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(54) Preparat mineralno-bakteryjny i sposób jego 
otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku jest preparat mineralno-bakteryjny, 
zawierający żywe kultury bakterii asymilujące amoniak oraz utle-
niające kwasy organiczne, alkohole i benzoesan. Preparat stanowią 
kultury szczepów Geobacter sp. BG02 i/lub Geobacter sp. BG04, 
i/lub Geobacter sp. TG07, i/lub Geobacter sp. TG10 i/lub Geobac-
ter sp. KG12, i/lub Geobacter sp. KG14, w ilości nie mniejszej niż 
105 jednostek tworzących kolonie (j.t.k) w 1 g preparatu. Sposób, 
według wynalazku, polega na tym, że hodowlę kultur wspomnia-
nych szczepów prowadzi się w warunkach beztlenowych, korzyst-
nie w atmosferze N2:CO2 na podłożu mineralnym z dodatkiem 
niskocząsteczkowych kwasów organicznych oraz Fe(III), w tem-
peraturze 297-310 K i przy ciągłym mieszaniu. Otrzymaną biomasę 
bakteryjną osadza się na nośniku. Preparat ten może znaleźć za-
stosowanie w przemyśle spożywczym i rolnictwie do ogranicza-
nia emisji odorów z materiałów organicznych. Biopreparat można 
stosować w postaci dodatku do ściółek w dawce od 0,5 do 2 kg 
na 100 kg ściółki.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 384561 (22) 2008 02 27

(51) C21C 7/00 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków; Metalodlew S. A., Kraków

(72) Głownia Jan, Sobula Sebastian, Bogacz Tadeusz, 
Sierant Zbigniew, Młyński Mariusz

(54) Sposób pozapiecowej obróbki stali 
wysokomanganowej w kadzi

(57) Sposób pozapiecowej obróbki stali wysokomanganowej 
w kadzi, polegający na jej odtlenianiu glinem oraz przedmuchiwa-
niu argonem, charakteryzuje się tym, że po procesie odtlenienia 
wprowadza się pierwiastki o silnym powinowactwie do azotu, ta-
kie jak: tytan, cyrkon, niob lub wanad, w ilości 0,07-0,085% maso-
wych w stosunku do masy ciekłego metalu. Przed procesem prze-
dmuchiwania argonem przeprowadza się wymianę utworzonego 
wcześniej żużla na syntetyczny, który zawiera masowo: CaO w ilości 
40-55%, Al2O3 w ilości 30-40%, SiO2 w ilości 4-6%, Al w ilości 4-6%, 
MgO w ilości 1-2% oraz do 1% Fe2O3, reszta to nieuniknione zanie-
czyszczenia.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 384538 (22) 2008 02 22

(51) C23C 14/38 (2006.01)
 C03B 37/04 (2006.01)

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Wierzchoń Tadeusz, Rudnicki Jacek, Kost Marcin

(54) Sposób zwiększania trwałości dysków 
rozwłókniających szkło

(57) Sposób jest przeznaczony do zwiększania trwałości dysków 
rozwłókniających szkło, wykonanych ze stopów niklu o zwartości 
chromu powyżej 15% wagowych, z zastosowaniem azotowania ja-
rzeniowego w warunkach obróbki jarzeniowej, prowadzonej przy 
obniżonym ciśnieniu, w atmosferze gazowej zawierającej azot, 
wodór i/lub argon, gdzie azotowany element ze stopu niklu jest 
katodą. Podczas obróbki jarzeniowej na powierzchni zewnętrz-
nej i wewnętrznej dysku wytwarza się dyfuzyjną warstwę azotku 
chromu CrN. Obróbkę prowadzi się pod ciśnieniem w zakresie od 1 
do 10 hPa, przy napięciu prądu stałego lub składowej stałoprądo-
wej procesów zmiennoprądowych w zakresie od 700 do 1200 V, 
przy czym dysk doprowadza się podczas obróbki do temperatu-
ry w zakresie 530-800 °C. Inny sposób polega na tym, że na po-
wierzchni zewnętrznej i wewnętrznej podstawy (1) dysku wytwarza 
się powłokę aluminium lub stopu aluminium o grubości w zakresie 
od 6 do 20 µm, po czym dysk poddaje się obróbce jarzeniowej, 
w której na powierzchniach podstawy (1) dysku wytwarza się dy-
fuzyjną warstwę faz międzymetalicznych z układu AlN+NiAl+Ni3Al, 
a na pozostałej powierzchni dysku wytwarza się dyfuzyjną warstwę 

azotku chromu CrN, przy czym obróbkę jarzeniową prowadzi się 
pod ciśnieniem w zakresie od 1 do 10 hPa, przy napięciu prądu sta-
łego lub składowej stałoprądowej procesów zmiennoprądowych 
w zakresie od 700 do 1200 V, a dysk doprowadza się podczas ob-
róbki do temperatury w zakresie 530-800°C.

(3 zastrzeżenia)
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(51) C23C 16/27 (2006.01)
 C23C 28/00 (2006.01)
 A61F 2/00 (2006.01)
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(71) Borowski Józef Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe MEDGAL, Białystok

(72) Borowski Józef, Wierzchoń Tadeusz, Mitura Stanisław, 
Czarnowska Elżbieta, Niedzielski Piotr, 
Borowska-Skarzyńska Urszula

(54) Sposób wytwarzania cienkiej warstwy 
kompozytowej na powierzchni wyrobów 
medycznych, zwłaszcza implantów, 
instrumentariów medycznych

(57) Sposób wytwarzania cienkiej warstwy kompozytowej 
na powierzchni wyrobów medycznych, zwłaszcza implantów, 
instrumentariów medycznych, endoprotez, wykonanych ze stali 
austenitycznej charakteryzuje się tym, że wyrób poddaje się proce-
sowi niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w tempera-
turze 400 - 500°C w obecności gazu reaktywnego N2+H2 i wytwa-
rza się warstwę austenitu azotowego o zawartości < 5% wagowych 
azotu. Następnie przeprowadza się chemiczne osadzanie powłoki 
NCD według procesu RF PACVD z przepływem gazu węglono-
śnego, korzystnie metanu, w zakresie od 10 do 80 sccm i ciśnieniu 
0,1 do 0,7 Pa, w czasie od 5 do 10 minut.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  D
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A1 (21) 387265 (22) 2009 02 12

(51) D04D 1/00 (2006.01)
 D07B 1/00 (2006.01)
 D07B 1/02 (2006.01)
 D07B 3/00 (2006.01)

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe 
DEFALIN Group S.A., Świebodzice

(72) Trojanowski Lubomir

(54) Sposób wytwarzania sznurka z polipropylenowej 
taśmy i skręcarka do wytwarzania sznurka 
z polipropylenowej taśmy

(57) Sposób wytwarzania sznurka z polipropylenowej taśmy 
polega na przeprowadzaniu tej taśmy w stanie napiętym przez 


