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(54) Selektywny odczynnik flotacyjny
i sposób flotacji

(57) Ujawniono nowy reagent do zastosowania w przetwarza-
niu surowca mineralnego, g³ównie rudy siarczkowej i mono- lub
polimetalicznych rud tlenkowych metali nie¿elaznych, który sto-
suje siê jako inhibitor korozji w urz¹dzeniach i elementach
miel¹cych i jako selektywny kolektor po¿¹danych metali. Nowy
reagent stanowi kompozycjê wody, soli merkaptobenzotiazolo-
wych i ich pochodnych w iloœci 0-50% wagowych, metakrzemianu
sodu w iloœci 0,1-10% wagowych, amin w iloœci 1-5% wagowych,
i ditiofosforanów w iloœci 0,5-20% wagowych. Ponadto ujawniono
sposób zastosowania nowego reagenta w wytwarzaniu koncen-
tratów miedzi, cynku i o³owiu z rud siarczkowych i tlenkowych, dla
celów dalszego metalurgicznego przetwarzania. W tych sposo-
bach dodaje siê reagent w ca³oœci, lub w czêœci, w fazie mokrego
mielenia, i w czêœci jeœli potrzeba w fazie flotacji, w iloœci 20-300g
reagenta na tonê rudy. Zastosowanie tego nowego reagenta eli-
minuje potrzebê u¿ycia cyjanku i innych toksycznych depresato-
rów metali, jak równie¿ innych kolektorów.
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(54) Urz¹dzenie do powlekania zw³aszcza
przemieszczaj¹cej siê taœmy papierowej

(57) Urz¹dzenie (10) do powlekania zw³aszcza przemiesz-
czaj¹cej siê taœmy papierowej. Urz¹dzenie (10) jest wyposa¿one
w zespó³ zasilaj¹cy (16), maj¹cy przedni¹ powierzchniê (18)
i tyln¹ powierzchniê (20), zaopatrzony w komorê (22), w której
mieœci siê ciek³y materia³ (12) pow³oki. Zespó³ zasilaj¹cy (16) jest
wyposa¿ony w sta³¹ p³ytê (24) siêgaj¹c¹ od komory (22) w kierun-
ku przemieszczaj¹cej siê taœmy (14). Ruchoma p³yta (26) jest
usytuowana od komory (22) w kierunku przemieszczaj¹cej siê ta-
œmy (14), przy czym w pierwszym swym po³o¿eniu ruchoma p³yta
(26) wspó³pracuje ze sta³¹ p³yt¹ (24) tworz¹c w¹sk¹ szczelinê
(28), przez któr¹ p³ynie ciek³y materia³ (12) pow³oki z komory (22)
w kierunku przemieszczaj¹cej siê taœmy (14). Po obróceniu ru-
chomej p³yty (26) w kierunku od sta³ej p³yty (24), do drugiego
i trzeciego jej po³o¿enia, umo¿liwione zostaje p³ukanie, czyszcze-
nie i konserwacja zespo³u zasilaj¹cego (16).
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(54) Przegub ³¹cznika walcarki

(57) Przegub posiada zabierak p³etwowy, osadzony obroto-
wo na sworzniu (5) pomiêdzy dwoma wk³adami œlizgowymi (4),
³o¿yskowanymi w walcowej wnêce g³owicy szczêkowej z poosio-
wym ustaleniem w zamku ko³nierzowym. Zamek ko³nierzowy sta-
nowi¹, wykonane na obu koñcach wk³adów œlizgowych (4),
ko³nierze (6), wspó³pracuj¹ce wewnêtrznymi powierzchniami bo-
cznymi (P) z g³owic¹ szczêkow¹- W naro¿ach, miêdzy powie-
rzchniami bocznymi (P) ko³nierzy (6) i walcow¹ powierzchni¹
³o¿yskow¹ zamki ko³nierzowe maj¹ rowek, ukszta³towany pro-
mieniowo z dogniatan¹ warstw¹ wierzchni¹.
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(54) Filtr modyfikuj¹cy

(57) Sposób modyfikowania stopionego ¿eliwa. Sposób obej-
muj¹cy przenoszenie stopionego ¿eliwa przez zespó³ filtra z prê-
dkoœci¹ wejœciow¹ oko³o 1 do 60 cm/s. Zespó³ filtra zawiera
element filtruj¹cy i pastylkê modyfikatora w styku z elementem fil-
truj¹cym. Pastylka ma prêdkoœæ rozpuszczania modyfikatora co
najmniej 1mg/s do nie wiêcej ni¿ 320 mg/s, i zawiera oko³o
40-99,9% wagowych noœnika zawieraj¹cego ¿elazokrzem. Pa-
stylka ponadto zawiera oko³o 0,1- 60% wagowych co najmniej
jednego œrodka modyfikuj¹cego wybranego z grupy obejmuj¹cej
cer, stront, cyrkon, wapñ, mangan, bar, bizmut, magnez, tytan,
aluminium, lantan i siarkê lub pierwiastki ziem rzadkich.
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(54) Ostrze wstawiane narzêdzia

(57) Ujawniony jest sposób wytwarzania ostrza wstawianego
narzêdzia, które zawiera centraln¹ czêœæ metalow¹ posiadaj¹c¹
rejony krawêdziowe z materia³u super-œciernego z ni¹ po³¹czo-
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