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(54) Sposób przetwarzania drobnoziarnistych
odpadów z procesów hutniczych,
zw³aszcza py³u konwertorowego
(57) W sposobie przygotowuje siê dwie mieszanki:

wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹, z których mieszanka wewnêtrzna zestawiona z odpadu ¿elazonoœnego i lepiszcza zawiera wêgiel C
w iloœci wiêkszej ni¿ wartoœæ wyznaczona z równañ stechiometrycznych redukcji tlenków ¿elaza Fe2O3 i cynku ZnO, natomiast w mieszance zewnêtrznej, zestawionej z odpadu wêglowego, zw³aszcza z procesu wzbogacania wêgla kamiennego
i z lepiszcza iloœæ wêgla jest wiêksza od iloœci której ciep³o spalania zapewnia podgrzanie ca³ej masy granul do temperatury spiekania. Granulowanie prowadzi siê w dwu stopniach, po pierwszym stopniu granulowania mieszanki wewnêtrznej 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 operacje spiekania w temperaturze 1000 – 1250°C i redukcji tlenków ¿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-
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mielenie i œredniotemperaturowe ³ugowanie pod ciœnieniem.
Sposób wed³ug wynalazku stosuje siê przy odzyskiwaniu rozmaitych metali, takich jak miedŸ, z³oto, srebro, nikiel, kobalt,
molibden, ren, cynk, uran, oraz platynowce, z surowców zawieraj¹cych metale, a zw³aszcza stosuje siê w po³¹czeniu
z ekstrakcj¹ miedzi z rud siarczkowych i koncentratów miedziowych.
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(54) Sposób wytwarzania kszta³tki ceramicznej
drog¹ koalescencji i wytworzona kszta³tka
ceramiczna
(57) Sposób wytwarzania kszta³tki ceramicznej drog¹ koalescencji, przy czym sposób obejmuje etapy a) nape³niania formy
do wstêpnego prasowania materia³em ceramicznym w postaci
proszku, pastylek, ziarna, itp., b) wstêpnego prasowania materia³u 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 kinetycznej do formowania kszta³tki ceramicznej przy uderzaniu materia³u wprowadzonego do formy prasowniczej powoduj¹c
koalescencjê materia³u. Sposób wytwarzania kszta³tki ceramicznej, 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 ceramicznej. Wyroby wytwarzane sposobami wed³ug wynalazku.
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skiwania miedzi i innych cennych metali z surowców zawieraj¹cych metale, poprzez kontrolowane bardzo drobnoziarniste
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