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Sposób otrzymywania ozdobnych poniklowych z kąpieli niklowych typu
Wattsa zawierających co najmniej 25 gldm3
soli dwuwartościowego niklu, znamienny
tym, że powłokę niklową nakłada się z ką.pieli galwanicznej, w której jako dodatek
znajduje się produkt kondensacji metioniny ze skrobią o stężeniu 0,1 - 20,0 g/dm 3 ,
przy czym stosunek metioniny do skrobi w
procesie kondensacji wynosi od 2: l do 1:5.
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Sposób otrzymywania ozdobnych powłok niklowych
Zastrzeżenie

patentowe

Sposób otrzymywania ozdobnych powłok niklowych z kąpieli niklowych typu Wattsa
zawierających co najmniej 25 g/dm3 soli dwuwartościowego niklu, znamienny tym, że powłokę
niklową nakłada się z kąpieli galwanicznej, w której jako dodatek znajduje się produkt
kondensacji metioniny ze skrobią o stężeniu 0,1 - 20,0 g/dm 3, przy czym stosunek metioniny
do skrobi w procesie kondensacji wynosi od 2:1 do 1:5.

* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania ozdobnych powłok niklowych z
niklowych.
Dotychczas znane są sposoby otrzymywania powłok galwanicznych ozdobnych z wzorzystą powierzchnią w dwu lub więcej kolorach polegające na selektywnym nakładaniu powłoki
metalicznej na podwarstwie metalu o innej barwie, po uprzednim nałożeniu nieprzewodzącej
maski zakrywającej te części powierzchni, które nie mają być pokryte. Powłoki niklowe nakłada
się z kąpieli o różnych składach na przykład według ~olskiego opisu patentowego nr 115 907,
w którym do kąpieli zawierającej co najmniej 30 g/dm soli dwuwartościowego niklu dodaje się
0,5 - 20 milimolildm3 jednego lub kilku związków heterocyklicznych z azotem w pierścieniu,
które jako podstawnik mają grupę nitroaminową. W takich kąpielach otrzymuje się powłoki
gładkie z połyskiem.
Istotą sposobu otrzymywania ozdobnłch powłok niklowych z kąpieli niklowych typu
Wattsa zawierających co najmniej 25 g/dm soli dwuwartościowego niklu jest to, że powłokę
niklową nakłada się z kąpieli galwanicznej, w której jako dodatek znajduje się produkt
3
kondensacji metioniny ze skrobią o stężeniu 0,1 - 20,0 g/dm , przy czym stosunek metioniny
do skrobi w procesie kondensacji wynosi od 2: 1 do 1:5.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na proste i szybkie wytwarzanie
powierzchni ze specyficzną rzeźbą w dwóch kolorach.
p r z y kład I. 100g skrobi dokładnie roztarto z 20g metioniny i ogrzewano przez 2 h w
temperaturze 570 K mieszając co 5 minut. Następnie po ujednorodnieniu mieszaniny jej 6g
3
dodano do 50 cm wody destylowanej i mieszano przez 1 h. Po odsączeniu dodano roztwór do
kąpieli Wattsa o składzie:
3
- NiS04 ·7H20
200 g/dm
- NiCh· 6H20
20 g/dm3
3
- H3B~
30 g/dm
- Na2S04
.
.
10 gldm 3
.
3
w ilości 2 g/dm w przeliczeniu na suchą masę rozpuszczonego kondensatu. Następnie
na odtłuszczoną powierzchnię miedzianą nanoszono powłokę galwaniczną prądem o gęsto
2
ści 3 A/dm w temperaturze pokojowej w czasie 10 minut. Otrzymano wzorzystą, białoczar
ną powłokę przedstawioną na załączonym zdjęciu.
P r z y kła d II. 20g skrobi dokładnie roztarte z 25g metioniny i ogrzewano przez 1,5 h w
temperaturze 550 K mieszając co 5 minut. Następnie po ujednorodnieniu mieszaniny jej 6g
3
dodano do 50 cm wody destylowanej i mieszano przez 1 h. Po odsączeniu dodano roztwór do
kąpieli Wattsa o składzie:
- NiS04 . 7H20
200 gldm 3
3
- NiCh· 6H20
20 gldm
-H3B~
30 gldm 3
3
- Na2S04
10 gldm
kąpieli
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w ilości 10 g/dm W przeliczeniu na suchą masę rozpuszczonego kondensatu. Nastę
pnie na odtłuszczoną powierzchnię miedzianą nanoszono powłokę galwaniczną prądem o
gęstości 3 Aldm 2 w temperaturze pokojowej w czasie 10 minut. Otrzymano wzorzystą,
białoczarną powłokę podobną do przedstawionej na załączonym zdjęciu.
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