SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

(21)

ZVEREJNENÁ
PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)
(62)

ÚRAD
PRIEM YSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(67)
(86)
(87)

SK 34-2016 A3

(96)

Dátum podania prihlášky: 28. 10. 2015
Číslo prioritnej prihlášky:
Dátum podania prioritnej prihlášky:
Krajina alebo regionálna
organizácia priority:
Dátum zverejnenia prihlášky: 2. 5. 2018
Vestník ÚPV SR č.: 05/2018

Číslo dokumentu:

34-2016
(13)

Druh dokumentu: A3

(51)

Int. Cl. (2018.01):

C23D 3/00
C23G 1/00

Číslo pôvodnej prihlášky
v prípade vylúčenej prihlášky:
Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru
v prípade odbočenia: 184-2015
Číslo podania medzinárodnej prihlášky
podľa PCT:
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky
podľa PCT:
Číslo európskej patentovej prihlášky:

(71)

Prihlasovateľ: Technická univerzita v Košiciach, Košice, S K;

(72)

Pôvodca:

Kaduková Jana, prof. RNDr., PhD., Košice, S K;
Nižník Š tefan, doc. Ing., CS c., Košice, S K;
Mražíková Anna, RNDr., PhD., Košice, S K;

(54)

Názov:

S pôsob predprípravy povrchu oceľových plechov pred smaltovaním s použitím baktérií
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Anotácia:
Spôsob predprípravy oceľových plechov a oceľových výliskov pred smaltovaním pomocou morenia sa uskutočňuje
v moriacom kúpeli 0,1 - 0,2 hm. % kyseliny sírovej, do ktorej boli pridané acidofilné baktérie. 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 až 0,2 hmotn.% kyseline sírovej pred smaltovaním.
Doterajší stav techniky
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V súčasnej dobe sa morenie oceľových výliskov pred smaltovaním ako napr. kúpacie vane, riady, biela
technika atď. robí v koncentrovaných kyselinách H2 SO4 , HNO3 a HCl pri sťažených ekologických podmienkach. Morenie sa používa ako potrebná predúprava povrchu p lechov 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.
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Podstata vynálezu
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Vynález sa týka spôsobu morenia oceľových plechov a oceľových výliskov určených na smaltovanie v
kyslých roztokoch H2 SO4 pomocou acidofilných baktérií.
Spôsob morenia podľa vynálezu pozostáva z moriaceho kúpeľa tvoreného roztokom slabej kyseliny sírovej s hodnotami pH 1,7 až 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 rozpustíme 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 po dobu 20 minút. Pri príprave zásobného roztoku B rozpustíme FeSO 4 .7H2 O v destilovanej vode a pridáme 10 M H2 SO4 , kde množstvo 10 M H2 SO4 závisí od požadovanej hodnoty pH výslednej
živnej pôdy. Následne zohrejeme roztok na 60 °C a po vychladnutí obidva roztoky zmiešame a upravíme pH
na hodnotu 1,5. Parametre morenia sa pohybujú v rozsahu: teplota morenia 30 až 35 °C, doba morenia v rozsahu 10 až 120 min. V porovnaní so statickými podmienkami prebublávanie kúpeľa prináša 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 až 0,2 hmotn. %
roztokoch H2 SO4 podľa vynálezu spočívajú v:
• Nízkej koncentrácii kyseliny
• Znížení teploty kúpeľa
• Predĺžení životnosti kúpeľa
• Zvýšení ekologických aspektov
• Využití roztoku po morení ako lúhovacieho činidla v hydrometalurgii
• Zvýšení bezpečnosti pri práci s moriacim kúpeľom
• Znížení nákladov potrebných na proces
Prehľad obrázkov
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Obrázok: Povrch plechu morený v kúpeli s obsahom acidofilných baktérií pozorovaný rastrovacím elektrónovým mikroskopom REM
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Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad
Nízkouhlíkový oceľový plech o hrúbke 1 mm bol morený v 0,1 až 0,2 hmotn. % kyseline sírove j s pH =
1,5, do ktorej bola pridaná zmes acidofilných baktérií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus
thiooxidans, pri teplote 35 °C po dobu 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 hmotnosti 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 morenia oceľových plechov a oceľových výliskov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa uskutočňuje v moriacom kúpeli 0,1 až 0,2 hmotn. % kyseliny sírovej, do ktorej boli pridané acidofilné baktérie,
pričom moriaci kúpeľ sa v priebehu morenia prebubláva vzduchom.
1 výkres
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