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A1 (21) 417201 (22) 2016 05 13

(51) C12P 33/06 (2006.01)

 C07J 1/00 (2006.01)

 C12R 1/645 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 

Wrocław

(72) KOZŁOWSKA EWA; DYMARSKA MONIKA; 

KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA; GRZESZCZUK JAKUB; 

PLĄSKOWSKA ELŻBIETA; JANECZKO TOMASZ

(54) Sposób wytwarzania 3β,7β-dihydroksyandrost-5-
-en-17-onu

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu wytwarzania 3β,7β-dihy-

droksyandrost-5-en-17-onu o wzorze 2. W wyniku działania ukła-

du enzymatycznego zawartego w komórkach szczepu Isaria 

fumosorosea KCh J2, następuje hydroksylacja przy nieaktywowa-

nym atomie węgla C-7. Uzyskany w ten sposób produkt wydziela 

się z wodnej kultury mikroorganizmu, znanym sposobem, przez 

ekstrakcję rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym się 

z wodą (chloroform).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 413822 (22) 2015 09 03

(51) C21D 1/18 (2006.01)

 C21D 1/28 (2006.01)

(71) SW ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice

(72) KURZYDŁO KAMIL; GĘBUSIA MARCIN

(54) Sposób wytwarzania armatury zwłaszcza 
do medium gazowego

(57) Sposób wytwarzania armatury wykorzystujący hartowanie 

wraz z odpuszczaniem, polega na tym, że w pierwszym etapie ar-

maturę poddaje się hartowaniu wraz z odpuszczaniem, korzystnie 

w piecu elektrycznym wgłębnym Pegat 950/4, przy czym hartowa-

nie odbywa się w temperaturze korzystnie 880°C w czasie 2 godzin, 

natomiast odpuszczanie odbywa się w temperaturze korzystnie 

280°C w czasie 2,5 godzin, ponadto chłodzenie armatury po harto-

waniu odbywa się z wykorzystaniem oleju, natomiast chłodzenie 

armatury po odpuszczaniu odbywa się z wykorzystaniem powietrza, 

w drugim etapie armaturę poddaje się normalizacji, korzystnie w pie-

cu elektrycznym wgłębnym Pegat 950/4 w temperaturze korzystnie 

910°C w czasie 90 minut, w trzecim etapie armaturę poddaje się har-

towaniu wraz z odpuszczaniem, korzystnie w piecu elektrycznym 

Pegat 950/4, przy czym hartowanie odbywa się w temperaturze ko-

rzystnie 880°C w czasie 2 godzin, natomiast odpuszczanie odbywa 

się w temperaturze korzystnie 450°C w czasie 2,5 godziny, ponadto 

chłodzenie armatury po hartowaniu odbywa się z wykorzystaniem 

wody, natomiast chłodzenie armatury po odpuszczaniu odbywa się 

z wykorzystaniem powietrza, w czwartym etapie armaturę poddaje 

się hartowaniu wraz z odpuszczaniem, korzystnie w piecu elektrycz-

nym Pegat 950/4, przy czym hartowanie odbywa się w temperaturze 

korzystnie 880°C w czasie 2 godzin, natomiast odpuszczanie odby-

wa się w temperaturze korzystnie 620°C w czasie 3 godzin, ponadto 

chłodzenie armatury po hartowaniu odbywa się z wykorzystaniem 

wody, natomiast chłodzenie armatury po odpuszczaniu odbywa się 

z wykorzystaniem powietrza, w piątym etapie armaturę poddaje się 

hartowaniu wraz z odpuszczaniem, korzystnie w piecu elektrycznym 

Pegat 950/4, przy czym hartowanie odbywa się w temperaturze ko-

rzystnie 880°C w czasie 2 godzin, natomiast odpuszczanie odbywa 

się w temperaturze korzystnie 620°C w czasie 3 godzin, ponadto 

chłodzenie armatury po hartowaniu odbywa się z wykorzystaniem 

wody, natomiast chłodzenie armatury po odpuszczaniu odbywa się 

z wykorzystaniem powietrza, w szóstym etapie armaturę poddaje się 

hartowaniu wraz z odpuszczaniem, korzystnie w piecu elektrycznym 

Pegat 950/4, przy czym hartowanie odbywa się w temperaturze ko-

rzystnie 850°C w czasie 2 godzin, natomiast odpuszczanie odbywa 

się w temperaturze korzystnie 600°C w czasie 3 godzin, ponadto 

chłodzenie armatury po hartowaniu odbywa się z wykorzystaniem 

wody, natomiast chłodzenie armatury po odpuszczaniu odbywa się 

z wykorzystaniem powietrza, w siódmym etapie armaturę poddaje 

się hartowaniu wraz z odpuszczaniem, korzystnie w piecu elektrycz-

nym Pegat 950/4, przy czym hartowanie odbywa się w temperaturze 

korzystnie 830°C w czasie 2 godzin, natomiast odpuszczanie odbywa 

się w temperaturze korzystnie 500°C w czasie 2,5 godziny, ponadto 

chłodzenie armatury po hartowaniu odbywa się z wykorzystaniem 

wody, natomiast chłodzenie armatury po odpuszczaniu odbywa się 

z wykorzystaniem powietrza, w ósmym etapie armaturę poddaje 

się normalizacji, korzystnie w piecu elektrycznym wgłębnym Pegat 

950/4 w temperaturze korzystnie 910°C w czasie 2,5 godzin, ponadto 

chłodzenie armatury po normalizacji odbywa się z wykorzystaniem 

powietrza.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 413906 (22) 2015 09 11

(51) C22B 9/05 (2006.01)

 C22C 21/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO METALI NIEŻELAZNYCH BOBREK 

SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF I PAWEŁ KLESZCZ 

BRONISŁAW KOŹBIAŁ, Bobrek

(72) WĘŻYK WŁADYSŁAW

(54) Sposób wytwarzania ciekłego aluminium lub jego 
stopu gotowego do odlewania

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu wytwarzania ciekłego alumi-

nium lub jego stopu gotowego do odlewania zawierających kon-

trolowaną zawartość wodoru. Sposób obejmuje etap wtórnego 

zagazowywania stopionego metalu mieszaniną gazu obojętnego 

i wodoru i może być stosowany w przemyśle odlewniczym.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 413736 (22) 2015 09 01

(51) C23C 2/06 (2006.01)

 C23C 2/02 (2006.01)

 C23G 1/08 (2006.01)

 C23F 1/28 (2006.01)

(71) SZYMAŃSKI PIOTR EKOLOGIS LABORATORIUM BADAŃ 

ŚRODOWISKOWYCH SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław; 

SZYMAŃSKI WOJCIECH EKOLOGIS LABORATORIUM 

BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH SPÓŁKA CYWILNA, 

Wrocław

(72) BUCZKO JÓZEF

(54) Sposób cynkowania zanurzeniowego elementów 
stalowych i układ do cynkowania zanurzeniowego 
elementów stalowych

(57) Sposób cynkowania zanurzeniowego elementów stalowych, 

w którym wsad zawierający elementy stalowe poddaje się kolejno 

procesom odtłuszczania, trawienia, płukania, topnikowania, susze-

nia i cynkowania, charakteryzuje się tym, że w trakcie procesu tra-

wienia poddaje się kąpiel trawiącą działaniu ultradźwięków o czę-

stotliwości od 20kHz do 60kHz.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 413903 (22) 2015 09 10

(51) C25D 3/48 (2006.01)

 C01G 7/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) NOCUŃ MAREK; NIEDŹWIEDZKI JERZY
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(54) Sposób wytwarzania bezcyjankowej kąpieli 
do elektrochemicznego złocenia

(57) Sposób wytwarzania bezcyjankowej kąpieli do elektro-

chemicznego złocenia, w postaci związku zawierającego złoto 

na I stopniu utlenienia polega na tym, że do 2 - 10 g kwasu chlo-

rozłotowego HAuCl4 zawierającego złoto na III stopniu utlenie-

nia, dodaje się 5 - 25 g chlorku sodu NaCl, przy czym stosunek 

HAuCl4 : NaCl wynosi 1:2 oraz wodę. Uzyskany roztwór odparowuje 

się do sucha i zalewa stężonym kwasem solnym w ilości 10 - 100 ml 

otrzymując osad Na2Au2Cl4, w którym złoto występuje na I stop-

niu utlenienia, po czym zobojętnia go wodorotlenkiem sodu 

do pH około 7, zatęża przez odparowanie do objętości 25 - 125 ml 

i dodaje 5 - 25 ml stężonego kwasu azotowego, a następnie odpa-

rowuje do sucha. Uzyskany osad rozpuszcza się w 500 - 2500 ml 

wody i neutralizuje wodorotlenkiem sodu do pH około 7, uzyskując 

związek złota o wzorze NaAu(NO3)iCl2-1, w którym 0 ≤ i ≤ 2.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 413924 (22) 2015 09 11

(51) C30B 25/00 (2006.01)

 C30B 29/16 (2006.01)

(71) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 

Warszawa; INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

ELEKTRONICZNYCH, Warszawa; 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, 

Otwock

(72) TUROS ANDRZEJ; RATAJCZAK RENATA; 

STONERT ANNA; GUZIEWICZ ELŻBIETA; 

KOPALKO KRZYSZTOF; STACHOWICZ MARCIN

(54) Sposób domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami 
pierwiastków ziem rzadkich (RE)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób domieszkowania 

tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastków ziem rzadkich (RE) 

z wykorzystaniem procesów implantacji i wygrzewania. W spo-

sobie tym, domieszkę jonów pierwiastków ziem rzadkich 

wprowadza się do kryształu lub do warstwy epitaksjalnej ZnO, 

z energią 150 - 300 keV, w co najmniej 2 cyklach implantacji 

i następującym po niej wygrzewaniu, przy czym jednorazowa 

dawka jonów wprowadzana do ZnO w jednym cyklu implan-

tacji jest taka sama i wynosi 1 x 1014 -5 x 1015 cm-2, a wygrze-

wanie domieszkowanej warstwy prowadzi się w temperaturze 

700 - 850°C, w czasie 5 - 60 min.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 413916 (22) 2015 09 11

(51) C30B 25/20 (2006.01)

 C30B 29/38 (2006.01)

 C30B 25/14 (2006.01)

 H01L 21/205 (2006.01)

(71) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) GRZEGORY IZABELLA

(54) Rurka galowa do domieszkowania kryształów GaN
(57) Zmodyfi kowana rurka galowa do domieszkowania kryszta-

łów GaN krzemem i germanem pozwala na uzyskanie zadawalają-

cej prędkości wzrostu i jednorodności stężenia domieszki w rosną-

cym krysztale. Daje powtarzalne rezultaty. W czasie długotrwałego 

procesu nie występuje osadzanie się domieszki na rurze doprowa-

dzającej prekursor do strefy wzrostu. Posiada podwójną komorę 

mieszania (2), w której prekursor galowy GaCl miesza się z prekur-

sorem domieszki, bez kontaktu z ciekłym galem. Rurka ta zawiera 

koncentryczną rurę kwarcową (6), przeprowadzającą prekursor nad 

powierzchnią ciekłego galu, i wprowadzającą prekursor do komory 

mieszania (2) oraz rurkę kwarcową (5), doprowadzającą równocze-

śnie HCl i gaz rozcieńczający.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

A1 (21) 413923 (22) 2015 09 11

(51) D03D 15/00 (2006.01)

 D03D 25/00 (2006.01)

 D06M 11/00 (2006.01)

 A61L 15/16 (2006.01)

(71) ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ TEXPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dłutów

(72) WAJCHERT MONIKA; WAJCHERT ALICJA; 

WAJCHERT ROBERT; STASIAK STANISŁAWA JANINA

(54) Tkanina prozdrowotna
(57) Zgłoszenie rozwiązuje zagadnienie składu tkaniny prozdrowot-

nej, znajdującej zastosowanie w medycynie i kosmetologii. Tkanina 

prozdrowotna jest utworzona z nitek osnowy i z nitek wątku. Nitki 

osnowy są w 100% z przędzy z bambusa, lub w 100% z przędzy z ba-

wełny, lub w 100% z przędzy z alg morskich, lub w 100% z przędzy 

z lnu, lub w 100% z przędzy z włókien eukaliptusowych lub z mie-

szanek wymienionych przędz. Udział procentowy nitek z bambusa, 

lub z bawełny, lub z alg morskich, lub z lnu, lub z włókien eukalip-

tusowych w osnowie zawiera się w przedziale 10 - 90%. Nitki wątku 

są z przędzy w 100% z poliestru, w którego łańcuchu polimerowym 

jest zawarty dwutlenek miedzi, lub z mieszanki przędzy z poliestru 

i bambusa, lub mieszanki poliestru i bawełny, lub mieszanki przędzy 

z poliestru i alg morskich, lub mieszanki poliestru i przędzy z lnu, 

lub mieszanki z poliestru i włókien eukaliptusowych. Udział przędz 

z bawełny, lub z bambusa, lub z alg morskich, lub z lnu, lub z włókna 

eukaliptusowego zawierał się w przedziale 10 - 90%.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

A1 (21) 413761 (22) 2015 08 31

(51) E02D 29/02 (2006.01)

 E02D 17/20 (2006.01)

(71) ALEKSANDROWICZ BOHDAN, Gdynia-Redłowo

(72) ALEKSANDROWICZ BOHDAN


