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być wykorzystany w syntezie wielu innych związków orga-
nicznych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 387273 (22) 2009 02 14

(51) C12Q 1/68 (2006.01)
 C12N 15/10 (2006.01)
 A23K 1/00 (2006.01)
 C12P 19/34 (2006.01)

(71) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Kraków

(72) NATONEK-WIŚNIEWSKA MAŁGORZATA; 
REJDUCH BARBARA; SŁOTA EWA

(54) Sposób identyfikacji zwierzęcego materiału 
biologicznego w mieszankach paszowych

(57) Sposób identyfikacji zwierzęcego materiału biologicznego 
w mieszankach paszowych polega na izolacji DNA przy pomocy 
membran jonowowymiennych oraz proteinazy K, wprowadzeniu 
otrzymanego izolatu w skład mieszaniny reakcyjnej, którą poddaje 
się reakcji PCR w programie termicznym. Do próbki mieszaniny re-
akcyjnej o objętości 25 µl dodaje się startery w ilości 0,08-0,12 mM, 
mix nukleotydyty (dNTP) w ilości 0,4-2, mM, 1 x bufor do PCR, chlo-
rek magnezu w ilości 1-2,5 mM, bovine serum albuminum (BSA) 
w ilości 0,5-0,3 mg/ml, polimerazę w ilości 0,8-1,5 U i 0,5-5 µl DNA. 
Program termiczny przeprowadza się poprzez fazę inkubacji, fazę 
ogrzania i fazę wygrzania próbki mieszaniny. Fazę inkubacji prze-
prowadza się przez  1-10 minut w temperaturze 94-95°C. Fazę 
ogrzewania przeprowadza się 28-35 razy kolejno: w temperaturze 
94°C, 56-62°C i 72°C, przy czym ogrzewanie w każdym z zakresów 
temperatury przeprowadza się przez 1 minutę. Fazę wygrzewania 
przeprowadza się przez 5-30 minut w temperaturze 72°C.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 387171 (22) 2009 02 02

(51) C21C 7/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA, 
Kraków

(72) DZIARMAGOWSKI MAREK; 
KARBOWNICZEK MIROSŁAW; FALKUS JAN; 
DROŻDŻ PAWEŁ; KARGUL TOMASZ; 
KARWAN TADEUSZ; KARWAN-BACZEWSKA JOANNA; 
ZAWADA BARTŁOMIEJ

(54) Sposób wytwarzania mieszanki żużlotwórczej 
dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi
lub w piecu kadziowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mieszanki 
żużlotwórczej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi lub w piecu 
kadziowym. Sposób wytwarzania mieszanki żużlotwórczej dla po-
zapiecowej rafinacji stali w kadzi lub w piecu kadziowym, polega 
na tym, że rozdrobniony zredukowany żużel, otrzymany w pro-
cesie redukcji stalowniczego żużla konwertorowego z udziałem 
boksytu prażonego lub w procesie redukcji stalowniczego wap-
niowo-glinowego żużla kadziowego, miesza się z rozdrobnionym 
boksytem prażonym i/lub wapnem hutniczym. Otrzymaną wap-
niowo-glinową mieszankę o rozmiarach cząstek 10-40 mm i skła-
dzie 20,0-55,0% CaO, 25,0-60,0% A12O3, 6,0-11,0% SiO2, 2,0-6,5% 
MgO, 0,5-3,0% (%FeO + %Fe2O3 + %MnO), 0,5-2,5% TiO2, 0-0,1% P2O5 
i 0,02-0,1% S, wprowadza się do ciekłej stali, tak że w wytworzonym 
na jej powierzchni wapniowo-glinowym żużlu rafinacyjnym, masa 
stałych wydzieleń, przy temperaturze 1600°C, określona przy po-
mocy komputerowych baz danych termodynamicznych, nie prze-
kracza 2,0% całkowitej masy żużla. Proces redukcji mieszaniny

stalowniczego żużla konwertorowego o rozmiarach cząstek poniżej 
50 mm i boksytu prażonego o rozmiarach cząstek poniżej 50 mm, 
w ilości stanowiącej 15-20% masy redukowanego żużla, prowadzi 
się w obecności reduktora węglowego o rozmiarach cząstek po-
niżej 5 mm, wnoszącego węgiel pierwiastkowy w ilości 5,0-10,0% 
masy redukowanego żużla. Proces redukcji stalowniczego wap-
niowo-glinowego żużla kadziowego, prowadzi się w tych samych 
warunkach, jedynie z udziałem reduktora węglowego wnoszącego 
węgiel pierwiastkowy w ilości 2,0-5,0% masy redukowanego żużla.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 387176 (22) 2009 02 02

(51) C23C 4/18 (2006.01)
 C23C 4/00 (2006.01)

(71) PLASMA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, 
Siemianowice Śląskie

(72) BOREK ALEKSANDER; GRZELKA RYSZARD

(54) Sposób wytwarzania powłok na elementach 
wykonanych z materiałów przewodzących energię 
elektryczną

(57) Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie przygotowuje 
się podłoże, w drugim etapie nanosi się na podłoże dowolną me-
todą natryskiwania cieplnego, korzystnie płomieniową, powłokę 
o grubości od 0,05 mm do 5 mm, a w trzecim etapie generuje się 
łuk elektryczny, doprowadzając potencjał elektryczny do elektrody 
korzystnie wykonanej z wolframu lub wolframu z dodatkiem toru 
w granicach od 0,5% do 5%, korzystnie 2-3% oraz do przewodzące-
go energię elektryczną podłoża z naniesioną powłoką. Następnie 
przeprowadza się jej przetapianie, przy czym odległość elektrody 
od powierzchni powłoki wynosi od 1 mm do 5 mm, korzystnie 
1,5 mm, natężenie prądu procesu wynosi od 10 A do 500 A, ko-
rzystnie 120 A, prędkość przemieszczania się elektrody względem 
powierzchni powłoki wynosi od 1 mm/s do 20 mm/s, korzystnie
5 mm/s a grubość elektrody wynosi od 1mm do 5mm, korzystnie 
3,5 mm.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO  I  PAPIERNICTWO

A1 (21) 387234 (22) 2009 02 09

(51) D01F 9/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, 
Łódź; POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) WAWRO DARIUSZ; STĘPLEWSKI WŁODZIMIERZ; 
CIECHAŃSKA DANUTA; KRUCIŃSKA IZABELLA; 
SURMA BEATA; LIPP-SYMONOWICZ BARBARA

(54) Sposób wytwarzania wysokowytrzymałych włókien 
chitozanowych

(57) Sposób wytwarzania wysokowytrzymałych włókien chito-
zanowych z roztworów chitozanu polega na tym, że do roztworu 
przędzalniczego o temperaturze 40-70°C, zawierającego chito-
zan o średnim ciężarze cząsteczkowym 200000-700000, stopniu 
deacetylacji 80-95%, stopniu polidyspersji 2-5 i stężeniu w za-
kresie 2-7% wagowych w wodnym roztworze kwasu octowego 
o stężeniu 2-4% wagowych oraz polioksyetylenoglikol o ciężarze 
cząsteczkowym 600-10000 i/lub alkohol poliwinylowy o cięża-
rze cząsteczkowym 20000-80000 i/lub glicerynę, w ilości 0,1-15%


