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A1 (21) 394459 (22) 2011 04 06

(51) C12N 1/20 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C12Q 1/02 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, 
Wrocław

(72) PASTERNAK GRZEGORZ; KOŁWZAN BARBARA

(54) Szczep bakterii Methylobacterium sp. GPE1
i zastosowanie szczepu bakterii
Methylobacterium sp. GPE1

(57) Przedmiotem wynalazku jest szczep bakterii Methylobacte-
rium sp. GPE1 zdeponowany w Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów 
W Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wro-
cławiu pod numerem PCM B/00036. Przedmiotem wynalazku jest 
również zastosowanie szczepu bakterii Methylobacterium sp. GPE1 
do biodegradacji związków heterocyklicznych, wybranych z grupy: 
dibenzofuran, indol, akrydyna, karbazol, benzotiofen, dibenztiofen, 
benzofuran oraz tiofen.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 394552 (22) 2011 04 13

(51) C12N 11/02 (2006.01)
C12N 9/26 (2006.01)
B05D 1/20 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12Q 1/54 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, 
Wrocław

(72) CABAJ JOANNA; SOŁODUCHO JADWIGA; 
ŚWIST AGNIESZKA; JĘDRYCHOWSKA AGNIESZKA

(54) Sensor białkowy do wykrywania glukozy

(57) Przedmiotem wynalazku jest sensor białkowy do wykrywa-
nia glukozy, znajdujący zastosowanie w przemyśle spożywczym. 
Sensor białkowy zawiera warstwę aktywną - inwertazę zimmobi-
lizowaną na powierzchni filmu Langmuira-Schaefera, przy czym 
inwertaza zimmobilizowana jest adsorpcyjnie na powierzchni 
filmu Langmuira-Schaefera, otrzymanego z 2,8-bis(tiantreno)-
-N-heksadecylofenotiazyny, oktadecyloaminy i fosfolipidu-1,2-di-
-palmitoilo-S,N-glicerolo-3- fosfcholiny.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 391128 (22) 2010 05 04

(51) C25D 5/24 (2006.01)
C25D 5/48 (2006.01)
C25D 11/00 (2006.01)

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

(72) GIL ALEKSANDER; WYRWA JAN; 
DĄBEK JAROSŁAW; RĘKAS MIECZYSŁAW

(54) Sposób polepszenia żaroodporności stali 
wysokochromowej

(57) Sposób polepszenia żaroodporności stali wysokochromo-
wej, zawierającej wagowo: 0-0,15% węgla, 0-0,8% manganu, 0-1,0% 
krzemu, 0-0,045% fosforu, 0-0,03% siarki, 24-27% chromu, 0-0,6% 
niklu, 0-0,8% tytanu, reszta żelazo i nieuniknione zanieczyszcze-
nia, polega na tym, że na ich powierzchnię na drodze elektroche-
micznej nanosi się wodorotlenek metalu ziem rzadkich, po czym 
korzystnie przed procesem eksploatacji wodorotlenek poddaje się 
termicznemu rozkładowi do postaci tlenku. Jako metal ziem rzad-
kich stosuje się itr i/lub lantan.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 391073 (22) 2010 04 27

(51) C25D 5/48 (2006.01)

(71) MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA BUŁAWKA 
SPÓŁKA JAWNA, Chełmno

(72) SKOTNICKI TOMASZ; PIETRZAK ALEKSANDER; 
MIELCZYŃSKI MARCIN

(54) Sposób nakładania powłok cynkowych, 
zwłaszcza o zwiększonej odporności korozyjnej 
i urządzenie do ich nakładania

(57) Sposób nakładania powłok cynkowych, zwłaszcza o zwięk-
szonej odporności, na powierzchnie detali o dowolnej konfigu-
racji charakteryzuje się tym, że na powłokę cynkową nakładana 
jest warstwa lakiernicza w wodnym koncentracie nanocząsteczek 
krzemianowych w temperaturze w granicach 18-30°C w czasie
30-90 sek., która podlega suszeniu z odwirowaniem o regulowa-
nej prędkości w granicach 400-800 obr./min. w temp 60-80°C. 
Urządzenie do realizacji sposobu składające się ze znanej linii 
technologicznej do nakładania powłoki cynkowej, charakteryzu-
je się tym, że blok pasywacji (4) połączony jest z układem zmiany 
obrotów (5), zaś wirówka lakierująco - susząca (6) wyposażona jest 
w układ sterująco-kontrolny (7) oraz tym, że zmienny kierunek ob-
rotów bloku pasywacji (4) realizowany jest przez układ zmiany ob-
rotów (5).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 391076 (22) 2010 04 27

(51) C25F 3/30 (2006.01)
C25F 3/12 (2006.01)
H01L 21/306 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 
ELEKTRONICZNYCH, 
Warszawa

(72) SAKOWSKA HALINA; GAŁA MACIEJ; 
HOFMAN WŁADYSŁAW

(54) Sposób elektrochemiczno-mechanicznego 
polerowania płytek z węglika krzemu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób elektrochemiczno-
mechanicznego polerowania płytek z węglika krzemu, mający 
zastosowanie w elektronice, zwłaszcza do wytwarzania diod 
i tranzystorów na bazie SiC w systemach wysokiej mocy i wysokiej 
częstotliwości. Sposób polega na tym, że w 1. etapie do uchwytu 
polerskiego (2) z przewodzącego prąd materiału, usytuowanego 
w głowicy urządzenia do polerowania elektrochemiczno-mecha-
nicznego, z zamocowaną trwale kasetą (3) nie przewodzącą prądu 
z co najmniej jednym gniazdem, w którym na wymiennej pod-
kładce (4) z przewodzącego prąd materiału mocuje się adhezyjnie 
płytkę (1) z węglika krzemu SiC, zaś tarczę polerską (5) urządzenia 
do polerowania wykłada się tkaniną (6) do polerowania chemicz-
nego, odporną na działanie agresywnych czynników chemicznych, 
po czym uchwyt (2) łączy sic z anodą, a do tkaniny polerskiej (6) 


