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składu odpowiadającego składowi chemicznemu stopu normo-
wanego.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 406547 (22) 2013 12 16

(51) C22B 7/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK,  
Zabrze

(72) OLESZEK SYLWIA IZABELA; GRABDA MARIUSZ 
GRZEGORZ; SHIBATA ETSURO, JP;  
NAKAMURA TAKASHI, JP

(54) Sposób odseparowania metali  
obecnych w pyłach pochodzących  
z elektrycznych pieców łukowych

(57) Sposób odseparowania metali obecnych w pyłach pocho-
dzących z elektrycznych pieców łukowych, w szczególności cyn-
ku i ołowiu od żelaza charakteryzuje się tym, że pyły pochodzące 
z elektrycznych pieców łukowych miesza się z tworzywami sztucz-
nymi, korzystnie ich odpadami, zawierającymi bromoorganiczny 
związek zmniejszający palność tetrabromobisfenol A w propor-
cjach wagowych od 1:3 do 1:9 i uzyskaną mieszaninę poddaje się 
izotermicznemu ogrzewaniu przez co najmniej 40 minut w tem-
peraturze 550° - 650° C warunkach utleniających zbliżonych do at-
mosferycznych, poddając w trakcie termicznej obróbki procesom 
degradacji tworzywa sztuczne i związek zmniejszający palność 
z wydzieleniem gazowego HBr, przereagowaniu HBr z tlenkami 
metali obecnych w pyłach zwłaszcza cynku, ołowiu oraz odparo-
waniu lotnych bromków metali głównie cynku, ołowiu i ich odse-
parowaniu od pozostałości stałej bogatej w żelazo.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 410223 (22) 2014 11 24

(51) C22C 9/02 (2006.01) 
 C22C 32/00 (2006.01) 
 C22C 1/05 (2006.01) 
 B22F 3/16 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH,  
Gliwice

(72) JUSZCZYK BARBARA; MALEC WITOLD;  
CZEPELAK MARIAN; CWOLEK BEATA;  
WIERZBICKI ŁUKASZ; KULASA JOANNA;  
MALARA SZYMON;  
GOŁĘBIEWSKA-KURZAWSKA JOANNA

(54) kompozytowy materiał łożyskowy 
i sposób jego wytwarzania

(57) Kompozytowy materiał łożyskowy o osnowie metalicznej 
na bazie stopu CuSn10 charakteryzuje się tym, że udział masowy 
cząstek dwusiarczku wolframu wynosi 8÷15% materiału. Przedmio-
tem wynalazku jest także sposób wytwarzania kompozytowego 
materiału łożyskowego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 410224 (22) 2014 11 24

(51) C22C 9/02 (2006.01) 
 C22C 32/00 (2006.01) 
 C22C 1/05 (2006.01) 
 B22F 3/16 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH,  
Gliwice

(72) JUSZCZYK BARBARA; MALEC WITOLD;  
CZEPELAK MARIAN; CWOLEK BEATA;  
WIERZBICKI ŁUKASZ; KULASA JOANNA;  
MALARA SZYMON;  
GOŁĘBIEWSKA-KURZAWSKA JOANNA

(54) kompozytowy materiał łożyskowy 
i sposób jego wytwarzania

(57) Przedmiotem rozwiązania jest kompozytowy materiał łoży-
skowy i sposób wytwarzania kompozytowego materiału łożysko-
wego na osnowie stopu CuSn10.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 406516 (22) 2013 12 13

(51) C22C 21/04 (2006.01) 
 C22C 1/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn

(72) LIPIŃSKI TOMASZ; SZABRACKI PAWEŁ

(54) Modyfikator do podeutektycznych stopów al-Si
(57) Modyfikator do podeutektycznych stopów Al-Si charak-
teryzuje się tym, że stanowi go mieszanina proszków: Cr2O3+Al 
i NaNO3+Al i Na2B4O7+Al, przy czym Al miesza się oddzielnie z Cr2O3, 
oddzielnie z NaNO3 i oddzielnie z Na2B4O7 odpowiednio w propor-
cjach: dla jednej cząstki Cr2O3 + 2 cząstki Al; dla sześciu cząstek 
NaNO3 + 10 cząstek Al; dla jednej cząstki Na2B4O7 + 6 cząstek Al, 
przy czym dla każdego ze składników z tolerancją nadmiaru alumi-
nium od 0 do 20% a stosunek Cr2O3 do NaNO3 i do Na2B4O7 wynosi 
odpowiednio w zakresie od 1:3:2 do 2:3:3.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 406611 (22) 2013 12 20

(51) C22C 37/06 (2006.01) 
 C21C 1/08 (2006.01)

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

(72) GUZIK EDWARD; KOPYCIŃSKI DARIUSZ;  
SZCZĘSNY ANDRZEJ; PIASNY SYLWESTER

(54) Sposób oceny  
skuteczności zabiegu modyfikacji  
żeliwa wysokochromowego

(57) Sposób oceny skuteczności zabiegu modyfikacji żeliwa wy-
sokochromowego, zawierającego 8-25% wagowych Cr charaktery-
zuje się tym, że ciekły metal przed i po przeprowadzeniu zabiegu 
modyfikacji odlewa się do formy, mającej co najmniej dwie wnęki 
o przekroju okrągłym lub kwadratowym i średnicy lub długości 
boku od 5 do 30 mm. Z uzyskanych prętów wykonuje się próbki do ba-
dań metalograficznych, które poddaje się trawieniu, a następnie 
pod mikroskopem liczy się ilość ziaren równoosiowych. Efekt 
modyfikacji jest zadowalający, jeżeli liczba ziaren równoosiowych 
w próbkach po zabiegu modyfikacji jest przynajmniej o 50% więk-
sza od liczby ziaren równoosiowych uzyskanych w próbkach bez 
zabiegu modyfikacji.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 406508 (22) 2013 12 16

(51) C23C 8/22 (2006.01)

(71) AMP  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Chociule

(72) FLISIEWICZ BOGDAN; CYGAŃSKI MACIEJ

(54) Mieszanina węglowodorowa  
do nawęglania elementów stalowych

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji mieszaniny węglowodoro-
wej do nawęglania elementów stalowych, stosowanej w warun-
kach podciśnienia, szczególnie w piecach próżniowych. Mieszanina 
węglowodorowa jako nośnik węgla zawiera węglowodory łańcu-
chowe ciekłe, oznaczone wzorem ogólnym CxH2x+2 o liczbie ato-
mów węgla od C6 do C11, korzystnie głównie heksanu C6H14 z hep-
tanem C7H16 i oktanem C8H18, gdzie udział masowy węgla mieści się  


