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po czym rozdrabnia się, formuje się, dalej suszy się na powietrzu 
przez 24 godziny oraz suszy się przez 24 godziny w tempera-
turze 110°C i ponownie praży się przez 6 godzin w temperatu- 
rze 900°C.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 08 26

(51) B02C 4/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice
(72) CHYCKI ANDRZEJ; SZCZEPANIAK KRZYSZTOF; 

WIENIEWSKI ANDRZEJ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest kruszarka walcowa, w szczegól-
ności kruszarka wielkolaboratoryjna, przeznaczona do selektywne-
go rozdrabniania materiałów złomowych, takich jak złom elektrycz-
ny w postaci różne typów baterii i ogniw lub płytek drukowanych 
z urządzeń elektronicznych, a także innych materiałów, w tym 
również surowców mineralnych. Na ramie (1) kruszarki jest usytu-
owana osłona (2) z blachy stalowej, w której są umieszczone ułoży-
skowane wały dwóch zgniatających walców (3, 4) obracających się 
przeciwbieżnie, a na pobocznicach walców (3, 4) są nacięte ząbki 
umożliwiające wciąganie rozdrabnianego materiału do przestrzeni 
roboczej. Jeden z walców (3) jest ułożyskowany w łożyskach przy-
twierdzonych na stałe do ramy (1) kruszarki, natomiast drugi z wal-
cowej dzięki teleskopowemu mechanizmowi (6) ma ułożyskowanie 
przesuwające się po ramie (1). Każdy z walców (3, 4) ma odrębny 
napęd składający się z silnika prądu zmiennego oraz przekładni zę-
batej, natomiast w górnej części osłony (2) znajduje się zasypowy 
lej (7), a w dolnej części jest usytuowany otwór do odbioru produk-
tu kruszenia.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 08 22

(51) B09B 3/00 (2006.01) 
 C22B 1/248 (2006.01) 
 C22B 7/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków;  
PRAS-ZŁOM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Siedlce

(72) MADEJ WŁADYSŁAW; MAZUR WIESŁAW

(54)

(57) Sposób odzysku odpadów żelaza, zwłaszcza do wytwarzania 
brykietów wsadowych do wytopu stopów żelaza polega na tym, 
że dokładnie miesza się 90-97% wagowych wiórów stopów żelaza, 
0-5% wagowych węgla, 0-3% wagowych topnika i 1-9% wagowych 
pyłu zawierającego żelazo, a następnie formuje się na zimno bry-
kiety pod ciśnieniem. Pył zawiera w % wagowych: min 20% żelaza 

i tlenków żelaza, max 7% cynku i jego związków, max 2,0% ołowiu 
i jego związków, max 60% krzemionki, a ciężar usypowy pyłu wyno-
si powyżej 0,5 g/cm3.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 08 25

(51) B09B 3/00 (2006.01) 
 H01M 6/52 (2006.01)

(71) KGHM ECOREN  
SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin

(72) SOBIANOWSKA-TUREK AGNIESZKA;  
SZCZEPANIAK WŁODZIMIERZ; ŻUREK ADAM;  
SATORA WOJCIECH; STAROWICZ ARTUR

(54)  

(57) Przedmiotem wynalazku jest hydrometalurgiczny sposób 
utylizacji masy odpadów baterii cynkowo-węglowych i cynkowo- 
-manganowych, pozostałej po wydzieleniu frakcji ferromagnetycz-
nej, przy czym obie części wydzielone są po mechanicznym roz-
drobnieniu tychże baterii. Sposób utylizacji masy odpadów baterii 
Zn-C i Zn-Mn, pozostałej po wydzieleniu frakcji ferromagnetycznej, 
służy do przeróbki masy odpadów baterii w kilku następujących 
po sobie etapach obróbczych, niezbędnie dwóch etapach, bę-
dących procesami hydrometalurgicznymi. Oba procesy hydrome-
talurgiczne prowadzone są przy udziale kwasu siarkowego, przy 
czym pierwszy z nich jest zawsze procesem kwaśnego ługowania, 
roztwarzającym masę, a drugi-przetwarzającym wyługowany pro-
dukt. Drugi proces prowadzony jest w obecności reduktorów. Oba 
procesy hydrometalurgiczne wykorzystują proces filtracji, po której 
uzyskuje się wyługowany produkt oraz roztwór, które bez dalszej 
obróbki lub z obróbką są produktami finalnymi.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 08 31

(51) B09B 3/00 (2006.01) 
 D21C 11/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań
(72) EITNER KRYSTIAN; URBANIAK WŁODZIMIERZ;  

NAROŻNY MACIEJ; CZAPARA WERONIKA

(54)

(57) W sposobie, szlam z ługu zielonego w formie mokrej lub 
suchej miesza się z siarką rodzimą lub siarką odpadową w formie 
siarki elementarnej pochodzącą z różnych procesów przemysło-
wych, w stosunku od 4 : 1 do 1 : 1 i ogrzewa się w temperaturze 
od 120 do 300°C.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 08 22

(51) B21C 23/02 (2006.01) 
 B21C 37/04 (2006.01)

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

(72) BOCHNIAK WŁODZIMIERZ; PIEŁA KRZYSZTOF

(54)

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że trudno odkształcalne ma-
teriały metaliczne poddaje się co najmniej dwóm następującym 
po sobie operacjom, z których pierwszą jest wyciskanie ze skręca-
niem z co najmniej 5-cio krotną redukcją przekroju poprzecznego, 
kątem skręcania większym od 2° i częstością większą od 2 Hz, a dru-
gą operacją jest walcowanie, lub ciągnienie, w obu przypadkach 
z pierwszym gniotem nie mniejszym niż 10%.

(2 zastrzeżenia)


