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wynosi 0.6-1 Pa, kolejno opakowanie umieszcza się w odległości 
100-150 mm od katody magnetronu, a następnie za pomocą dzia-
ła magnetronowego na zewnętrzne powierzchnie pokrywanych 
detali eksponowane na plazmę wyładowania jarzeniowego, przez 
2-5 min napyla się warstwę tlenku tytanu o grubości 20-300 nm.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 418206 (22) 2016 08 04

(51) C23C 22/00 (2006.01)

 C23C 22/05 (2006.01)

 C23C 22/66 (2006.01)

 C23C 22/68 (2006.01)

 C23C 22/83 (2006.01)

(71) ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) ZASADZIŃSKI JÓZEF; NOWAK MAREK;  
LEŚNIAK DARIUSZ; JURCZAK HENRYK

(54) Sposób uszczelniania odpornych na silne alkalia 
powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób uszczelniania odpor-
nych na silne alkalia powłok tlenkowych na aluminium i jego sto-
pach. Uszczelnienie wytworzonej przez anodowanie powłoki pro-
wadzi się w roztworze krzemianu sodowego o module molowym 
1,9 do 3,4 i stężeniu od 40 do 70 ml krzemianu sodowego na litr 
wody DEMI, w temperaturze 95-100°C przez okres od 15 do 30 min.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 418226 (22) 2016 08 05

(51) C23C 22/00 (2006.01)

 C23C 22/05 (2006.01)

 C23C 22/56 (2006.01)

 C23C 22/66 (2006.01)

 C23C 22/68 (2006.01)

 C23C 22/83 (2006.01)

(71) ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) ZASADZIŃSKI JÓZEF; NOWAK MAREK;  
LEŚNIAK DARIUSZ; JURCZAK HENRYK

(54) Sposób otrzymywania powłok tlenkowych 
o określonej chropowatości na aluminium 
i jego stopach

(57) Określoną wartość chropowatości Ra anodowej powło-
ki tlenkowej na wyrobie finalnym uzyskuje się stosując wsad 
od 1,7 do 2-krotnie niższej chropowatości Ra w stosunku do warto-
ści chropowatości Ra wyrobu finalnego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 418174 (22) 2016 08 01

(51) C25B 1/02 (2006.01)

 C25B 9/00 (2006.01)

 H01M 14/00 (2006.01)

(71) BRZESKI ARKADIUSZ, Łódź
(72) BRZESKI ARKADIUSZ

(54) Generator wodorotlenowy w zabudowie 
monolitycznej chłodzony cieczą

(57) Generator wodorotlenowy w zabudowie monolitycznej 
chłodzony cieczą, posiadający komorę wyposażoną w elektrody 
poprzedzielane naprzemiennie izolatorami oraz zbiornik elektro-
litu, charakteryzuje się tym, że komora i zbiornik elektrolitu przy-

legają do siebie bezpośrednio i wnętrze komory jest połączone 
z wnętrzem zbiornika poprzez otwory (15, 16) w ściance zbiorni-
ka przyległej do komory, umieszczone symetrycznie względem 
elektrod. Komora jest przytwierdzona do zbiornika elektrolitu 
za pomocą prętów gwintowanych zakończonych nakrętkami (9) 
i przechodzących przez umieszczoną na zewnątrz komory metalo-
wą płytę czołową (4), wyposażoną w metalowy cieczowy wymien-
nik ciepła (18), posiadający wyprowadzenia cieczy w dolnej i górnej 
części obudowy (19, 20). Elektrody znajdujące się wewnątrz komo-
ry wraz z oddzielającymi je izolatorami (6) są otoczone plastyczną 
obudową (3), przy czym w plastycznej obudowie (3) może znajdo-
wać się zmienna ilość elektrod w zależności od żądanej wydajności 
generatora, a generator posiada wspólne wyprowadzenie (10) obu 
gazów, będących produktem procesu.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO  I  PAPIERNICTWO

A1 (21) 418160 (22) 2016 08 01

(51) D06M 10/06 (2006.01)

 D06M 11/83 (2006.01)

 D06M 101/34 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) JANIK HELENA; KOSAKOWSKA ALICJA;  

WIECIERZYCKA KAROLINA; SIENKIEWICZ MACIEJ

(54) Sposób mody&kacji włókien poliamidowych 
za pomocą nanocząstek srebra

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób modyfikowania włókien 
poliamidowych za pomocą nanocząsteczek srebra, który charak-
teryzuje się tym, że włókna poliamidowe zanurza się w roztworze 
azotanu srebra o stężeniu od 0,025 do 0,2 mol/dm3, przy czym 
stosuje się wodny lub alkoholowo-wodny roztwór, przy stosunku 
objętościowym alkoholu do wody od 1:5 do 1:1. Utrzymując włók-
na w tym roztworze, naświetla się je in situ promieniowaniem UV 
w temperaturze pokojowej i przez okres od 10 do 30 minut. Na-
stępnie w ten sposób otrzymane zmodyfikowane nanocząstkami 
srebra włókna, płucze się w wodzie demineralizowanej w tempera-
turze pokojowej, po czym włókna suszy się.

(9 zastrzeżeń)
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