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(51) мпк
с25в 1/1 2 (2006.01)
с25в 1I/03 (2006.01 )

(21) Номер заявки: а 201 1 15332

(22) ,Щата подання заявки: 26.1 2.2О11

(24|,Щата, з якоТ е чинними 11.11.2013
права на винахiд:

(41) ,Щата публiкацiТ вiдомостей 10.07.201 3,
ПРО 3аЯВКУ Та НОМеР Бюл.Ng 13
бюлетеня:

(46) ,Щата публiкацiТ вiдомостей 1 1 .1 1 .201 3,
ПРО ВИДаЧУ ПаТеНТУ Та Бюл. Ng 21
номер бюлетеня:

(72) Винахiдники:
Gоловей BiKTop Васильович,
UA,
Шевченко Андрiй
Андрiйович, UA,
Котенко Анатолiй
Леонiдович, UA,
Макаров Олександр
Олександрович, UA

(73) Власник:
lнGтитут проБлЕм
lчlАшиноБудувАння lM.
А.м. пlдгорного
нАцlонАльноi дкАдЕмli
НАУК УКРАТНИ,
вул. ,Щм. Пожарського , 2110, м.
XapKiB, 61046, УкраТна, UA

(54) Назва винаходу;

пристрlЙ для одЕржАння водню високого тиску

(57) Формула винаходу:

Пристрiй для одержання водню високого тиску, lло мiстить корпус, у виrлядi заповненоТ електролiтом
посудини високого тиску, з установленим у ньому пакетом iз почергово розташованих анодних, виконаних з
нанесеним на поверхнi шаром пористоТ активноi маси, та катодних елекrродiв, який вiдрiзняеться тим, що
кожний з анодних елекrродiв включае HaHeceHi електрохiмiчно з обох бокiв на пластину струмопровiдноТ
матрицi послiдовно установленi дифузiйний шар i пiдклlадку, на якiй розмiщена маса активноi речовини у
виглядi iдентичних за складом матерiалу шарiв регенеруючих пористих структур, оснаlлених виконаними в них
за напрямком вiд пiдкладки до зовнiшньоТ поверхнi порами, регламентованих розмiрiв в iнтервалi вiд 10 мкм
до 50 мкм.
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