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prowadzenie filtratu z poziomej komorowej prasy filtracyjnej (22)
ruroci¹giem po³¹czone jest z doprowadzeniem do dwóch zabudowanych równolegle zbiorników magazynowych (23) roztworu siarczanu kadmowego, których odprowadzenia przewodami po³¹czone s¹ z doprowadzeniem podgrzewacza (24), a odprowadzenie
podgrzewacza (24) ruroci¹giem technologicznym po³¹czone jest
z króæcami wlewu roztworu siarczanu kadmowego trzech cementatorów dwubêbnowych (25) zainstalowanych równolegle, przy
czym spusty wanien cementatorów dwubêbnowych (25) po³¹czone s¹ ruroci¹giem technologicznym z doprowadzeniem naporowego zbiornika (45) zaopatrzonego w mieszad³o odprowadzenie
zbiornika naporowego (45) po³¹czone jest z doprowadzeniem poziomej komorowej prasy filtracyjnej (46), a odprowadzenie z prasy filtracyjnej (46) g¹bki kadmowej sprzê¿one jest z elektrycznym
piecem (47) wyposa¿onym w hydrauliczny mechanizm przechy³u
do przelewu stopionego wsadu do odstojnika, sprzê¿onego z kolei z karuzel¹ odlewnicza (48) zaopatrzon¹ we wlewnice.
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(71) USINOR, Puteaux, FR
(72) Marsal Joel, Mescolini Dominique
(54) Stal izotropowa o wysokiej wytrzyma³oœci,
sposób wytwarzania blach i blachy
otrzymane tym sposobem
(57) Przedmiotem wynalazku jest stal, której sk³ad zawiera,
wyra¿one w % wagowych: 0,03 ≤ C ≤ 0,06; 0,50 ≤ Mn ≤ 1,10; 0,08
≤ Si ≤ 0,20; 0,015 ≤ Al ≤ 0,070; N ≤ 0,007; Ni ≤ 0,040; Cu ≤
0,040; P ≤ 0,035; S ≤ 0,015; Mo ≤ 0,008; Ti ≤ 0,005; przy czym
oczywistym jest ¿e stal ta zawiera równie¿ bor w iloœci takiej, ¿e 0,65
≤ B/N ≤ 1,60, a resztê sk³adu stanowi ¿elazo i zanieczyszczenia
wynikaj¹ce z obróbki. Przedmiotem wynalazku jest te¿ sposób
wytwarzania blach maj¹cych ten sk³ad oraz blachy otrzymane
tym sposobem.

(14 zastrze¿eñ)
A1 (21) 361985 (22) 2001 11 22

7(51) C22C 38/44

(31) 00 0004586
(32) 2000 12 11 (33) SE
(86) 2001 11 22 PCT/SE01/02576
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(71) UDDEHOLM TOOLING AKTIEBOLAG,
Hagfors, SE
(72) Sandberg Odd, Tidesten Magnus
(54) Stop stali, uchwyty oraz detale uchwytów
stosowane w narzêdziach do formowania
tworzyw sztucznych, pó³fabrykaty uchwytów
oraz detali uchwytów poddane ulepszaniu
cieplnemu
(57) Wynalazek dotyczy stopu stali, stosowanego w produkcji uchwytów oraz detali uchwytów narzêdzi do formowania tworzyw sztucznych, o zawartoœci w % wag.: 0,06-0,15 C, 0,07-0,22 N,
przy czy ca³kowita zawartoœæ C + N winna spe³niaæ nastêpuj¹cy
warunek: 0,16 C +N 0,26, 0,1-1,0 Si, O,1-2,0 Mn, 12,5-14,5 Cr,
8-2,5 Ni, 0,1-1,5 Mo, ewentualnie wanad w iloœci do 0,7 V, ewentualnie w celu poprawienia skrawalnoœci stali, jeden lub wiêcej spoœród pierwiastków S, Ca oraz o w iloœci do 0,25 S, do ),01 (100 ppm) Ca,
do 0,01 (100 ppm), ¿elazo zrównowa¿one oraz nieuniknione
zanieczyszczenia.
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(71) OUTOKUMPU OYJ, Espoo, FI
(72) Hamalainen Matti
(54) Sposób ³ugowania koncentratu miedzi
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób ³ugowania

siarczkowego ¿elazonoœnego koncentratu miedzi na zasadzie przeciwpr¹du w œrodowisku chlorkowym. £ugowanie odbywa siê za
pomoc¹ dwuwartoœciowej miedzi i gazu zawieraj¹cego tlen jako
wielostopniowy proces ci¹g³y, pod ciœnieniem normalnym
i w temperaturze, która najwy¿ej odpowiada temperaturze wrzenia
roztworu. Czêœæ nierozpuszczalnego sk³adnika sta³ego jest zwracana, przeciwnie do g³ównego przep³ywu sk³adnika sta³ego, do
jednego z wczeœniejszych etapów ³ugowania lub reaktorów gdzie
¿elazne odpadki ³ugowania s¹ odzyskiwane jako hematyt w wyniku przed³u¿onego czasu ³ugowania.
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(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Kraków
(72) Jonas Stanis³awa, Walasek Edward,
Kluska Stanis³aw, Kamiñski Andrzej,
Habdank-Wojewódzki Tadeusz,
Hodorowicz Stanis³aw,
Habdank-Wojewódzki Seweryn,
Habdank-Wojewódzki Miko³aj
(54) Sposób wytwarzania kompozytów,
zw³aszcza o strukturze nanometrycznej
(57) Wynalazek rozwi¹zuje problem otrzymywania kompozytów o strukturze nanometrycznej znajduj¹cych zastosowanie np.
w sensorowych parach tn¹cych milisystemów wspó³pracuj¹cych
ze sztuczn¹ inteligencj¹, gdzie rolê czujników parametrycznych
w uk³adach automatyki i mikroelektroniki. Sposób polega na tym,
¿e metaliczne, ceramiczne lub niemetaliczne mikro- lub nanoproszki modyfikuje siê pokrywaj¹c powierzchniê ziaren co najmniej
jedn¹ nanowarstw¹ ceramiczn¹, przy czym do reaktora wprowadza siê tak¹ mieszaninê gazow¹, aby powstaj¹ca warstwa mia³a
¿¹dany chemiczny, natomiast temperaturê procesu osadzania
warstw ustala siê tak aby by³a ni¿sza od temperatury topienia pokrywanego warstwa proszku oraz kolejnej warstwy, nastêpnie z powsta³ych proszków sporz¹dza siê kompozyt o sk³adzie
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10%-98% wagowych proszku pokrytego warstwa ceramiczn¹,
1%-70% wagowych polimeru lub zmielonej fryty szklanej oraz
0%-50% modyfikatorów.
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(71) SMS DEMAG AKTIENGESELLSCHAFT,
Dusseldorf, DE
(72) Bunten Rolf, Brisberger Rolf, Block Bodo,
Seidel Jurgen
(54) Sposób i urz¹dzenie do trawienia walcowanej
taœmy metalowej, zw³aszcza taœmy stalowej
(57) W sposobie i urz¹dzeniu do trawienia walcowanej taœmy

(31) 01 01100161
(32) 2001 01 16 (33) EP
(86) 2002 01 16 PCT/EP02/00404
(87) 2002 08 29 WO02/066701 PCT Gazette nr 35/02
(71) MCCOMAS TECHNOLOGIES AG,
Monachium, DE
(72) McComas Edward
(54) Sposób osadzania
pow³oki metalowej
zawieraj¹cej nikiel i bor
(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób

osadzania na pod³o¿u pow³oki metalowej zawieraj¹cej nikiel i bor,
wymieniony sposób obejmuje etapy: wytworzenia k¹pieli do osadzania o pH w zakresie od oko³o 10,5 do 14 i temperaturze wy¿szej od temperatury otoczenia, zawieraj¹cej: (a) jony niklu
w iloœci odpowiadaj¹cej stê¿eniu niklu w zakresie od oko³o 4,76
do oko³o 5 g/l k¹pieli do osadzania, (b) skuteczn¹ iloœæ stabilizatora, (c) œrodek kompleksuj¹cy jony metalu w iloœci skutecznej do
zahamowania wytr¹cania wymienionych jonów metalu z k¹pieli
do osadzania, (d) skuteczna iloœæ borowodorkowego œrodka redukuj¹cego i (e) ewentualnie do 0,25 mola kobaltu na litr k¹pieli
do osadzania; zanurzenia wymienionego pod³o¿a przeznaczonego do pokrycia w wymienionej k¹pieli; bezpr¹dowego osadzenia
pokrycia na pod³o¿u i nastêpnie ewentualnego poddania obróbce
cieplnej wymienionego pokrycia metalowego przez oko³o jedn¹
do oko³o 24 godzin. Sposób wed³ug niniejszego wynalazku charakteryzuje siê tym, ¿e k¹pieli do osadzania jest wytwarzana na
bazie wody dejonizowanej o przewodnictwie w zakresie od oko³o
0,05 do oko³o 0,1µ S. Ponadto, przedmiotem niniejszego wynalazku jest k¹piel do osadzania przeznaczona do zastosowania
w wymienionym sposobie oraz pokryty wyrób taki jak wytworzony
za pomoc¹ takiego sposobu.
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metalowej, zw³aszcza taœmy stalowej, metalowa taœmê (1) doprowadza siê do regulowanego procesu trawienia. Aby proces
trawienia mo¿na by³o realizowaæ nie tylko na podstawie typowych
parametrów trawienia, lecz uwzglêdniaæ dodatkowe parametry
wystêpuj¹ce poza zbiornikiem do trawienia, zaproponowano rozwi¹zanie, w którym proces trawienia reguluje siê dodatkowo,
poza wykorzystaniem parametrów czynnika trawi¹cego, na podstawie parametrów zwoju (20 i/lub taœmy metalowej, wyznaczonych i/lub zmierzonych przed wejœciem metalowej taœmy (1) do
modu³u trawienia (3).
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(31) 00 0016926
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(86) 2001 07 05 PCT/US01/21251
(87) 2002 01 17 WO02/04720 PCT Gazette nr 03/02
(71) E.I.DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY,
Wilmington, US
(72) Lancaster Peter Michael
(54) W³ókna polimerowe
o profilowanym przekroju
(57) Wynalazek dotyczy profilowanego w³ókna

polimerowego o przekroju z otwartym pustym obszarem w p³aszczyŸnie prostopad³ej do wzd³u¿nej osi w³ókna, przy czym ten przekrój ma
takie wymiary, aby uniemo¿liwiæ sczepienie siê jednego w³ókna
z drugim w³óknem o takim samym przekroju. Wynalazek dotyczy
tak¿e sposobów wytwarzania takich w³ókien drog¹ przêdzenia

poliamidu ze stopu oraz dysz przêdzalniczych przydatnych do
stosowania w przêdzeniu takich w³ókien ze stopu.

(38 zastrze¿eñ)

