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wionej na Fig. 1 lub sekwencji zasadniczo do niej homologicznej 
będącej jej funkcjonalnym odpowiednikiem.

(19 zastrzeżeń)
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(51) C22B 7/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) KUCHARSKI MARIAN; ROGÓŻ KATARZYNA

(54)

(57) Sposób odmiedziowania żużli odpadowych, zwłaszcza z pro-
cesu zawiesinowego otrzymywania miedzi prowadzony metodą 
redukcji w temperaturze powyżej 1300°C, polegający na przetapia-
niu w piecu elektrycznym żużli z dodatkiem materiału węglowego 
oraz z udziałem topnika charakteryzuje się tym, że jako reduktor 
wprowadza się brykiety węglowo-metalowe w ilości 2,0-2,5% masy 
przerabianego żużla. W środku brykietu umieszczony jest stop Cu-
-Pb-Fe, zawierający 70-80% wagowych miedzi, 10-22% wagowych 
ołowiu oraz 3-4,5% wagowych żelaza, reszta nieuniknione zanie-
czyszczenia, otrzymany w procesie redukcji żużla zawiesinowego 
w poprzednich cyklach. Stop Cu-Pb-Fe stosuje się korzystnie w po-
staci zgranulowanej. Jako reduktor dodatkowo wprowadza się koks 
w ilościach 0,0-0,5% masy przerabianego żużla.

(3 zastrzeżenia)
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(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO 
ŁUKASIEWICZA, Rzeszów; ODLEWNIA 
CIŚNIENIOWA META-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(72) ORŁOWICZ ANTONI W.; BETLEJ JAN; MRÓZ MAREK F.; 
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PŁOSZAJ FRANCISZEK
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(57) Stop siluminu stosowany na odlewy motoryzacyjne, zwłasz-
cza tuleje silników samochodowych, zawierający w procentach ma-
sowych 0,4-0,6% Mn, 0,5-1,5% Mg, 0,5-0,8% Fe, 0,1% P, 0,1% B, 0,1% 
Ti, charakteryzuje się tym, że zawiera w procentach masowych 
27-33% Si, 1,4-4,5% Cu, 1,0-1,5% Ni, 0,3-0,5% V, 0,2-0,6% Cr,
reszta Al. Sposób kształtowania mikrostruktury wymienionego 
siluminu charakteryzuje się tym, że odlewy wykonuje się zapew-
niając szybkość chłodzenia w zakresie temperatur likwidus-solidus 
od 500°C/s do 6°C/s i uzyskanie wydzieleń krzemu pierwotnego 
o maksymalnej długości od 10 µm do 80 µm. Szybkość chłodze-

nia w w.w sposobie jest niższa od 6°C/s, a powierzchnie robo-
cze odlewu poddaje się zabiegowi nadtapiania strumieniem 
plazmy łuku elektrycznego, stosując natężenie prądu od 50 A do 300 A
i prędkość skanowania łukiem elektrycznym od 100 mm/min. do
1000 mm/min. lub zabiegowi nadtapiania laserem o mocy 0,5-5 kW 
stosując prędkość skanowania od 2 m/min. do 8 m/min. Sposób 
uzyskania struktury geometrycznej powierzchni gładzi zwiększają-
cej odporność na zużycie ścierne charakteryzuje się tym, że gładzi 
się ją do uzyskania parametru St, który stanowi odległość pomiędzy 
linią wzniesień i linią wgłębień, w granicy 1-2 µm, następnie wygła-
dzoną powierzchnię trawi się elektrolitycznie wodnym 5-10% roz-
tworem azotanu sodu lub 5-10% wodnym roztworem wodorotlen-
ku sodu lub wodnym 1-5% roztworem kwasu fluorowodorowego 
i stosując napięcie prądu 5-15 V, gęstość prądu 10-20 A/dm2 przez 
20 sekund do 10 minut, uzyskując wartość wcześniej wymienione-
go parametru St ≈ 3 µm w przypadku materiału o maksymalnej dłu-
gości wydzieleń krzemu pierwotnego równej 10 µm do St ≈ 15 µm 
w przypadku materiału o maksymalnej długości wydzieleń krzemu 
pierwotnego równej około 80 µm.

(4 zastrzeżenia)
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(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odzysku materiałów 
krzemowych z ogniw fotowoltaicznych charakteryzujący się tym, 
że zużyte krzemowe ogniwo wpierw poddaje się oczyszczeniu 
działaniem rozpuszczalnika, a następnie usuwa się metalizację 
przednią i tylną, działając na ogniwo 30-40% roztworem zasa-
dy w temperaturze 20-80°C w czasie nie dłuższym niż 5 minut. 
W kolejnym etapie zużyte ogniwo płucze się i poddaje obróbce 
chemicznej w roztworze kwasowym. Na koniec odzyskane pod-
łoże płucze się i poddaje suszeniu. Przedmiotem wynalazku jest 
również urządzenie do odzysku materiałów krzemowych z ogniw 
fotowoltaicznych, w którym kaseta zawierająca zużyte krzemowe 
ogniwo jest umieszczona na przenośniku taśmowym (1), kończą-
cym się w zamkniętej przestrzeni roboczej (10), gdzie znajduje się 
manipulator z ruchomym ramieniem zakończonym chwytakiem 
do kasety. Na powierzchni dolnej przestrzeni roboczej (10) znajdują 
się kolejno ustawione wanna ultradźwiękowa (12) z rozpuszczalni-
kiem, zbiornik (13) z roztworem zasady, zbiornik (14) z wodą dejoni-
zowaną, zbiornik (15) z roztworem mieszaniny trawiącej, która jest 
zamknięta pokrywą z podłączoną chłodnicą zwrotną. Na końcu 
umieszczony jest zbiornik (16) z wodą dejonizowaną i kolejno su-
szarka (17). Zamknięta przestrzeń robocza (10) ma w górnej części 
zamontowany wyciąg, zaś w bocznej wejście dla obsługi.

(21 zastrzeżeń)


