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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób destrukcji i odzyskiwania metali, żużla ekologicznego, ga-

zu i energii (elektrycznej i cieplnej) z zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego oraz 

układ instalacji do stosowania tego sposobu. 

Ważnym i stale narastającym problemem gospodarczym i ekologicznym świata cywilizowanego 

wymagającym rozwiązania jest recykling odpadów zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotech-

nicznego, których ilość ulega ciągłemu wzrostowi. Wiąże się to zarówno z szybkim wzrostem produkcji 

artykułów gospodarstwa domowego, radiowo-telewizyjnych, sprzętu telekomunikacyjnego i informa-

tycznego, jak i ze znacznym wzrostem konsumpcji tego typu produktów oraz coraz mniejszą ich ży-

wotnością. Złomy zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego stanowią mieszaninę róż-

nego rodzaju elementów o dużym zróżnicowaniu ilościowym i jakościowym pod względem składu 

chemicznego, zawierającego zwłaszcza Cu, Al, Pb, Si, Zn, Fe, Sr, Ag, Zr i wymiarów geometrycznych. 

W grupie tej znajdują się zarówno zużyte komputery, telewizory, urządzenia kontrolne w instalacjach 

przemysłowych, telefony, odbiorniki radiowe, odtwarzacze magnetofonowe i video, kalkulatory 

i wzmacniacze , jak i artykuły gospodarstwa domowego, zwłaszcza lodówki i pralki. Produkty te zawie-

rają między innymi wymienione wyżej elementy metaliczne, które na ogół są hermetycznie zamknięte 

tworzywem sztucznym, najczęściej epoksydowym, termoplastycznym i termoutwardzalnym, a ich od-

zyskanie wymaga uprzedniego ich oddzielenia od tych tworzyw. 

Znanych jest kilka metod odzysku metali ze złomu elektronicznego i elektrotechnicznego takich 

jak pirometalurgiczna, hydrometalurgiczna, biometalurgiczna, czy mechaniczna oparta na kruszeniu 

i rozdrabnianiu materiału otaczającego lub otulającego części metalowe, w celu odseparowania tych 

części. Inne znane sposoby polegają na termicznej utylizacji odpadów wszelkiego typu, w której moż-

na wyróżnić metody oparte na spalaniu (spopielaniu), zgazowaniu i pirolizie. Znane są również tech-

nologie przetwarzania odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego z reguły oparte na selek-

tywnej zbiórce i przeróbce różnych ich grup, w tym na przeróbce mechanicznej, polegającej na roz-

drabnianiu i segregacji różnymi metodami, zwłaszcza metodą separacji grawitacyjnej w wodzie i cięż-

kich cieczach zawiesinowych lub separacji magnetycznej, co umotywowane jest znacznymi różnicami 

w zawartości tak zwanych metali bazowych w tych odpadach, takich jak Fe, Cu, Al, Pb i Ni. 

Znany jest także z europejskiego opisu patentowego EP 1609877 B1 sposób porcjowanego 

przetwarzania w reaktorze obrotowym materiałów zawracanych do ponownego wykorzystania, zawie-

rających metale i substancje organiczne, na przykład spalone odpady miedziane, w tym złom kablowy 

i elektroniczny z płytek obwodów drukowanych i podobnego rodzaju odpadów z komputerów i telefo-

nów komórkowych. Istota tego sposobu polega na tym, że materiał odpadowy jest ładowany do reak-

tora przechylnego, którym jest znany obrotowy konwertor typu „kaldo”, pochylony podczas eksploata-

cji, obracający się dokoła swej podłużnej osi i zaopatrzony w jeden wspólny otwór załadowczy i rozła-

dowczy oraz ogrzewany do temperatury umożliwiającej wydalenie składników organicznych przez 

pirolizę lub spalanie, przy czym materiał wsadowy przynajmniej w swojej podstawowej części zawiera 

takie frakcje uziarnienia, które umożliwiają ciągły załadunek podczas pracy tego reaktora. Podczas 

pracy tego reaktora materiał odpadowy jest ładowany w sposób ciągły kontrolowanym strumieniem, 

który jest sterowany oraz ewentualnie regulowany na podstawie ciągłych pomiarów różnych zmien-

nych procesów w taki sposób, że przepływ i skład gazu palnego oraz wydzielanie się w procesie cie-

pła są utrzymywane pod kontrolą, po czym przetworzony produkt, zasadniczo wolny od wszystkich 

substancji organicznych, jest odprowadzany z reaktora i jest doprowadzany do typowego procesu 

metalurgicznego. Materiał wsadowy jest ładowany podczas pracy reaktora za pomocą urządzenia 

załadowczego, na przykład za pomocą taśmowego przenośnika schodkowego ładującego reaktor 

w jego położeniu spoczynkowym przez jego otwór oraz żerdzi, która w czasie pracy tego reaktora 

wsuwana jest przez jego otwór w dół i wyjmowana z niego. Materiał wsadowy jest ładowany do reakto-

ra siłą jego ciężkości lub za pomocą strumienia gazu urządzenia do transportu pneumatycznego, a do 

sterowania procesem są zastosowane jeden albo kilka zmiennych parametrów składu gazu, tempera-

tury i przepływu gazu. Dzięki ciągłemu ładowaniu materiału wsadowego tworzący się gaz ma skład 

i temperaturę nie zmieniającą się w czasie, tak jak przy stosowaniu innych znanych procesów spala-

nia złomu z ładowaniem porcjowanym (na przykład EP 0451323 i DE 3617410), a gaz płynie strumie-

niem kontrolowanym w sposób przewidywany i dzięki temu jest przekazywany bezproblemowo 

do istniejących urządzeń do oczyszczania gazu. Poza tym oba czynniki to jest stała temperatura i stały 

przepływ materiału oraz tworzącego się gazu umożliwiają stworzenie jednolitych i kontrolowanych 
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warunków procesu, przeciwdziałających powstawaniu niepożądanych lotnych substancji zawierają-

cych metale, a także innych lotnych szkodliwych produktów reakcji, na przykład dioksyn i im podob-

nych, z substancji organicznych zawartych w złomowanych produktach zawracanych do ponownego 

wykorzystania. Niedogodnością tego sposobu jest konieczność ciągłego ładowania materiału wsado-

wego do szybko obracającego się reaktora celem uzyskania najlepszej wymiany ciepła, najszybszej 

gazyfikacji materiału organicznego oraz maksymalnej zdolności produkcyjnej. 

Z europejskiego opisu patentowego EP 0274059 B1 znany jest sposób recyklingu elektrycznych 

baterii, płytek obwodów drukowanych oraz elementów elektronicznych przeprowadzany w trzech eta-

pach, przy czym etap pierwszy realizowany jest poprzez proces pirolizy nie sortowanych elementów 

w temperaturze 450–650°C, etap drugi przez elektrolizę popirolitycznej stałej pozostałości metalowej 

w obecności borofluorowego kwasu i jego soli, a etap trzeci polega na odseparowaniu i usunięciu 

produktów elektrolizy, zgromadzonych na elektrodach. W procesie pirolizy dokonuje się oddzielenia 

gazowych produktów pirolizy, które po przejściu przez chłodnicę i wypłukaniu w przeciwprądzie 5–10% 

kwasu borofluorowego, są podczyszczane i ostatecznie spalane. Z kolei stałą metalową pozostałość 

popirolityczną przepłukuje się roztworem wodnym kwasu borofluorowego, filtruje się przed przeprowa-

dzeniem procesu elektrolizy, a po zakończeniu tego procesu sole skrystalizowane w układzie przece-

dza się, zaś metale zgromadzone na katodzie oddziela się metalurgicznie, elektrochemicznie lub 

chemicznie, a otrzymany elektrolit zawraca się do producenta baterii. Wadą tego rozwiązania jest 

konieczność zastosowania skomplikowanej obróbki elektrochemicznej po procesie pirolizy. 

Znana jest również z opisu patentowego nr WO 2004044492 A1 metoda i urządzenie do zinte-

growanej obróbki odpadów miejskich, przemysłowych, specjalnych i zużytych opon za pomocą topie-

nia plazmowego oraz odzysk ich zasobów, polegające na załadowaniu odpadów do reaktora – gazyfi-

katora, prowadzeniu wielostopniowej gazyfikacji, dostarczaniu gazu zawierającego tlen do strefy piro-

lizy i gazyfikacji, uwolnieniu z tego reaktora otrzymanego gazu (syngazu) oraz stopionego metalu 

i żużla i przekazanie go do dalszej przeróbki na produkty rynkowe. Zgodnie z tą metodą wstępnie 

zbrykietowane odpady w sposób wysuszony dostarczane są poniżej granicy stopionego żużla – meta-

lu drogą przez schłodzony kanał, strumienie plazmy są generowane bezelektrodowymi plazmotrona-

mi, a gaz zawierający tlen jest dostarczany także poniżej granicy stopionego żużla – metalu. 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu destrukcji i odzyskiwania metali ze złomo-

wanego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego, który w układzie zamkniętym instalacji urzą-

dzeń umożliwiał będzie wykorzystanie fizycznej zasady zachowania masy, to jest, aby w prowadzo-

nym procesie technologicznym suma mas produktów otrzymanych w postaci stopów odlewniczych 

żużla ekologicznego i gazu przeznaczonych do powtórnego ich wykorzystania oraz spalin odprowa-

dzanych do komina, była równa sumie mas zebranego i przekazanego do magazynu głównego zuży-

tego wymienionego wyżej sprzętu. 

Dalszym celem wynalazku jest opracowanie układu instalacji urządzeń umożliwiającego reali-

zację powyższego sposobu. 

Istota sposobu destrukcji i odzyskiwania metali, żużla ekologicznego, gazu i energii z zużytego 

sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego według wynalazku polega na tym, że prowadzi się go 

w trzech podstawowych ściśle powiązanych ze sobą i następujących po sobie etapach technologicz-

nych, przy czym: 

 etap pierwszy polega na tym, że zmagazynowany w magazynie głównym sprzęt zawie-

rający w sobie elementy żelazne, miedziane, aluminiowe i tworzywa sztuczne transpor-

terem taśmowym dostarczane są z tego magazynu do linii technologicznej, na której 

dokonuje się demontażu tego sprzętu oraz segregacji na elementy zawierające elemen-

ty żelazne, elementy zawierające tworzywa sztuczne, elementy zawierające miedź, 

elementy zawierające stopy aluminium i baterie elektryczne, a odessany z kineskopów 

luminofor i odzyskany z urządzeń chłodniczych olej przekazywane są do magazynu lu-

minoforu i magazynu oleju, przy czym posegregowane elementy żelazne oraz elementy 

zawierające stopy aluminium przekazywane są bezpośrednio do dwóch oddzielnych 

magazynów, natomiast posegregowane na linii technologicznej elementy zawierające 

tworzywa sztuczne przekazywane są do kruszarki i poddawane są ich rozdrabnianiu na 

frakcje o wymiarach mniejszych od 10 mm, a następnie do ich magazynu, a posegre-

gowane na tej linii technologicznej elementy zawierające miedź przesyłane są do kolej-

nej kruszarki, gdzie poddawane są kruszeniu i rozdrabnianiu na frakcje o wymiarach 

mniejszych od 20 mm, a następnie do ich magazynu, zaś posegregowane na tej linii 
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oraz wydzielone w magazynie głównym baterie elektryczne z ich magazynu przesyłane 

są do młyna i poddawane są rozdrabnianiu, po czym przekazywane są do ich magazy-

nu, natomiast katalizatory przemysłowe transporterem taśmowym bezpośrednio z ma-

gazynu głównego przekazywane są do ich magazynu;  

 w etapie drugim pokruszone tworzywo sztuczne z jego magazynu transportowane jest 

do generatora energii, gdzie w temperaturze 1500–1600°C poddawane jest zgazowaniu 

w atmosferze beztlenowej, w wyniku czego zostaje wydzielony syngaz, oraz śladowe 

ilości stopów metali i żużla, a rozdrobnione w kruszarce elementy zawierające miedź 

z ich magazynu przesyłane są w sposób ciągły do pieca plazmowego z łukiem ze-

wnętrznym, gdzie w temperaturze 2000–5000°C i w atmosferze azotu zachodzi ich roz-

kład termiczny, otrzymując w wyniku tej destrukcji stop metali na bazie miedzi oraz 

w mniejszej ilości Sn, Fe, Al, Pb, Zn i śladowe ilości Ag, a ponadto kolejny żużel i syn-

gaz, którego pyły wraz z pyłami poprzednich syngazów są wstępnie wychwytywane 

w tym piecu i przekazywane do procesu granulacji w granulatorze pyłów. Z kolei roz-

drobnione baterie elektryczne z ich magazynu oraz granulat pyłów z tego granulatora 

wraz z katalizatorami przemysłowymi z ich magazynu, luminoforem i olejem z ich ma-

gazynów są przesyłane do pieca plazmowego z łukiem wewnętrznym, gdzie w tempera-

turze 3000–5000°C w atmosferze beztlenowej poddawane są termicznemu przekształ-

ceniu i ich destrukcji, w wyniku której otrzymuje się stop metali, małą ilość kolejnego żużla 

oraz kolejny syngaz o podobnych własnościach jak otrzymany z pieca plazmowego, 

 w etapie trzecim wydzielane w generatorze energii oraz w obu piecach plazmowych 

syngazy przekazywane są do konwertora plazmowego, zasilanego wysokoenergetycz-

nym strumieniem plazmy wynoszącym 3000–8000°C i w warunkach występowania du-

żych sił dynamicznych wywołanych strumieniem plazmy w temperaturze 1200–1400°C 

w czasie około 2 sekund syngazy te poddaje się rozkładowi na gaz opałowy zawierający 

podstawowe molekuły, który jest przesyłany do urządzenia schładzająco-oczyszczają-

cego, w którym w czasie około 1 sekundy zostaje schłodzony do temperatury 700–800°C, 

poprzez gwałtowne mieszanie tego samego gazu, lecz uprzednio schłodzonego do 

temperatury około 100°C, przy czym lotne gazy metali takich jak cynk, ołów i rtęć mo-

gące jeszcze znajdować się w tych syngazach podczas tego schładzania są odse-

parowywane, osadzają się w dolnej części urządzenia schładzająco-oczyszczającego, 

po czym przekazywane są do wykorzystania przez tyglowe piece indukcyjne w rafinacji 

ogniowej stopów metali. Z kolei powstały w urządzeniu schładzająco-oczyszczającym 

pył przekazywany jest do granulatora pyłów, skąd przekazywany jest do pieca plazmo-

wego, a schłodzony gaz poddawany jest dalszemu oczyszczaniu w skruberze tego 

urządzenia z pozostałych niepożądanych związków Cl oraz F, po czym tak schłodzony 

i oczyszczony gaz poddaje się spalaniu w piecu gazowym, w wyniku czego odzyskuje 

się z nich energię cieplną, przy czym schłodzenia tego gazu dokonuje się w wymien-

niku ciepła, do którego jest on przekazywany z tego pieca gazowego, natomiast wy-

dzielone w czasie prowadzenia procesu w generatorze energii i obu piecach pla-

zmowych stopy metali zawierające głównie miedź oraz żużel przesyłane są do tyglo-

wych pieców indukcyjnych, gdzie poddawane są rafinacji ogniowej oraz odlewaniu na żą-

dane kształty, zaś wydzielony wcześniej żużel zawierający głównie tlenki aluminium i krze-

mu przesyłany jest do składu żużla, skąd przekazywany jest do stanowiska redukcji żużla, 

gdzie poddawany jest obróbce termicznej dokonując jego redukcji, w wyniku której otrzymu-

je się zeszkliwione jego frakcje odporne na ługowanie.  

Wytworzona w piecu gazowym para przekazywana jest do napędu turbiny parowej wytwarzającej 

energię przesyłaną przewodem do dalszego jej wykorzystania, przy czym w czasie prowadzenia w tym 

piecu procesu spalania gazu dokonuje się za pomocą urządzenia monitorującego emisję spalin, które po-

przez komin odprowadzane są do atmosfery. Poza tym w czasie prowadzenia procesu w piecu plazmo-

wym i konwertorze plazmowym otrzymany gaz opałowy na wyjściu jest ciągle kontrolowany na stanowisku 

elektronicznego systemu kontroli procesu rozpadu gazu tak, aby utrzymywany był stan CO i CO2 przy za-

chowaniu warunku: 0,2<CO2/(CO2+CO)0,4. 

Z kolei istota układu instalacji do destrukcji i odzyskiwania metali, żużla ekologicznego, gazu 

i energii z zużytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego, polega na tym, że stanowi go ma-

gazyn główny zebranego i posegregowanego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego, który 
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za pomocą transportera taśmowego jest sprzężony z wielostanowiskową linią technologiczną do de-

montażu i segregacji elementów tego sprzętu, która za pomocą kolejnego transportera taśmowego 

jest połączona z magazynem baterii elektrycznych, a ten poprzez transporter taśmowy jest połączony 

z młynem do rozdrabniania tych baterii, połączonym transporterem taśmowym z magazynem tych 

rozdrobnionych baterii, który z kolei poprzez transporter taśmowy sprzężony jest z piecem plazmowym 

z wewnętrznym łukiem, a ponadto magazyn główny za pomocą kolejnego transportera taśmowego 

połączony jest z magazynem katalizatorów przemysłowych, który poprzez transporter taśmowy jest 

połączony ze wspomnianym piecem plazmowym, a za pomocą kolejnego transportera taśmowego 

połączony jest również z magazynem baterii elektrycznych, przy czym linia technologiczna dodatkowo 

sprzężona jest: 

 poprzez dwa transportery taśmowe z magazynem elementów zawierających żelazo, na-

tomiast poprzez kolejne dwa transportery taśmowe połączona jest z kruszarką elemen-

tów zawierających tworzywa sztuczne, która z kolei za pomocą oddzielnego transporte-

ra taśmowego połączona jest z magazynem pokruszonych elementów tych tworzyw 

sztucznych, sprzężonym za pomocą kolejnego transportera taśmowego z generatorem 

energii, a ponadto linia ta 

 poprzez kolejne dwa transportery taśmowe sprzężona jest z kruszarką elementów za-

wierających miedź, która za pomocą oddzielnego transportera taśmowego jest połą-

czona z magazynem tych pokruszonych elementów zawierających miedź, sprzężonym 

za pomocą kolejnego transportera taśmowego z piecem plazmowym z łukiem ze-

wnętrznym, wyposażonym w system cyklonowy, natomiast poprzez kolejne dwa trans-

portery taśmowe linia ta sprzężona jest z magazynem elementów zawierających stopy 

aluminium, a poprzez oddzielny transporter taśmowy jest ona sprzężona z magazynami 

luminoforu i oleju, które poprzez dwa kolejne transportery taśmowe połączone są z pie-

cem plazmowym z wewnętrznym łukiem, wyposażonym w cyklonowy system wychwy-

tywania pyłów. Poza tym generator energii i oba piece plazmowe tego układu instalacji 

połączone są ze wspólnym transporterem taśmowym stopów metali i żużli oraz ze 

wspólnym przenośnikiem syngazów, który sprzężony jest poprzez kolejny transporter 

taśmowy z tyglowymi piecami indukcyjnymi, który poprzez kolejny transporter taśmowy 

połączony jest także ze składem żużla, a ten poprzez oddzielny transporter taśmowy 

sprzężony jest także z tymi tyglowymi piecami i połączony jest ze stanowiskiem redukcji 

żużla, natomiast wspólny przenośnik syngazów sprzężony jest z granulatorem pyłów, 

połączonym kolejnym transporterem taśmowym z piecem gazowym. Poza tym wspólny 

przenośnik syngazów sprzężony jest z konwertorem plazmowym, który poprzez urzą-

dzenie schładzająco-oczyszczające wyposażone w skruber, połączony jest z wymienni-

kiem ciepła sprzężonym z turbiną parową oraz z piecem gazowym, który sprzężony jest 

także z tym wymiennikiem i tą turbiną, przy czym urządzenie to dodatkowo za pomocą 

kolejnego transportera taśmowego połączone jest z generatorem pyłów, a za pomocą 

oddzielnego transportera z tyglowymi piecami indukcyjnymi, natomiast poprzez stano-

wisko elektronicznego systemu kontroli procesu rozpadu gazu urządzenie to połączone 

jest ze wspomnianym konwertorem plazmowym, zaś ten piec gazowy połączony jest 

również z wymiennikiem ciepła i turbiną parową poprzez urządzenie monitorujące em i-

sję spalin połączony jest z kominem. Korzystnym jest, gdy układ ten posiada konwertor 

plazmowy zasilany wysokoenergetycznym strumieniem plazmy z generatora plazmo-

wego wynoszącym 3000–8000°C. Korzystnym jest także, gdy układ ten posiada piec 

gazowy z łukiem zewnętrznym o temperaturze wynoszącej 2000–5000°C oraz z atmos-

ferą azotu, wyposażony w system cyklonowy do wychwytywania pyłów oraz posiada 

piec plazmowy, z wewnętrznym łukiem o temperaturze 3000–5000°C oraz z atmosferą 

beztlenową, wyposażony w cyklonowy system wychwytywania pyłów, natomiast jego 

stanowisko elektronicznego systemu kontroli procesu rozpadu gazu wyposażone jest 

w elektroniczny system zaopatrzony w czujniki CO i CO2, termopary i elektrozawory, 

pozwalające na stabilizowanie procesu oczyszczania gazu, tak aby był zachowany wa-

runek: 0,2<CO2/(CO2+CO)<0,4. 

Zarówno sposób jak i układ do stosowania sposobu według wynalazku odznaczają się wieloma 

zaletami w porównaniu do znanych dotychczas rozwiązań, a mianowicie: jest to sposób „kogeneracyjny” 

w jednym miejscu odpady elektroniczne i elektryczne podlegają, przy zastosowaniu głównie zjawisk 
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fizycznych, odzyskowi prowadzącemu do odzyskania surowców pierwotnych miedzi i jej stopów, czę-

ści zaangażowanych do procesu energii oraz ekologicznego materiału jakim jest zeszkliwiony żużel. 

Praktycznie jest to sposób zagospodarowywania odpadów nie powodujący powstawania kolejnych 

odpadów. Jedyny odpad to niewielka ilość emisji spalin, która jest znacząco niższa od obowiązujących 

w tym zakresie międzynarodowych norm. 

Przedmiot wynalazku został objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku przedstawiającym 

układ blokowy instalacji urządzeń do prowadzenia procesu destrukcji i odzyskiwania metali, żużla 

ekologicznego, gazu i energii cieplnej ze złomowanego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego, 

zawierającego metale żelazne, metale nieżelazne oraz tworzywa sztuczne i katalizatory przemysłowe. 

Sposób destrukcji i odzyskiwania metali i ich stopów, żużla ekologicznego, energii cieplnej, ga-

zu z tego sprzętu, według wynalazku polega na tym, że proces ten prowadzi się w kilku ściśle powią-

zanych ze sobą i następujących po sobie etapach, po uprzednim zebraniu przez jednostki terenowe (1) 

zbierające zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny stanowiący zwłaszcza odbiorniki telewizyjne 

i radiowe, komputery, chłodziarki i lodówki, baterie elektryczne, jego segregacji asortymentowej 

i zmagazynowaniu tego sprzętu w magazynie głównym (2), wyposażonym w kilkupoziomowe regały 

i pojemniki nie pokazane na rysunku, przy czym: 

 w pierwszym etapie tego procesu posegregowany asortymentowo i zmagazynowany 

sprzęt zawierający w sobie elementy żelazne, miedziane, aluminiowe i tworzywa 

sztuczne z magazynu (2) transporterem taśmowym (3) dostarczane są do linii techno-

logicznej (4), półautomatycznej i wielostanowiskowej, wyposażonej między innymi 

w stanowiska do demontażu kineskopów i agregatów chłodniczych, na której dokonuje 

się demontażu tego sprzętu oraz segregacji na elementy zawierające żelazo (5), ele-

menty zawierające tworzywa sztuczne (6), elementy zawierające miedź (7), elementy 

zawierające stopy aluminium (8), baterie elektryczne, a odessany z kineskopów lumino-

for i odzyskany z urządzeń chłodniczych olej transporterem taśmowym (31) przekazy-

wane są do magazynu luminoforu (10) i magazynu oleju (11). Posegregowane na linii 

technologicznej (4) elementy zawierające żelazo (5) oraz elementy zawierające stopy 

aluminium (8) za pomocą transporterów taśmowych (12 i 12) oraz (13 i 13) transpor-

towane są bezpośrednio do magazynów (14 i 15), celem dalszego ich wykorzystania, 

na przykład przez odpowiednie huty. Z kolei posegregowane na linii technologicznej (4) 

elementy zawierające tworzywa sztuczne (6) transporterami taśmowymi (16 i 16) transpor-

towane są do kruszarki (17), dokonującej ich rozdrobnienia i otrzymania frakcji o wymiarach 

mniejszych od 10 mm, skąd transporterem taśmowym (18) jest przesyłana do magazynu 

(19) pokruszonych tworzyw sztucznych, natomiast posegregowane na tej linii technolo-

gicznej elementy zawierające miedź (7), transporterami taśmowymi (20 i 20) przesyła-

ne są do kruszarki (21) tych elementów, celem ich skruszenia i rozdrobnienia na frakcje 

o wymiarach mniejszych od 20 mm, a następnie transporterem taśmowym (22) poda-

wane są one do magazynu (23) pokruszonych elementów zawierających miedź, nato-

miast posegregowane na linii technologicznej (4) oraz wydzielone w magazynie (2) ba-

terie elektryczne transporterami taśmowymi (24) i (24) przesyłane są z ich magazynu (9) 

transporterem taśmowym (24) do młyna (25), rozdrabniającego baterie elektryczne, 

w którym są rozdrabniane, skąd przekazywane są transporterem taśmowym (39) do 

magazynu (26) rozdrobnionych baterii. Z kolei posegregowane w magazynie głównym (2) 

katalizatory przemysłowe przekazywane są transporterem taśmowym (38) do ich ma-

gazynu (37); 

 w drugim etapie prowadzenia procesu sposobem według wynalazku pokruszone two-

rzywo sztuczne z magazynu (19) transporterem taśmowym (18) transportowane jest do 

generatora energii (27), gdzie w temperaturze wynoszącej 1500–1600°C poddaje się je 

zgazowaniu w atmosferze beztlenowej, w wyniku czego zostaje wydzielony syngaz (28) 

oraz śladowe ilości stopów metali (29) i żużla (30), natomiast pokruszone i rozdrobnio-

ne w kruszarce (21) elementy zawierające miedź z magazynu (23) transporterem ta-

śmowym (22) przesyłane są w sposób ciągły do pieca plazmowego (32) z łukiem ze-

wnętrznym, gdzie w atmosferze azotu i w temperaturze wynoszącej 2000–8000°C za-

chodzi ich rozkład termiczny, otrzymując w wyniku tej destrukcji stop metali (33), zawie-

rający głównie miedź, oraz w mniejszej ilości takie metale jak: Sn, Fe, Al, Pb, Zn i śla-

dowe ilości Ag oraz żużel (34) i syngaz (35), przy czym gaz ten składa się głównie 
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z tlenku węgla i azotu oraz pyłów, których głównym składnikiem jest węgiel oraz pary 

tlenków – związków metali lotnych o niskiej temperaturze topienia, które to pyły w piecu 

tym wyposażonym w system cyklonowy są wstępnie wychwytywane i przekazywane do 

granulatora pyłów (36), w którym poddawane są granulacji wraz z pyłami wydzielanymi 

w syngazie (28, 35, 43). Z kolei rozdrobnione baterie elektryczne z magazynu (26) oraz 

granulat pyłów z granulatora pyłów (36) przekazywane z magazynu głównego (2) trans-

porterem taśmowym (38) do magazynu katalizatorów przemysłowych (37) i katalizatory 

przemysłowe z tego magazynu wraz z luminoforem z jego magazynu (10) i olejem z jego 

magazynu (11), transporterami (38, 39, 31, 31 i 60) przesyłane są do pieca plazmowe-

go (40) z wewnętrznym łukiem, gdzie w temperaturze 3000–5000°C w atmosferze bez-

tlenowej poddawane są termicznemu przekształceniu i ich destrukcji w wyniku, której 

otrzymuje się stopy metali (41), małą ilość żużla (42) oraz syngaz (43), o podobnych wła-

ściwościach jak otrzymany z pieca plazmowego (32), przy czym w tym piecu plazmowym 

(40) za pomocą jego systemu cyklonowego wychwytywane są pyły przeznaczone do gra-

nulacji i odzysku otrzymanych stopów metali (41); 

 w trzecim etapie prowadzenia procesu destrukcji wydzielany syngaz (28) w generatorze 

energii (27), wydzielany syngaz (35) w piecu plazmowym (32) i wydzielany syngaz (43) 

w piecu plazmowym (40) przekazywane są wspólnym przenośnikiem syngazów (59) do  

konwertora plazmowego (44), zasilanego wysoko-energetycznym strumieniem plazmy 

z tego konwertora, wynoszącym 3000–5000°C i w warunkach występowania dużych sił 

dynamicznych wywołanych strumieniem plazmy w temperaturze 1200–1400°C oraz 

w czasie około 2 s, gdzie syngaz ten ulega skutecznemu rozkładowi na nieszkodliwy 

gaz opałowy zawierający podstawowe molekuły, przy czym na wyjściu jest kontrolowany 

i utrzymywany stan CO i CO2 tak, aby zachowany był warunek: 0,2<CO2/(CO2+CO)< 0,4, 

gdyż utrzymywanie tego warunku ogranicza do minimum powstawanie niebezpiecznych 

dioksyn i furanów. Wiadomo jest bowiem, że związki HCN mogą powstać, jeżeli powyż-

szy warunek jest mniejszy od 0,2, a związki NOx powstać gdy wynik tego stosunku jest 

większy od 0,4, przy czym utrzymywanie powyższych parametrów na żądanym pozio-

mie odbywa się w sposób ciągły z zastosowaniem automatycznego systemu informa-

tycznego. Z kolei wytworzony w konwertorze plazmowym (44) gorący gaz opałowy zosta-

je przesłany do urządzenia schładzająco-oczyszczającego (45), w którym w czasie po-

niżej 1 s zostaje schłodzony do temperatury wynoszącej 700–800°C. Schładzanie 

to dokonywane jest poprzez gwałtowne mieszanie tego samego gazu, lecz uprzednio 

schłodzonego do temperatury wynoszącej około 100°C, przy czym lotne pary metali ta-

kich jak cynk, ołów i rtęć mogące znajdować się w syngazie (28), (35) i (43) podczas 

tego schładzania są odseparowywane, osadzają się w dolnej części urządzenia schła-

dzająco-oczyszczającego (45) oraz przekazywane są transporterem taśmowym (46) 

do wykorzystania przez tyglowe piece indukcyjne (47) w prowadzonej w nich rafinacji 

ogniowej, natomiast powstały pył z tego urządzenia przekazywany jest transporterem 

taśmowym (48) do granulatora pyłów (36), skąd transporterem taśmowym (60) przesy-

łany jest do pieca plazmowego (40). Z kolei schłodzony gaz poddawany jest dalszemu 

oczyszczeniu w skruberze urządzenia schładzająco-oczyszczającego (45) z pozo-

stałych niepożądanych związków Cl, w celu usunięcia z niego składników stałych i kwa-

śnych, a tak schłodzony i oczyszczony gaz o składzie: N~60%, H2~20%, CO~14%, 

CO2~5%, (CH4 +C2H2 +C2H4 + C2H6 + C5-8 + C4 + C3) – 1% przekazywany jest do pieca 

gazowego (49) i poddaje się spalaniu, celem odzyskania energii cieplnej, przy czym 

schładzania tego gazu dokonuje się w wymienniku ciepła (50), do którego jest on prze-

kazywany z tego pieca. 

Z kolei wydzielone w czasie prowadzenia tego procesu w generatorze energii (27), piecu pla-

zmowym (32) i piecu plazmowym (40) stopy metali (29), (33) i (41) zawierające głównie miedź 

oraz żużel (30), (34) i (42) wspólnym transporterem taśmowym (51) i poprzez transportery taśmowe 

(64) i (65) przesyłane są do tyglowych pieców indukcyjnych (47) oraz do składu żużla (54), gdzie 

w piecach tych poddawane są rafinacji ogniowej, w czasie której za pomocą lancy tlenowej usuwane 

są niepożądane pierwiastki, zwłaszcza żelazo, po czym stopy odlewnicze na bazie Cu (52) poddaje 

się odlewaniu na żądane kształty i przekazuje się transporterem taśmowym (53) ich użytkownikom, 

natomiast wydzielony wcześniej w czasie tej rafinacji żużel zawierający głównie tlenki aluminium 
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i krzemu przekazywany jest transporterem taśmowym (66) wraz z żużlem ze składu żużla (54) 

do stanowiska redukcji żużla (55), gdzie poddawany jest obróbce termicznej celem dokonania jego 

redukcji prowadzącej do otrzymania zeszkliwionej frakcji odpornej na ługowanie, a tym samym bez-

piecznej dla naturalnego środowiska człowieka, skąd transporterem taśmowym (56) na przykład jako 

materiał budowlany, przekazywany jest ich użytkownikom. 

Wytworzona natomiast w piecu gazowym (49) para wykorzystywana jest do ogrzewania na po-

trzeby własne zakładu oraz do napędu turbiny parowej (57) sprzężonej z wymiennikiem ciepła (50), 

wytwarzającej energię przesyłaną przewodem (63) do dalszego jej wykorzystania przez wewnętrzne 

urządzenia technologiczne zakładu. Poza tym zarówno podczas prowadzenia procesu rozkładu syn-

gazu w konwertorze plazmowym (44) oraz procesu schładzania i oczyszczania gazu w urządzeniu 

schładzająco-oczyszczającym (45) i w piecu gazowym (49) prowadzona jest na stanowisku elektro-

nicznego systemu kontroli procesu rozkładu gazu (61) ciągła kontrola tego procesu, który to system 

wyposażony jest w czujniki CO i CO2, termopary oraz elektrozawory nie pokazane na rysunku, które 

stabilizują proces oczyszczania gazu tak, aby zachować warunek: 0,2<CO2/(CO2+CO)<0,4. Poza tym 

cały proces technologiczny od konwertora plazmowego (44) w sposób ciągły jest kontrolowany 

i sterowany, przy czym kontrolowana jest zawartość ponad pięćdziesięciu różnych struktur chemicz-

nych zwłaszcza CO, CO2, CH4, H2, H2O, NO, NO2, SO2, NH3, HF i HCL, przy równoczesnym prowa-

dzeniu za pomocą urządzenia monitorującego emisję spalin (62) odprowadzanych do atmosfery po-

przez połączony z tym urządzeniem komin (58). 

Układ instalacji do stosowania sposobu według wynalazku przedstawiony w przykładzie jego 

wykonania na rysunku, składa się z jednostek terenowych (1) zbierających zużyty sprzęt, połączonych 

znanymi środkami transportu z magazynem głównym (2) zebranego zużytego i posegregowanego 

sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego, wyposażonego w nie pokazane na rysunku czteropo-

ziomowe regały i pojemniki dla przechowywania zgromadzonego i posegregowanego asortymentowo 

tego sprzętu, który za pomocą transportera taśmowego (3) jest sprzężony z linią technologiczną (4) 

półautomatyczną i wielostanowiskową do demontażu i segregacji elementów tego sprzętu, wyposażo-

ną między innymi w stanowiska do demontażu kineskopów i agregatów chłodniczych, natomiast 

za pomocą transportera taśmowego (24) linia ta jest połączona z magazynem (9) baterii elektrycz-

nych, który poprzez transporter taśmowy (24) jest połączony z młynem (25) do rozdrabniania tych 

baterii, połączonym transporterem taśmowym (39) z magazynem (26) tych rozdrobnionych baterii, 

który z kolei poprzez transporter taśmowy (39’) sprzężony jest z piecem plazmowym (40), z we-

wnętrznym łukiem, wyposażonym w cyklonowy system wychwytywania pyłów, przeznaczonych do 

granulacji i odzysku stopów metali. Poza tym magazyn główny (2) za pomocą transportera taśmowego 

(38) połączony jest z magazynem (37) katalizatorów przemysłowych, który poprzez transporter ta-

śmowy (38’) połączony jest również z piecem plazmowym (40), a za pomocą transportera taśmowego 

(24’) połączony jest z magazynem (9) baterii elektrycznych. Z kolei linia technologiczna (4) półautoma-

tyczna i wielostanowiskowa wyposażona w dwadzieścia stanowisk do demontażu i segregacji elemen-

tów sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego, stanowiska do demontażu kineskopów z odsysa-

niem luminoforu oraz półautomatycznego stanowiska do demontażu agregatów chłodniczych i odsy-

sania z nich olejów i czynników chłodzących nie pokazanych na rysunku sprzężona jest: 

 poprzez transportery taśmowe (12 i 12) z magazynem (14) elementów zawierających 

żelazo (5), natomiast poprzez transportery taśmowe (16 i 16) z kruszarką (17) elemen-

tów zawierających tworzywa sztuczne (6), która z kolei za pomocą transportera taśmo-

wego (18) połączona jest z magazynem (19), tych pokruszonych tworzyw sztucznych, 

sprzężonym za pomocą transportera taśmowego (18) z generatorem energii (27); 

 poprzez transportery taśmowe (20 i 20) z kruszarką (21) elementów zawierających 

miedź (7), która za pomocą transportera taśmowego (22) połączona jest z magazynem 

(23) tych pokruszonych elementów miedzianych, sprzężonym za pomocą transportera 

taśmowego (22) z piecem plazmowym (32) z łukiem zewnętrznym, wyposażonym 

w system cyklonowy, natomiast 

 poprzez transportery taśmowe (13 i 13) linia ta połączona jest z magazynem (15) ele-

mentów zawierających stopy aluminium (8), zaś poprzez transporter taśmowy (31) 

z magazynami luminoforu (10) i oleju (11), które transporterami (31 i 31) połączone są 

z piecem plazmowym (40) z zewnętrznym łukiem, wyposażonym w cyklonowy system 

wychwytywania pyłów. 
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Z kolei generator energii (27), piec plazmowy (32) i piec plazmowy (40) tego układu instalacji, 

połączone są wspólnym transporterem taśmowym (51) żużla (30), (34) i (42) oraz wspólnym przeno-

śnikiem (59) syngazów (28), (35) i (43), przy czym transporter taśmowy (51) sprzężony jest poprzez 

transporter taśmowy (64) z tyglowymi piecami indukcyjnymi (47) a poprzez transporter taśmowy (65) 

połączony jest on ze składem żużla (54), który transporterem taśmowym (66) połączony jest ze sta-

nowiskiem redukcji żużla (55), połączonym z transporterem taśmowym (56) zeszkliwionej frakcji żużla, 

natomiast wspólny przenośnik (59) tych syngazów połączony jest z granulatorem pyłów (36), połączo-

nym poprzez transporter taśmowy (60) z piecem plazmowym (40), a ponadto wspólny przenośnik (59) 

połączony jest z konwertorem plazmowym (44), zasilanym wysokoenergetycznym strumieniem plazmy 

o temperaturze wynoszącej 3000–5000°C z jego generatora plazmowego. 

Poza tym konwertor plazmowy (44) poprzez urządzenie schładzająco-oczyszczające (45) za-

opatrzone w niepokazany na rysunki skruber do usuwania składników stałych i kwaśnych, połączony 

jest z wymiennikiem ciepła (50) i turbiną parową (57) oraz z piecem gazowym (49) z kontrolą procesu 

spalania, przy czym urządzenie to za pomocą transportera taśmowego (48) połączone jest także 

z granulatorem pyłów (36), a za pomocą transportera elektronicznego taśmowego (46) z tyglowymi 

piecami indukcyjnymi (47), natomiast poprzez stanowisko systemu elektronicznego kontroli procesu 

rozkładu gazu (61) urządzenie to połączone jest z konwertorem plazmowym (44), a piec gazowy (49) 

sprzężony jest mechanicznie z wymiennikiem ciepła (50) i turbiną parową (57), połączoną poprzez 

przewód przesyłający energię (63) z niepokazanym na rysunku generatorem elektrycznym, a ponadto 

piec ten poprzez urządzenie monitorujące emisję spalin (62) połączony jest z kominem (58), odpro-

wadzającym oczyszczone spaliny do atmosfery. 

Z kolei stanowisko elektronicznego systemu kontroli procesu rozkładu gazu (61) wyposażone 

jest w elektroniczny system zaopatrzony w czujniki CO i CO2, termopary i elektrozawory, niepokazane 

na rysunku pozwalające na stabilizowanie procesu oczyszczania gazu, tak aby był zachowany waru-

nek: 0,2<CO2/(CO2+CO)<0,4. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób destrukcji i odzyskiwania metali, żużla ekologicznego, gazu i energii z zużytego 

sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego, polegający na utworzeniu jednostek zbierających ten 

zużyty sprzęt i funkcjonalnym powiązaniu ich z magazynem głównym tego sprzętu oraz jego demon-

tażu i segregacji tego zmagazynowanego sprzętu, a następnie na rozdrabnianiu zdemontowanych 

elementów, zawierających metale i ich stopy oraz tworzywa sztuczne i podawaniu ich do pieca, 

w którym następuje ich zgazowanie z równoczesnym stopieniem oraz poddawaniu przetworzonego 

produktu dalszym procesom technologicznym, znamienny tym, że prowadzi się go w trzech podsta-

wowych ściśle powiązanych ze sobą i następujących po sobie etapach technologicznych, przy czym: 

 etap pierwszy polega na tym, że zmagazynowany w magazynie głównym (2) sprzęt za-

wierający w sobie elementy żelazne, miedziane, aluminiowe i tworzywa sztuczne trans-

porterem taśmowym (3) dostarczane są z tego magazynu do linii technologicznej (4), 

na której dokonuje się demontażu tego sprzętu oraz segregacji na elementy zawierają-

ce elementy żelazne (5), elementy zawierające tworzywa sztuczne (6), elementy zawie-

rające miedź (7), elementy zawierające stopy aluminium (8) i baterie elektryczne, 

a odessany z kineskopów luminofor i odzyskany z urządzeń chłodniczych olej przeka-

zywane są do magazynu luminoforu (10) i magazynu oleju (11), przy czym posegrego-

wane elementy żelazne (5) oraz elementy zawierające stopy aluminium (8) przekazy-

wane są bezpośrednio do magazynów (14 i 15), natomiast posegregowane na linii 

technologicznej (4) elementy zawierające tworzywa sztuczne (6) przekazywane są 

do kruszarki (17) i poddawane są ich rozdrabnianiu na frakcje o wymiarach mniejszych 

od 10 mm, a następnie do magazynu (19), a posegregowane na tej linii technologicznej 

elementy zawierające miedź (7) przesyłane są do kruszarki (21), gdzie poddawane są 

kruszeniu i rozdrabnianiu na frakcje o wymiarach mniejszych od 20 mm, a następnie 

do magazynu (23), zaś posegregowane na tej linii oraz wydzielone w magazynie głów-

nym (2) baterie elektryczne (9) z ich magazynu przesyłane są do młyna (25) i podda-

wane są rozdrabnianiu, po czym przekazywane są do magazynu (26), natomiast katali-

zatory przemysłowe transporterem taśmowym (38) bezpośrednio z magazynu główne-

go (2) przekazywane są do ich magazynu (37); 

 w etapie drugim pokruszone tworzywo sztuczne z magazynu (19) transportowane jest 

do generatora energii (27), gdzie w temperaturze 1500°C – 1600°C poddawane jest 

zgazowaniu w atmosferze beztlenowej, w wyniku czego zostaje wydzielony syngaz (28), 

oraz śladowe ilości stopów metali (29) i żużla (30), a rozdrobnione w kruszarce (21) 

elementy zawierające miedź (7) z ich magazynu (23) przesyłane są w sposób ciągły 

do pieca plazmowego (32) z łukiem zewnętrznym, gdzie w temperaturze 2000–5000°C 

i w atmosferze azotu zachodzi ich rozkład termiczny, otrzymując w wyniku tej destrukcji 

stop metali (33) na bazie miedzi oraz w mniejszej ilości Sn, Fe, Al, Pb, Zn i śladowe ilo-

ści Ag, a ponadto żużel (34) i syngaz (35), którego pyły wraz z pyłami syngazów (28 i 43) 

są wstępnie wychwytywane w tym piecu i przekazywane do procesu granulacji w granu-

latorze pyłów (36), zaś rozdrobnione baterie elektryczne z magazynu (26) oraz granulat 

pyłów z tego granulatora wraz z katalizatorami przemysłowymi z magazynu (37), lumi-

noforem i olejem z ich magazynów (10 i 11) są przesyłane do pieca plazmowego (40) 

z łukiem wewnętrznym, gdzie w temperaturze 3000–5000°C w atmosferze beztlenowej 

poddawane są termicznemu przekształceniu i ich destrukcji, w wyniku której otrzymuje 

się stop metali i (41), małą ilość żużla (42) oraz syngaz (43) o podobnych własnościach 

jak otrzymany z pieca plazmowego (32); 

 w etapie trzecim wydzielany w generatorze energii (27) syngaz (28), w piecu plazmo-

wym (32) syngaz (35), oraz wydzielany w piecu plazmowym (40) syngaz (43) przeka-

zywane są do konwertora plazmowego (44) zasilanego wysokoenergetycznym strumie-

niem plazmy wynoszącym 3000–8000°C i w warunkach występowania dużych sił dy-

namicznych wywołanych strumieniem plazmy w temperaturze 1200–1400°C w czasie 

około 2 sekund syngazy te poddaje się rozkładowi na gaz opałowy, zawierający pod-

stawowe molekuły, który jest przesyłany do urządzenia schładzająco-oczyszczającego (45), 

w którym w czasie około 1 sekundy zostaje schłodzony do temperatury 700–800°C, 

poprzez gwałtowne mieszanie tego samego gazu, lecz uprzednio schłodzonego 
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do temperatury około 100°C, przy czym lotne gazy metali takich jak cynk, ołów i rtęć 

mogące jeszcze znajdować się w syngazach (28), (35) i (43) podczas tego schładzania 

są odseparowywane, osadzają się w dolnej części urządzenia schładzająco-

oczyszczającego (45), po czym przekazywane są do wykorzystania przez tyglowe piece 

indukcyjne (47) w rafinacji ogniowej stopów metali (29), (33) i (41), natomiast powstały 

w tym urządzeniu pył przekazywany jest do granulatora pyłów (36), skąd przekazywany 

jest do pieca plazmowego (40), a schłodzony gaz poddawany jest dalszemu oczysz-

czaniu w skruberze urządzenia schładzająco-oczyszczającego (45) z pozostałych nie-

pożądanych związków Cl oraz F,°po czym tak schłodzony i oczyszczony gaz poddaje 

się spalaniu w piecu gazowym (49) w wyniku czego odzyskuje się z nich energię ciepl-

ną, przy czym schłodzenia tego gazu dokonuje się w wymienniku ciepła (50), do które-

go jest on przekazywany z tego pieca gazowego, natomiast wydzielone w czasie pro-

wadzenia procesu w generatorze energii (27), piecu plazmowym (32) i piecu plazmo-

wym (40) stopy metali (29), (33) i (41) zawierające głównie miedź oraz żużel (30), (34) 

i (42) przesyłane są do tyglowych pieców indukcyjnych (47), gdzie poddawane są rafi-

nacji ogniowej, oraz odlewaniu na żądane kształty, zaś wydzielony wcześniej żużel (30, 

34 i 42) zawierający głównie tlenki aluminium i krzemu przesyłany jest do składu żużla 

(54), skąd przekazywany jest do stanowiska redukcji żużla (55), gdzie poddawany jest 

obróbce termicznej dokonując jego redukcji, w wyniku której otrzymuje się zeszkliwione 

jego frakcje odporne na ługowanie, przy czym wytworzona w piecu gazowym (49) para 

przekazywana jest do napędu turbiny parowej (57) wytwarzającej energię przesyłaną 

przewodem (63) do dalszego jej wykorzystania, przy czym w czasie prowadzenia 

w piecu gazowym (49) procesu spalania gazu dokonuje się za pomocą urządzenia monito-

rującego emisję spalin (62), które poprzez komin (58) odprowadzane są do atmosfery. 

2. Sposób destrukcji według zastrz. 1, znamienny tym, że w czasie prowadzenia procesu 

w piecu plazmowym (40) i konwertorze plazmowym (44) otrzymany gaz opałowy na wyjściu jest ciągle 

kontrolowany na stanowisku elektronicznego systemu kontroli procesu rozpadu gazu (61) tak, aby 

utrzymywany był stan CO i CO2 przy zachowaniu warunku: 0,2<CO2/(CO2+CO)<0,4. 

3. Układ instalacji do destrukcji i odzyskiwania metali, żużla ekologicznego, gazu i energii z zu-

żytego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego, posiadający jednostki zbierające ten sprzęt, 

powiązane funkcjonalnie z magazynem głównym tego sprzętu oraz urządzenie rozdrabniające i piec, 

sprzężone ze sobą funkcjonalnie transporterami taśmowymi, znamienny tym, że magazyn główny (2) 

zebranego i posegregowanego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego za pomocą transpo r-

tera taśmowego (3) jest sprzężony z wielostanowiskową linią technologiczną (4) do demontażu 

i segregacji elementów tego sprzętu, która za pomocą transportera taśmowego (24) jest połączona 

z magazynem (9) baterii elektrycznych, który poprzez transporter taśmowy (24) jest połączony 

z młynem (25) do rozdrabniania tych baterii, połączonym transporterem taśmowym (39) z magazy-

nem (26) tych rozdrobnionych baterii, który z kolei poprzez transporter taśmowy (39) sprzężony jest 

z piecem plazmowym (40) z wewnętrznym łukiem, a ponadto magazyn główny (2) za pomocą trans-

portera taśmowego (38) połączony jest z magazynem (37) katalizatorów przemysłowych, który po-

przez transporter taśmowy (38) jest połączony także z piecem plazmowym (40), a za pomocą 

transportera taśmowego (24) połączony jest również z magazynem (9) baterii elektrycznych, a po-

nadto linia technologiczna (4) sprzężona jest: 

– poprzez transportery taśmowe (12 i 12’) z magazynem (14) elementów zawierających żelazo (5) 

natomiast poprzez transportery taśmowe (16 i 16’) połączona jest z kruszarką (17) elementów zawie-

rających tworzywa sztuczne (6), która z kolei za pomocą transportera taśmowego (18) połączona jest 

z magazynem (19) pokruszonych elementów tych tworzyw sztucznych, sprzężonym za pomocą trans-

portera taśmowego (18’) z generatorem energii (27), natomiast  

– poprzez transportery taśmowe (20 i 20) linia ta sprzężona jest z kruszarką (21) elementów 

zawierających miedź (7), która za pomocą transportera taśmowego (22) jest połączona z magazynem (23) 

tych pokruszonych elementów zawierających miedź, sprzężonym za pomocą transportera taśmowego 

(22) z piecem plazmowym (32) z łukiem zewnętrznym, wyposażonym w system cyklonowy, natomiast 

poprzez transportery taśmowe (13 i 13) linia ta sprzężona jest z magazynem (15) elementów zawiera-

jących stopy aluminium (8), a poprzez transporter taśmowy (31) linia ta jest sprzężona z magazynami 

luminoforu (10) i oleju (11), które poprzez transportery taśmowe (31 i 31) połączone są z piecem 

plazmowym (40), z wewnętrznym łukiem, wyposażonym w cyklonowy system wychwytywania pyłów, 
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przy czym generator energii (27), piec plazmowy (32) i piec plazmowy (40) tego układu instalacji połą-

czone są ze wspólnym transporterem taśmowym (51) stopów metali (29, 33, 41) i żużli (30, 34, 42) 

oraz ze wspólnym przenośnikiem (59) syngazów, przy czym przenośnik ten sprzężony jest poprzez 

transporter taśmowy (64) z tyglowymi piecami indukcyjnymi (47), natomiast transporter taśmowy (64) 

poprzez transporter taśmowy (65) połączony jest także ze składem żużla (54), który poprzez transpor-

ter taśmowy (66) sprzężony także z tymi tyglowymi piecami indukcyjnym połączony jest ze stanowi-

skiem redukcji żużla (55), natomiast wspólny przenośnik (59) syngazów (28, 35, 43) sprzężony jest 

z granulatorem pyłów (36), połączonym transporterem taśmowym (60) z piecem gazowym (40), 

a ponadto wspólny przenośnik (59) syngazów (28, 35, 43) sprzężony jest z konwertorem plazmowym (44), 

który poprzez urządzenie schładzająco-oczyszczające (45) wyposażone w skruber, połączony jest 

z wymiennikiem ciepła (50) sprzężonym z turbiną parową (57) oraz z piecem gazowym (49), który 

sprzężony jest także z tym wymiennikiem i tą turbiną, przy czym urządzenie to dodatkowo za pomocą 

transportera taśmowego (48) połączone jest z generatorem pyłów (36), a za pomocą transportera (46) 

z tyglowymi piecami indukcyjnymi (47), natomiast poprzez stanowisko elektronicznego systemu kon-

troli procesu rozpadu gazu (61) urządzenie to połączone jest z konwertorem plazmowym (44), zaś 

piec gazowy (49) połączony również z wymiennikiem ciepła (50) i turbiną parową (57) poprzez urzą-

dzenie monitorujące emisję spalin (62) połączony jest z kominem (58). 

4. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że posiada konwertor plazmowy (44) zasilany wy-

sokoenergetycznym strumieniem plazmy z generatora plazmowego wynoszącym 3000–8000°C. 

5. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że posiada piec gazowy (32) z łukiem zewnętrznym 

o temperaturze wynoszącej 2000–5000°C oraz z atmosferą azotu, wyposażony w system cyklonowy 

do wychwytywania pyłów. 

6. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że posiada piec plazmowy (40), z wewnętrznym łu-

kiem o temperaturze 3000–5000°C oraz z atmosferą beztlenową, wyposażony w cyklonowy system 

wychwytywania pyłów. 

7. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że stanowisko elektronicznego systemu kontroli 

procesu rozpadu gazu (61) wyposażone jest w elektroniczny system zaopatrzony w czujniki CO i CO2, 

termopary i elektrozawory, pozwalające na stabilizowanie procesu oczyszczania gazu, tak aby był 

zachowany warunek: 0,2<CO2/(CO2+CO)<0,4. 
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