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mo¿liwym monitorowanie i kontrola warunków elektrolizy w celu
poprawy jakoœci katody. Sposób ten jest bardzo odpowiedni do
elektrolitycznego oczyszczania miedzi.

(9 zastrze¿eñ)
A1 (21) 368517 (22) 2002 06 14

7(51) C25C 7/06
G01R 31/02

(31) 01 20011351
(32) 2001 06 25 (33) FI
(86) 2002 06 14 PCT/FI02/00522
(87) 2003 01 03 WO03/00960 PCT Gazette nr 01/03
(71) OUTOKUMPU OYJ, Espoo, FI
(72) Rantala Ari, Virtanen Henri
(54) Sposób poprawy wydajnoœci pr¹dowej
w elektrolizie
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób poprawy wydajnoœci pr¹dowej w elektrolizie. Zgodnie ze sposobem, najpierw
szacowane jest teoretyczne napiêcie w ogniwie, które jest porównywane z napiêciem mierzonym. Skumulowana ró¿nica
miêdzy teoretyczn¹ i mierzon¹ wartoœci¹ napiêcia w ogniwie
jest stale monitorowana i poniewa¿ ró¿nica ta jest wprost proporcjonalna do wydajnoœci pr¹dowej, w sposób ci¹g³y mog¹ byæ
uzyskiwane informacje dotycz¹ce stanu procesu. Spadek wydajnoœci pr¹dowej jest prostym wskaŸnikiem nastêpuj¹cego miêdzy elektrodami zwarcia, i dziêki sposobowi wed³ug wynalazku,
jest mo¿liwym skoncentrowanie wysi³ków nad usuwaniem zwarcia w odpowiednich ogniwach, z punku widzenia wydajnoœci
pr¹dowej w czasie elektrolizy.

(3 zastrze¿enia)
A1 (21) 362452 (22) 2003 09 26

7(51) C25D 3/00

(71) Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
(72) Dziurdzia Barbara, Cie¿ Micha³,
Magoñski Zbigniew, Nowak Stanis³aw
(54) Sposób wywo³ywania wzorów precyzyjnych
struktur grubowarstwowych
i urz¹dzenie do wywo³ywania wzorów
precyzyjnych struktur grubowarstwowych
(57) Sposób wywo³ywania wzorów precyzyjnych struktur
grubowarstwowych charakteryzuje siê tym, ¿e pod³o¿a
z na³o¿on¹ warstw¹ œwiat³oczu³¹ po uprzednim naœwietleniu
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umieszcza siê na stoliku wirówki, który to stolik obraca siê
z prêdkoœci¹ obrotow¹ w zakresie od 50 do 500 obrotów na minutê, a nastêpnie op³ukuje siê pod³o¿a, z na³o¿on¹ kompozycj¹,
strumieniem zimnych par w postaci mg³y roztworu wywo³uj¹cego,
przy czym korzystnie zimne pary roztworu wywo³uj¹cego uderzaj¹ o pod³o¿a z naniesion¹ warstw¹ œwiat³oczu³¹ ze znaczn¹
prêdkoœci¹, któr¹ uzyskuje siê dziêki zastosowaniu odpowiedniej dyszy zapewniaj¹cej wytworzenie strumienia zimnych par
w kszta³cie d³ugiej w¹skiej kurtyny ustawionej radialnie w stosunku do osi obrotu stolika. Urz¹dzenie do wywo³ywania wzorów precyzyjnych struktur grubowarstwowych ma co najmniej
jeden generator mg³y (1), który sk³ada siê z cylindra (2) z umieszczonym w jego dnie przetwornikiem ultradŸwiêkowym (3),
który z kolei po³¹czony jest z generatorem wielkiej czêstotliwoœci (4), ponadto cylinder (2) ma wejœcie sprê¿onego gazu (5)
którego wyjœcie umiejscowione jest w dolnej czêœci wewn¹trz
cylindra oraz ma w górnej czêœci cylindra (2) wyprowadzenie
mg³y w postaci kana³u prowadz¹cego lub wê¿a o du¿ej œrednicy (6) zakoñczonego dysz¹ szczelinow¹ (7), ponadto stolik
obrotowy os³oniêty jest misk¹ œciekow¹ (8) wyposa¿on¹
w dren (9) oraz kana³ odprowadzaj¹cy nieskondensowan¹
mg³ê (10).
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(57) Sposób nanoszenia metalowych pow³ok (3) osadzanych galwanicznie na elementach konstrukcyjnych (1) z aluminium lub ze stopu aluminium, w którym powierzchniê (4) elementu konstrukcyjnego czyœci siê w odpowiednim roztworze,
w szczególnoœci w olejach, t³uszczach, emulsjach, pigmentach
i im podobnych, i ¿e nastêpnie powierzchnie trawi siê w odpowiednim roztworze, tak ¿e pewne iloœci materia³u lub sk³adników stopu, które znajduj¹ siê w pobli¿u powierzchni ulegaj¹
rozpuszczeniu i ¿e po oczyszczeniu i po rozpuszczeniu nastêpuje p³ukanie w wodzie, przy czym powierzchniê (4) elementu
konstrukcyjnego (1) bezpoœrednio po rozpuszczeniu obszarów
znajduj¹cych siê w pobli¿u powierzchni w roztworze zawieraj¹cym jony ¿elaza na bazie siarczanu aktywuje siê przez
w³¹czenie elementu konstrukcyjnego (1) w anodowy uk³ad
po³¹czeñ i ¿e bez p³ukania miêdzyoperacyjnego nak³ada siê
warstwê funkcjonaln¹ (3) w tym samym, podobnym lub równowa¿nym elektrolicie przez w³¹czenie elementu konstrukcyjnego (1) w katodowy uk³ad po³¹czeñ i ¿e warstwa funkcjonalna (3)
jest wykonana z ¿elaza (5).
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