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Anotácia:
Spôsob predprípravy oceľových plechov a oceľových vý liskov pred smaltovaním s použitím baktérií sa uskutočňuje v moriacom kúpeli 0,1 – 0,2 hmotn. % kyseliny sírovej s teplotou 30 – 35 °C, do ktorej boli pridané acidofilné
baktérie Acidithiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus
thiooxidans. Počas procesu sa moriaci roztok prebubláva
vzduchom.
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Oblasť techniky
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Vynález má interdisciplinárny charakter a je z oblasti materiálových a biologických vied. Dotýka sa využitia acidofilných baktérií pri morení oceľových plechov a výliskov z nich v 0,1 – 0,2 hmotn. % kyseline sírovej pred smaltovaním.
Doterajší stav techniky
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V súčasnosti sa morenie oceľových výliskov pred smaltovaním, ako napr. kúpacie vane, riady, biela technika atď., robí v koncentrovaných kyselinách H2 SO4 , HNO3 a HC1 pri sťažených ekologických podmienkach. Morenie sa používa ako potrebná predúprava pov rchu plechov s cieľom zväčšiť špecifický povrch, a
tým zabezpečiť potrebnú priľnavosť smaltu. Koncentrácia kyseliny sa pohybuje od 5 do 7 hmotn. % a teplota
kúpeľa od 45 do 55 °C. Náročná je aj výmena a likvidácia kyseliny po strate moriacej schopnosti. Vy užitie
acidofilných baktérií pri morení plechov pred smaltovaním doteraz nebolo prezentované ani vo vedeckej literatúre, ani nebolo súčasťou iných patentov. Využitie acidofilných baktérií Acidithiobacillus ferrooxidans pri
biolúhovaní kovov z rúd je široko známe a je súčasťou rôznych publikácií, ale napr. aj patentu RU 94023195.
Cieľom týchto procesov je rozpustenie (odlúhovanie) kovu a jeho odstránenie z rudy. Využitie baktérií pri
úprave kovového povrchu je súčasťou patentu GB 1467512, ktorý opisuje odstránenie vzniknutých povlakov,
napr. hrdze alebo škvŕn. Tieto povlaky majú aj chemicky iné zloženie ako kov, na ktorom vznikajú.
V patente JPH 06316800 sa autotrofné baktérie, napr. aj Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans, používajú spolu s elektrickým poľom na vŕtanie konkrétnych otvorov alebo štrbín s konkrétnou veľkosťou a hĺbkou a takisto na rezanie kovových predmetov.
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Podstata vynálezu
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Vynález sa týka spôsobu morenia oceľových plechov a oceľových výliskov určených na smaltova nie
v kyslých roztokoch H2 SO4 pomocou acidofilných baktérií.
Spôsob morenia podľa vynálezu pozostáva z moriaceho kúpeľa tvoreného roztokom kyseliny sírovej
s hodnotami pH 1,7 – 1,3 (0,1 – 0,2 hmotn. %) a zmiešanej bakteriálnej kultúry rodu Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans . Príprava média pre zmiešanú kultúru baktérií spočíva v zmiešaní
dvoch zásobných roztokov, t. j. roztoku A a roztoku B. Pri príprave zásobného roztoku A sa rozpustí v destilovanej vode K2 HPO4 , KCl, (NH4 )2 SO4 , MgSO4 .7H2 O a CaCl2 .2H2 O. Následne sa roztok sterilizuje v autokláve pri 110 °C počas 20 minút. Pri príprave zásobného roztoku B sa rozpustí FeSO4 .7H2 O v destilovanej vode a pridá sa 10 M H2 SO4 , kde množstvo 10 M H2 SO4 závisí od požadovanej hodnoty pH výslednej živnej
pôdy. Následne sa zohreje roztok na 60 °C a po vychladnutí sa obidva roztoky zmiešajú a upraví sa pH na
hodnotu 1,5. Parametre morenia sa pohybujú v rozsahu: teplota morenia 30 – 35 °C, čas morenia v rozsahu
10 – 120 min. (čas morenia závisí od veľkosti plochy a želaného úbytku kovu počas morenia). V porovnaní
so statickými podmienkami prináša prebublávanie kúpeľa zvýraznený efekt na veľkosť úbytku morenia.
Úbytok hmotnosti pri morení s baktériami je cca štyrikrát vyšší než pri morení bez baktérií pri všetkých použitých podmienkach morenia.
Výhody morenia oceľových plechov v moriacom médiu s acidofilnými baktériami v 0,1 – 0,2 hmotn. %
roztokoch H2 SO4 podľa vynálezu spočívajú v:
• nízkej koncentrácii kyseliny (0,1 – 0,2 hmotn. % v porovnaní s 5 do 7 hmotn. % v pôvodnom procese),
• znížení teploty kúpeľa (30 – 35 °C v porovnaní so 45 – 55 °C v pôvodnom postupe),
• predĺžení životnosti kúpeľa,
• zvýšení ekologických aspektov,
• využití roztoku po morení ako lúhovacieho činidla v hydrometalurgii,
• zvýšení bezpečnosti pri práci s moriacim kúpeľom a
• znížení nákladov potrebných na proces .
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obr. 1 je znázornený povrch plechu morený v kúpeli s obsahom acidofilných baktérií pozorovaný rastrovacím elektrónovým mikroskopom REM.
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Príklady uskutočnenia vynálezu
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Nízkouhlíkový oceľový plech s hrúbkou 1 mm bol morený v 0,1 – 0,2 hmotn. % kyseline sírovej s pH =
1,5, do ktorej bola pridaná zmes acidofilných baktérií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus
thiooxidans, pri teplote 35 °C počas 15 min. v podmienkach prebublávania kúpeľa vzduchom. Vážením
vzorky pred morením a po morení bol zistený úbytok hmotnosti G = 12 g/m2 , čo zodpovedá predpísanej empiricky stanovenej hodnote. Najväčší vplyv na zväčšenie úbytku hmo tnosti má teplota kúpeľa a prebublávanie. Zmena koncentrácie kyseliny nemá podstatný vplyv. Stav povrchu kontrolovaný elektrónovým mikroskopom REM je pri uvedených podmienkach optimálny, pozri obrázok v prílohe.
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Priemyselná využiteľnosť
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Postup predprípravy oceľových plechov morením podľa vynálezu vzhľadom na jednoduchú technológiu a
nízke investičné a výrobné náklady má reálny predpoklad rýchlej realizácie najmä v závodoch využívajúcich
smaltovanie ako konečnú povrchovú úpravu oceľových výrobkov.
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P A T EN T O V É
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NÁROKY

Spôsob predprípravy povrchu oceľových plechov pred smaltovaním s použitím baktérií, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa uskutočňuje v moriacom kúpeli 0,1 – 0,2 hmotn. % kyseliny sírovej s teplotou 30
– 35 °C, do ktorej boli pridané acidofilné baktérie Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans, pričom moriaci kúpeľ sa v priebehu morenia prebubláva vzduchom.
1 výkres
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