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wych akrylanu 2-hydroksyetylu. Stężenie wszystkich monomerów 

wynosi 100% wagowych. Następnie klej poddaje się modyfi kacji. 

Do otrzymanego wodorozpuszczalnego kleju dodaje się modyfi ka-

tory od 80 do 180% wagowych rozpuszczalnego w wodzie plasty-

fi katora w postaci glikolu polietylenowego i/lub glikolu polipropy-

lenowego, od 50 do 150% wagowych etoksylowanej aminy i od 1 

do 5% wagowych związku sieciującego z grupy acetyloacetonia-

nów metali, wielofunkcyjnych propylenoimin, żywic melamino-for-

maldehydowych lub żywic epoksydowych. Stężenie procentowe 

modyfi katorów odnosi się do masy polimeru w syntetyzowanym 

kleju rozpuszczalnikowym. Następnie powleka się zmodyfi kowany 

klej na nośnik dehezyjny i suszy się, po czym usieciowany termicz-

nie klej nanosi się na dyspergowalną w wodzie włókninę papiero-

wą wytwarzając etykietę.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 412376 (22) 2015 05 18

(51) H01B 17/14 (2006.01)

(71) INSTYTUT ELEKTRONIKI, Warszawa

(72) MĄCZKA TADEUSZ; PAŚCIAK GRZEGORZ; 

PIĄTEK MIECZYSŁAW; JARSKI ANDRZEJ

(54) Sposób wytwarzania wysokonapięciowego 
izolatora wsporczego o konstrukcji rurowej 
z wypełnieniem lekkim oraz wysokonapięciowy 
izolator wsporczy o konstrukcji rurowej 
z wypełnieniem lekkim

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wysoko-

napięciowego izolatora wsporczego o konstrukcji rurowej z wypeł-

nieniem lekkim oraz wysokonapięciowy izolator wsporczy o kon-

strukcji rurowej z wypełnieniem lekkim o gęstości nie większej 

niż 1100 kg/m3 i elastomerowej osłonie kloszowej przeznaczony 

do pracy w warunkach napowietrznych, a także w warunkach wnę-

trzowych w elektroenergetycznych stacjach i liniach przesyłowych. 

Sposób polega na tym, że element nośny izolatora (1) w postaci 

rury, przycina się na wymaganą długość, a następnie powierzchnie 

zewnętrzne elementu nośnego izolatora (1) z obu stron, obrabia się 

techniką skrawania pod wymiar okuć (4), a na obrobione i odtłusz-

czone powierzchnie zewnętrze końców elementu nośnego izola-

tora (1) i wewnętrzne powierzchnie okuć (4) nakłada się cienką war-

stwę półprzewodzącego kleju epoksydowego (5) o rezystywności 

skrośnej od 106 Ω m do 108 Ω m, po czym na elemencie nośnym 

izolatora (1) montuje się na wcisk z dociskiem o sile około 2 kN, 

co najmniej jedno okucie (4), a tak uformowaną konstrukcję nośną 

izolatora przetrzymuje się w temperaturze z zakresu 50 - 60°C przez 

około 2 godziny, następnie wnętrze elementu nośnego izolatora (1) 

wypełnia się lekkim organicznym materiałem dielektrycznym (2) 

o gęstości od 900 do 1100 kg/m3, następnie na elemencie nośnym 

izolatora (1), z okuciami i wypełnieniem, wykonuje się elastomero-

wą osłonę kloszową (3) z silikonu LSR metodą wtrysku do stalowej 

dwudzielnej formy przy ciśnieniu około 7,5 MPa, a po wykonaniu 

osłony silikonowej (3) izolator podaje się ostatecznemu proceso-

wi kondycjonowania cieplnego w temperaturze 80 - 90°C przez 

2 - 3 godziny. Izolator ma wnętrze kompozytowego elementu no-

śnego izolatora (1) szczelnie wypełnione lekkim organicznym ma-

teriałem dielektrycznym (2) o gęstości od 900 do 1100 kg/m3, nato-

miast odpowiednio ukształtowane okucia (4) nachodzą na wpust, 

na element nośny izolatora (1), przy czym pomiędzy wewnętrzną 

powierzchnią okucia (4) i zewnętrzną powierzchnią elementu no-

śnego izolatora (1) jest warstwa półprzewodzącego kleju epoksy-

dowego (5).

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 412250 (22) 2015 05 08

(51) H01L 31/00 (2006.01)

 H01L 31/101 (2006.01)

 H01L 21/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) GIERAŁTOWSKA SYLWIA; GODLEWSKI MAREK; 

PIETRUSZKA RAFAŁ; WACHNICKI ŁUKASZ; 

WITKOWSKI BARTŁOMIEJ

(54) Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób 
wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego

(57) Przedmiotem wynalazku jest struktura ogniwa fotowoltaicz-

nego, posiadająca półprzewodnikowe podłoże typu p, ze spodnim 

kontaktem elektrycznym, na którym znajduje się warstwa zawie-

rająca nanostruktury ZnO pokryte warstwą ZnMgO (5), a na niej 

przezroczysta warstwa przewodząca, korzystnie warstwa ZnO:Al, 

z kontaktem elektrycznym, charakteryzująca się tym, że warstwę 

aktywną stanowi złącze Si/ZnO/ZnMgO, przy czym warstwa na-

nostruktur ZnO o wysokości od 10 nm do 2000 nm jest przykry-

ta warstwą ZnMgO o grubości co najmniej od 1 nm do 2000nm. 

Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób wykonania struktury 

ogniwa fotowoltaicznego.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 412339 (22) 2015 05 14

(51) H01M 8/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DUDEK MAGDALENA; LIS BARTŁOMIEJ

(54) Nawilżacz gazów zasilających niskotemperaturowe 
ogniwa paliwowe

(57) Nawilżacz gazów, zasilających niskotemperaturowe ogniwa 

paliwowe, zawiera hermetyczną obudowę (1) z króćcami wlotu (2) 

i wylotu (3) gazu oraz gazoprzepuszczalne wypełnienie stanowiące 

źródło wilgoci, w postaci kuleczkowego hydrożelowego złoża (4), 
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które na odcinku wlot (2) - wylot (3) przesłaniane jest wieloma sąsia-

dującymi ze sobą przegrodami (5, 6), wyposażonymi przemiennie 

w przeloty przyściankowe (5) i środkowe (6), wymuszające kierunek 

przepływu gazu o charakterze przestrzennie meandrycznym.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 412255 (22) 2015 05 08

(51) H01S 3/00 (2006.01)

 H01S 3/23 (2006.01)

 H01S 3/16 (2006.01)

 H01S 3/10 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII 

NAUK, Warszawa

(72) WNUK PAWEŁ; STEPANENKO YURIY; NEJBAUER MICHAŁ; 

RADZEWICZ CZESŁAW; SKIBIŃSKI PIOTR; 

SZCZEPANEK JAN

(54) Sposób synchronizacji czasowej laserów 
impulsowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób synchronizacji czasowej 

laserów impulsowych: lasera zasiewającego, posiadającego oscyla-

tor femtosekundowy z fotodiodą i lasera pompującego, posiadają-

cego przełącznik Q-switch, komórkę Pockelsa i układ formowania 

impulsu, korzystnie prostokątnego lub gaussowskiego, z wykorzy-

staniem pierwszego generatora opóźnień z wewnętrznym trigge-

rem charakteryzujący się tym, że wykorzystuje się dodatkowo drugi 

generator opóźnień i wykonuje się następujące kroki: a. w pierw-

szym generatorze przy pomocy wewnętrznego triggera generu-

je się pierwszy sygnał s1 o pierwszej częstości repetycji f1, asyn-

chroniczny z impulsami lasera zasiewającego i ten sygnał kieruje 

się do wejścia inicjującego pracę lasera pompującego; b. sygnał 

kontrolujący z pierwszego generatora synchroniczny z pierwszym 

sygnałem s1 i opóźniony w czasie o wartość t1 względem sygna-

łu s1, kieruje się do wejścia Inhibit, blokującego bądź załączającego 

zewnętrzne wejście sygnału wyzwalającego (triggera) drugiego 

generatora; c. do wejścia wyzwalającego (trigger) drugiego gene-

ratora kieruje się sygnał z fotodiody oscylatora femtosekundowego 

lasera zasiewającego i kontroluje się pracę drugiego generatora 

za pomocą tego sygnału z oscylatora femtosekundowego lasera 

zasiewającego oraz sygnału kontrolującego, dzięki czemu; d. ge-

neruje się w drugim generatorze drugi sygnał s2, trzeci sygnał s3 

i czwarty sygnał s4, synchroniczne z impulsami lasera zasiewają-

cego i drugi sygnał s2 kieruje się do przełącznika Q-switch lasera 

pompującego, trzeci sygnał s3 kieruje się do komórki Pockelsa lase-

ra pompującego, zaś czwarty sygnał s4 kieruje się do układu formo-

wania impulsu prostokątnego lasera pompującego; e. kontroluje 

się pracę lasera pompującego za pomocą pierwszego sygnału s1 

wygenerowanego w kroku a) oraz drugiego sygnału s2, trzeciego 

sygnału s3 i czwartego sygnału s4, wygenerowanych w kroku d), 

przez co osiąga się synchronizację czasową impulsów lasera zasie-

wającego i lasera pompującego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 412259 (22) 2015 05 07

(51) H01T 13/16 (2006.01)

 F02P 13/00 (2006.01)

(71) PEŁKA RADOSŁAW, Nowa Sól

(72) PEŁKA RADOSŁAW

(54) Sposób podniesienia efektywności odprowadzania 
ciepła w strumieniowych świecach zapłonowych

(57) Sposób podniesienia efektywności odprowadzania ciepła 

w strumieniowych świecach zapłonowych, gdzie świeca strumie-

niowa stosowana do silników spalinowych zawiera lity, elektrycznie 

i cieplnie przewodzący, zakończony w dolnej części denkiem (6), 

korpus (1), a w jego wewnętrznej wnęce gazoszczelny ceramicz-

ny izolator (2) ze środkową elektrodą (3), której wystający koniec 

znajduje się we wnętrzu komory (4) świecy, a dolna część kor-

pusu (1) w kształcie stożka (5) ściętego, zawiera denko (6) świecy 

z wydzielonym otworkiem strumieniowym (7), a na płaszczu stoż-

ka (5) świecy w pobliżu gwintu (8) świecy wydzielono dodatkowe 

otworki strumieniowe (9) w liczbie co najmniej dwóch, które są po-

chylone pod kątem od 40° do 80° względem osi pionowej świecy 

i w dolnej części komory (4) świecy, wydzielony jest monolityczny 

z korpusem kołnierz (10), którego zastosowanie pozwala podnieść 

efektywność tworzenia strumieni zapłonowych, a odległość koł-

nierza (10) od środkowej elektrody (3) świecy jest większa lub rów-

na od odległości pomiędzy środkową elektrodą (3) a denkiem (6) 

korpusu (1) świecy, polega na tym, iż aby uzyskać efektywne chło-

dzenie denka (6) świecy, zmniejszono do niezbędnego minimum 

wysokość stożka (5) świecy oraz zastosowano jeden otworek stru-

mieniowy (7), wydzielony centralnie pod elektrodą (3) w denku (6) 

świecy, przy czym otworek (7) jest o średnicy większej od średnicy 

otworków strumieniowych (9) wydzielonych na płaszczu stożka (5) 

świecy, oraz otworki (9) wydzielone na płaszczu stożka (5) świecy, 

są wydzielone w takim miejscu, aby ich wylot był zlokalizowany 

w pobliżu gwintu (8) świecy.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 412344 (22) 2015 05 15

(51) H02H 9/04 (2006.01)

(71) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) CHMIELEWSKI TOMASZ


