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(75) Grosman Franciszek, Ruda Œl¹ska;
Pawlicki Jacek, Katowice; Korbel Andrzej,
Kraków; Bochniak W³odzimierz, Kraków;
Kie³piñski Ryszard, Katowice; Tomecki Lucjan,
Mys³owice

(54) Sposób walcowania, zw³aszcza metali
oraz klatka walcownicza do walcowania,
zw³aszcza metali

(57) Sposób walcowania, zw³aszcza metali; polegaj¹cy na
przepuszczaniu materia³u miêdzy obracaj¹cymi siê walcami
w czasie którego dokonuje siê wzajemny przesuw walców, ko-
rzystnie wzd³u¿ osi walca, charakteryzuje siê tym, ¿e od-
kszta³cany materia³, w czasie przemieszczania miêdzy walcami,
poddaje siê naciskowi walców roboczych oraz co najmniej cykli-
cznie sk³adowej osiowej si³y poprzecznej, dzia³aj¹cej na od-
kszta³cany materia³, przy czym wielkoœæ si³y, wymuszaj¹cej
poprzecznie nacisk, w stosunku do pionowej si³y nacisku na
materia³ wynosi od 10-50%. Dla stali wêglowej konstrukcyjnej
si³a wymuszaj¹ca poprzecznie nacisk w stosunku do pionowej
si³y nacisku walców roboczych wynosi od 20-40%. Klatka wal-
cownicza do walcowania, zw³aszcza metali, sk³adaj¹ siê ze sto-
jaków budowy zamkniêtej z u³o¿yskowanymi w nich walcami
roboczymi, przy czym walce (6) robocze, ³o¿yskowane w ³o¿y-
skach (5) osadzone w oprawach (4), montowane w stojakach
z jednej strony zakoñczone s¹ p³etw¹ (15) a z drugiej strony za-
koñczone s¹ czopem (16) walcowym, na którym osadzone jest
³o¿ysko (17) wzd³u¿ne dwukierunkowe, którego obudowa (38)
osadzona jest w kamieniu œlizgowym zabudowanym w jarzmie
(20), które zabudowane jest wahad³owo na czopach, przy czym
na drugim koñcu jarzma (20) osadzony jest kamieñ (22) œlizgo-
wy, w którym umieszczony jest obrotowy wa³ (23) mimoœrodowy
z tulej¹ (24) mimoœrodow¹.
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(71) THYSSEN KRUPP STAHL AG, Duisburg, DE
(72) Gruszka Tino, Lenze Franz-Josef
(54) Sposób wytwarzania czêœci za pomoc¹

p³ynnego czynnika roboczego
oraz narzêdzia formuj¹cego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania czê-
œci z wykroju (P1-P4) wykonanego z materia³u do g³êbokiego
t³oczenia, zw³aszcza ze stali przy zastosowaniu p³ynnego czyn-
nika roboczego. W toku realizacji tego sposobu wykrój (P1-P4)
mocuje siê w urz¹dzeniu do obróbki plastycznej (U1, U2)
i dzia³a siê niego p³ynem roboczym. Nastêpnie wykrój (P1-P4)
kszta³tuje siê wstêpnie w wyniku zwiêkszenia ciœnienia (P) wy-
wieranego przez p³yn roboczy w obszarze wykroju (P1-P4),
który jest ograniczony do czêœci (V1, V2) powierzchni wykroju
i czêœciowo pokrywa czêœæ powierzchni (B1, B2) wykroju, z któ-
rego wytwarza siê formê koñcow¹ czêœci. W koñcu ukszta³to-
wany wstêpnie wykrój (P1-P4) kszta³tuje siê wykañczaj¹co za
pomoc¹ narzêdzia formuj¹cego (F1, F2).
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(71) CLIMAROTEC GESELLSCHAFT FUER
RAUMKLIMATISCHE SPEZIALANLAGEN
MBH, Bad Homburg, DE

(72) Dierssen Gustav
(54) Sposób redukcji emisji zanieczyszczeñ

w odlewniach oraz skrzynka odlewnicza

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób redukcji emisji,
powstaj¹cych w wyniku pirolizy, zanieczyszczeñ, uwalnianych
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