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Powszechnie wystêpuj¹cym w przyrodzie zjawis-

kiem, z powodzeniem wykorzystywanym równie¿ 

we wspó³czesnym przemyœle, jest pokrywanie 

wierzchniej warstwy przedmiotu wykonanego 

z metalu ochronn¹ warstw¹ tlenku tego metalu, 

czyli tzw. warstw¹ konwersyjn¹ zmieniaj¹ca 

w³aœciwoœci powierzchniowe materia³u.

STAN OBECNY

NOWE ROZWI¥ZANIE  DLA 
WYKORZYSTANIA WARSTW 
TLENKOWYCH

Stopy aluminium ze wzglêdu na zbyt nisk¹ twardoœæ 

oraz zjawisko sczepiania adhezyjnego we 

wspó³pracy z metalami, nie posiadaj¹ 

wystarczaj¹co dobrych cech do bezpoœredniego 

zastosowania ich jako elementy œlizgowe 

pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ. W tym celu 

niezbêdna jest dodatkowa obróbka warstwy 

powierzchniowej stopów aluminium, zwiêkszaj¹ca 

i c h  twa rdoœæ ,  odpo rnoœæ  ko ro z y j n¹ ,  

przewodnictwo cieplne, czy w³aœciwoœci 

samosmaruj¹ce. Materia³y poddane takiej obróbce 

staj¹ siê interesuj¹ce jako materia³ konstrukcyjny 

dla zastosowañ w tribologii, zapewniaj¹c poprawê 

efektu przeciwzu¿yciowego i przeciwtarciowego. 

Dotychczasowy stan techniki pozwala na 

wytwarzanie ochronnej warstwy tlenów glinu na 

wierzchniej warstwie przedmiotów aluminiowych 

poprzez proces anodowego oksydowania 

aluminium lub anodowania twardego. Metody te s¹ 

na ogó³ czasoch³onne i nie daj¹ optymalnych 

efektów uzyskania po¿¹danych w³aœciwoœci 

materia³u np. dostatecznej porowatoœci. 

Opracowuje siê zatem sposoby uszlachetniania 

warstw tlenków metali przy wykorzystaniu ró¿nych 

zwi¹zków korzystnie zmieniaj¹cych w³aœciwoœci 

materia³u i utrwalaj¹cych pow³okê tlenkow¹.

Istotê wynalazku stanowi sposób wytwarzania 

w a r s t w  t l e n k o w y c h  w z b o g a c o n y c h  

nanolubrikantem na aluminium lub jego stopach, 

polegaj¹cy w pierwszym etapie na k¹pieli 

w wodnym roztworze kwasów celem wytworzenia 

warstwy ochronnej tlenku metalu, a w drugim etapie 

na wprowadzeniu przemys³owego nanoproszku 

nieorganicznego fulereno podobnego dwusiarczku 

wolframu w porowat¹ strukturê powierzchni 

warstwy tlenkowej, przy czym modyfikowany 

element kilkukrotnie poddaje siê dzia³aniu 

podciœnienia, co zwiêksza prawdopodobieñstwo 

wprowadzenia wiêkszej iloœci dwusiarczku 

wolframu w nanopory warstwy tlenkowej.

Mechanika – eksploatacja urz¹dzeñ i maszyn 

przemys³owych - pow³oki ochronne elementów 

maszyn, takich jak cylindry si³owników, t³oki 

silnika lub ³o¿yska.
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Prezentowane rozwi¹zanie zosta³o zg³oszone jako 

wynalazek w Urzêdzie Patentowym RP w dniu 
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decyzjê Urzêdu Patentowego.
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ZALETY ROZWI¥ZANIA

Obni¿enie wartoœci wspó³czynnika tarcia oraz 

og ran iczen ie  nadmie rnego  zu¿yc ia  

powierzchni ruchomych.

Zwiêkszenie przewodnoœci cieplnej otrzymanej 

warstwy przez wykorzystanie nanolubrikantu.

Polepszenie w³aœciwoœci eksploatacyjnych 

urz¹dzeñ.

Sposób wytwarzania warstw tlenkowych wzbogaconych 
nanolubrikantem na aluminium lub jego stopach
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