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(54) Sposób przetwarzania drobnoziarnistych
odpadów z procesów hutniczych,
zw³aszcza py³u konwertorowego

(57) W sposobie przygotowuje siê dwie mieszanki: we-
wnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹, z których mieszanka wewnêtrzna zesta-
wiona z odpadu ¿elazonoœnego i lepiszcza zawiera wêgiel C
w iloœci wiêkszej ni¿ wartoœæ wyznaczona z równañ stechio-
metrycznych redukcji tlenków ¿elaza Fe2O3 i cynku ZnO, nato-
miast w mieszance zewnêtrznej, zestawionej z odpadu wêglo-
wego, zw³aszcza z procesu wzbogacania wêgla kamiennego
i z lepiszcza iloœæ wêgla jest wiêksza od iloœci której ciep³o spa-
lania zapewnia podgrzanie ca³ej masy granul do tempe-
ratury spiekania. Granulowanie prowadzi siê w dwu stop-
niach, po pierwszym stopniu granulowania mieszanki we-
wnêtrznej a w stopniu drugim granule te pokrywa siê warstw¹
mieszanki zewnêtrznej o gruboœci 0,5 - 1,0 mm. Po wysuszenia
granulatu do wilgotnoœci oko³o 5% kolejnymi operacjami s¹ ope-
racje spiekania w temperaturze 1000 – 1250°C i redukcji tlen-
ków ¿elaza i cynku, które prowadzi siê procesem szybowym,
z przeciwpr¹dowym przep³ywem spalin i wsadu.
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(54) Sposób odzyskiwania metali z surowców
zawieraj¹cych metale z wykorzystaniem
œredniotemperaturowego ³ugowania
pod ciœnieniem

(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób odzy-
skiwania miedzi i innych cennych metali z surowców zawie-
raj¹cych metale, poprzez kontrolowane bardzo drobnoziarniste

mielenie i œredniotemperaturowe ³ugowanie pod ciœnieniem.

Sposób wed³ug wynalazku stosuje siê przy odzyskiwaniu roz-

maitych metali, takich jak miedŸ, z³oto, srebro, nikiel, kobalt,

molibden, ren, cynk, uran, oraz platynowce, z surowców za-

wieraj¹cych metale, a zw³aszcza stosuje siê w po³¹czeniu

z ekstrakcj¹ miedzi z rud siarczkowych i koncentratów mie-

dziowych.
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(54) Sposób wytwarzania kszta³tki ceramicznej
drog¹ koalescencji i wytworzona kszta³tka
ceramiczna

(57) Sposób wytwarzania kszta³tki ceramicznej drog¹ koale-

scencji, przy czym sposób obejmuje etapy a) nape³niania formy

do wstêpnego prasowania materia³em ceramicznym w postaci

proszku, pastylek, ziarna, itp., b) wstêpnego prasowania mate-

ria³u co najmniej jeden raz i c) prasowania materia³u w formie

prasowniczej drog¹ co najmniej jednego udaru, przy czym

urz¹dzenie udarowe oddaje dostatecznie du¿o energii kinetycz-

nej do formowania kszta³tki ceramicznej przy uderzaniu mate-

ria³u wprowadzonego do formy prasowniczej powoduj¹c

koalescencjê materia³u. Sposób wytwarzania kszta³tki ceramicz-

nej, polegaj¹cy na prasowaniu materia³u w postaci sta³ej masy

ceramicznej w formie prasowniczej drog¹ co najmniej jednego

udaru, przy czym urz¹dzenie udarowe oddaje dostatecznie

du¿o energii powoduj¹c koalescencjê materia³u w kszta³tce ce-

ramicznej. Wyroby wytwarzane sposobami wed³ug wynalazku.
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(54) Sposób wytwarzania modyfikatora
grafityzuj¹cego do ciek³ego ¿eliwa

(57) Sposób wytwarzania modyfikatora grafityzuj¹cego do

ciek³ego ¿eliwa na drodze karbotermicznej, zawieraj¹cego ma-

sowo: 72-77% krzemu, 0,4-0,8% wapnia, 1,0-1,5% aluminium,

0,35-0,49% baru i 0,35-0,49% strontu, jako resztê ¿elazo i nie-

uniknione zanieczyszczenia, charakteryzuje siê tym, ¿e do mie-

szanki wsadowej wprowadza siê stront w postaci granulatu,

zawieraj¹cego masowo: powy¿ej 90% SrCO3, najwy¿ej 2%

BaCO3, jako resztê Na2O, Fe2C3 oraz nieuniknione zanieczysz-

czenia, po czym ciek³y metal odlewa siê do wlewnic, a po za-

krzepniêciu poddaje siê go znanemu procesowi przeróbki

mechanicznej oraz pakowania.
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(54) Austenityczna stal nierdzewna zawieraj¹ca
molibden, odporna na utlenianie i korozjê

(57) Przedmiotem wynalazku jest austenityczna stal nie-

rdzewna, która charakteryzuje siê tym, ¿e zawiera wagowo od

19% do 23% chromu, od 30% do 35% niklu, od 1% do 6% moli-

bdenu, oraz mniej ni¿ 0,8% krzemu. Dodatek molibdenu do sto-

pu wed³ug wynalazku bazuj¹cego na ¿elazie powoduje wzrost

odpornoœci na korozjê w wysokich temperaturach. Austenitycz-

na stal nierdzewna zawiera w szczególnoœci wagowo od 19%

do 23% chromu, od 30% do 35% niklu, od 1% do 6% molibde-

nu, od 0% do 0,1% wêgla, od 0% do 1,5% manganu, od 0% do

0,05% fosforu, od 0% do 0,02% siarki, mniej ni¿ 0,8% krzemu,

od 0,15% do 0,6% tytanu, oraz od 0,15% do 0,6% glinu, od 0%

do 0,75% miedzi, ¿elazo, oraz przypadkowe zanieczyszczenia.

Austenityczna stal nierdzewna wed³ug wynalazku wykazuje

zwiêkszon¹ odpornoœæ na korozjê wywo³an¹ sol¹ w szerokim

zakresie temperatur, do przynajmniej 1500°C. Stal nierdzewna

wed³ug wynalazku ma szerokie zastosowanie, na przyk³ad do

produkcji komponentów samochodowych, zw³aszcza kompo-

nentów samochodowych uk³adów wydechowych i giêtkich

³¹czników, a tak¿e do innych komponentów, od których wyma-

gana jest du¿a odpornoœæ na korozjê.
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(54) Stop miedzi zawieraj¹cy srebro

(57) Stop miedzi, który zawiera zasadniczo, wagowo od

0,15% do 0,7% chromu, od 0,005% do 0,3% srebra, od 0,01%

do 0,15% tytanu, od 0,01% do 0,10% krzemu, do 0,2% ¿elaza,

do 0,5% cyny, i reszta miedŸ i nieuniknione zanieczyszczenia,

ma wysoka wytrzyma³oœæ, granicê plastycznoœci przewy-

¿szaj¹ca 552MPa i wysok¹ elektryczna przewodnoœæ przewy-

¿szaj¹ca 80% IACS. Stop ma zasadniczo izotropowe

w³aœciwoœci giêcia, gdy sposób przeróbki obejmuje wy¿arzanie

rozpuszczaj¹ce (14) powy¿ej 850°C i nastêpuj¹ce po nim wal-

cowanie na zimno (20) do blachy, taœmy lub folii, z poœrednim

wy¿arzaniem (22) w piecu dzwonowym. Wskutek tego, stop jest

szczególnie odpowiedni do kszta³towania w postaæ ³¹czników

elektrycznych typu skrzynkowego do zastosowañ samochodo-

wych lub multimedialnych. Stop jest tak¿e odpowiedni do

kszta³towania w postaæ prêta, drutu lub kszta³townika.
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