takiej ilości aby stosu-

nek molowy jonów amonowych do renu był większy, bądź równy 

0,5, korzystnie 1,0, kwas borowy w ilości od 10 do 45 g/dm3, korzyst-

nie 25 g/dm3 i siarczan(VI) sodu w ilości od 10 do 120 g na każdy 

1 dm3 roztworu, korzystnie 15 g/dm3, oraz wodnego roztworu wę-

glanu sodu o stężeniu 2 - 160 g/dm3 i/lub 20 - 40% roztworu wodo-

rotlenku sodu, aż do uzyskania pH roztworu na poziomie 1,8 - 2,5.

(2 zastrzeżenia)


