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A1 (21) 414060 (22) 2015 09 17

(51) B09C 1/10 (2006.01)

 C12N 11/14 (2006.01)

 A62D 3/02 (2007.01)

(71) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa

(72) WŁÓKA DARIUSZ; KACPRZAK MAŁGORZATA; 

GROBELAK ANNA

(54) Biopreparat do remediacji gleb skażonych 
zanieczyszczeniami ropopochodnymi

(57) Biopreparat do remediacji gleb skażonych zanieczyszcze-

niami ropopochodnymi zawiera składnik aktywny w postaci za-

wiesiny drobnoustrojów, umieszczony na nośniku mineralnym 

w postaci hydrofi lowego proszku di - tlenku krzemu zanurzonym 

w wodnym roztworze chlorku sodu o stężeniu procentowym 

od 0,05 do 0,1 tworzący rdzeń zamknięty powłoką izolującą z al-

ginianu wapnia stanowiącą kapsułę, przy czym zawiesina drobno-

ustrojów stanowi od 79,90 do 95,95% wagowych rdzenia, nośnik 

mineralny stanowi od 4 do 20% wagowych rdzenia, a chlorek sodu 

stanowi od 0,05 do 0,10% wagowych rdzenia, z kolei w bioprepara-

cie znajduje się od 55 do 65% wagowych kapsułek z drobnoustro-

jami w rdzeniach w postaci bakterii z rodzaju Pseudomonas oraz 

od 35 do 45% wagowych kapsułek z drobnoustrojami w rdzeniach 

w postaci grzybów z rodzaju Candida.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 414029 (22) 2015 09 16

(51) B21K 1/46 (2006.01)

 B21K 1/56 (2006.01)

 B23G 1/06 (2006.01)

 B23G 9/00 (2006.01)

(71) DOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężyce

(72) ŁOBODA MIROSŁAW; CHAŁUBIEC MARIAN; 

RUTKOWSKI MAREK; STYCZYNSKI DARIUSZ

(54) Sposób wytwarzania wkrętów ciesielskich z drutu 
w kręgach

(57) Sposób wytwarzania wkrętów ciesielskich z drutu w kręgach, 

charakteryzuje się tym, że najpierw drut poddaje się prostowaniu 

a następnie cięciu na odcinki o zadanej długości od 80 – 400 mm, 

po czym kolejne odcinki poddaje się kształtowaniu łba na zimno 

a następnie wykonuje się gwint, po czym nacina się karb tnący i tak 

wykonane wkręty podwiesza się za łeb na zawiesiach i przemiesz-

cza w szczelinowej komorze strefy grzewczej przelotowej nagrzew-

nicy (14) indukcyjnej z płaskim wzbudnikiem stanowiącym jedno-

cześnie płaszcz termiczny dla nagrzewanych wkrętów, po czym 

wkręty trafi ają do wodnej kąpieli hartującej (12). Tak wykonane 

wkręty poddaje się cynkowaniu galwanicznemu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 414126 (22) 2015 09 23

(51) B22C 3/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 

PIASNY SYLWESTER PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE 

HARDKOP, Olkusz

(72) PIASNY SYLWESTER; KMITA ANGELIKA; 

HOLTZER MARIUSZ; ZYCH JERZY; MOCEK JAN

(54) Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie 
odlewnicze oraz sposób jej otrzymywania

(57) Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze 

składająca się z materiału ogniotrwałego, z bentonitu, spoiwa, 

czynnika powierzchniowo - aktywnego i rozpuszczalnika w po-

staci wody charakteryzuje się tym, że zawiera zmielony bentonit 

w ilości 1 - 3% masowych, spoiwo w postaci krzemionki koloidal-

nej w ilości 2 - 5% masowych, czynnik powierzchniowo - aktyw-

ny w postaci polimeru aromatycznego z grupą sulfonową w ilości 

0,02 - 0,40% masowych oraz wodę w ilości 30 - 50% masowych. W skład 

materiału ogniotrwałego wchodzą następujące składniki podane 

w ilości w stosunku do masy powłoki: 0,4 - 1% grafi tu amorfi cznego, 

20 - 30% mączki cyrkonowej, 30 - 40% krzemianu magnezu oraz 

0,2 - 2% tlenku żelaza (III). Sposób otrzymywania powłoki ochron-

nej polega na tym, że wodę poddaje się mieszaniu z polimerem 

aromatycznym z grupą sulfonową, a następnie do uzyskanego roz-

tworu mieszając wprowadza się grafi t amorfi czny. Do mieszaniny 

wodno - grafi towej dodaje się porcjami uprzednio sporządzoną 

sypką mieszaninę, składającą się z mączki cyrkonowej, krzemianu 

magnezu, bentonitu oraz tlenku żelaza (III). Składniki poddaje się 

homogenizacji. Z kolei wprowadza się krzemionkę koloidalną i ca-

łość poddaje się wymieszaniu, uzyskując wodną kompozycję do na-

noszenia jako powłokę ochronną na formy i rdzenie odlewnicze.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 413992 (22) 2015 09 15

(51) B22F 3/12 (2006.01)

 C22C 27/04 (2006.01)

 C22C 1/04 (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 

IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa; 

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; 

ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ INNOVATOR 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gliwice

(72) MAJEWSKI TOMASZ; MICHAŁOWSKI JERZY; 

PIĘTASZEWSKI JAN;LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA; 

BENKE GRZEGORZ; DUBRAWSKI MAREK; 

CHMIELARZ ANDRZEJ; KOPYTO DOROTA

(54) Sposób wytwarzania spieków ciężkich 
z wykorzystaniem wolframianu (VI) niklu (II)

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu wytwarzania wolframowych 

spieków ciężkich polegającego na prasowaniu i spiekaniu znanymi 

metodami, gdzie w miejsce dotychczas stosowanego proszku ele-

mentarnego niklu stosuje się proszek metaliczny W-Ni otrzymany 

z wolframianu(VI) niklu(II).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 413993 (22) 2015 09 15

(51) B22F 3/12 (2006.01)

 C22C 27/04 (2006.01)

 C21C 1/04 (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 

IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa; 

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; 

ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ INNOVATOR 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Gliwice

(72) MAJEWSKI TOMASZ; MICHAŁOWSKI JERZY; 

PIĘTASZEWSKI JAN; LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA; 

BENKE GRZEGORZ; DUBRAWSKI MAREK; 

CHMIELARZ ANDRZEJ; KOPYTO DOROTA

(54) Sposób wytwarzania spieków ciężkich 
z wykorzystaniem wolframianu (VI) kobaltu (II)

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu wytwarzania wolframowych 

spieków ciężkich polegającego na prasowaniu i spiekaniu znanymi 


