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(87) 2000 09 28 WO00/56202 PCT Gazette nr 39/00
(75) Langner Manfred H., Frankfurt nad Menem, DE
(54) Sposób i urz¹dzenie do oczyszczania okapu
wyci¹gowego oparów
(57) W celu oczyszczania okapów wyci¹gów oparów komorê
wewnêtrzn¹ (5) okapu wyci¹gowego oparów, ³¹cznie z tyln¹
œciank¹ odkraplacza udarowego (3) spryskuje siê w odstêpach
czasu wod¹ oczyszczaj¹c¹ za pomoc¹ urz¹dzenia rozpylaj¹cego (13). Wodê oczyszczaj¹c¹ odprowadza siê z odstojnika
zbiorczego (14) na dnie komory wewnêtrznej (5).
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(75) Krasiczyñski Kazimierz, Wroc³aw; £êtowski
Franciszek, Wroc³aw; Krasiczyñski Jan, Legnica
(54) Sposób odzyskiwania minera³ów z odpadów
flotacyjnych
(57) Ujawniono sposób odzyskiwania minera³ów z odpadów
flotacyjnych, a szczególnie odpadów poflotacyjnych, kierowanych do stawu osadowego, w którym odpady poflotacyjne poddaje siê flotacji pianowej w obecnoœci ligniny jako dyspergenta
w strumieniu powietrza w obecnoœci siarczanu miedzi jako aktywatora lub flotacji pianowej w strumieniu dwutlenku wêgla generowanego dodatkiem kwasu siarkowego do zawiesiny odpadów
lub flotacji pianowej w strumieniu dwutlenku wêgla generowanego
dodatkiem do zawiesiny odpadów kwasu siarkowego w obecnoœci ligniny jako dyspergenta.

(6 zastrze¿eñ)
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(71) Politechnika Czêstochowska, Czêstochowa
(72) Dewiatow Witalij
(54) Sposób kszta³towania materia³u przy u¿yciu
obrotowego stempla sto¿kowego
(57) Sposób charakteryzuje siê tym, ¿e kês (1) wyjœciowy
w postaci prêta lub rury umieszcza siê w matrycy (2) na stemplu (3) walcowym, tak by czêœæ kêsa (1), zasadniczo o d³ugoœci
nieprzekraczaj¹cej 2,5 d, gdzie d oznacza œrednicê kêsa, wystawa³a z matrycy (2), po czym wystaj¹c¹ czêœæ kêsa (1) poddaje siê
naciskowi obrotowego stempla (4) sto¿kowego o powierzchni
roboczej wyprofilowanej odpowiednio do za³o¿onego kszta³tu
gotowego wyrobu (5). Po ukszta³towaniu wystaj¹cej czêœci kêsa
poddaje siê go naciskowi stempla (3) walcowego, przy jednoczesnym dalszym oddzia³ywaniu, zasadniczo ju¿ bez nacisku,
obrotowego stempla (4) sto¿kowego.

(1 zastrze¿enie)
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(71) Politechnika Œwiêtokrzyska, Kielce
(72) Przyby³owicz Wiktor, £agowski Grzegorz
(54) Sposób i urz¹dzenie do odwadniania pryzmy
odpadów
(57) Sposób charakteryzuje siê tym, ¿e prowadzi siê obserwacjê po³o¿enia dna studni (7) w stosunku do poziomu (2) obrze¿a obszaru œciekowego i poprzez zmianê poziomu (1) po³o¿enia
dna studni, reguluje siê wielkoœæ i kierunek spadku (8) drena¿u
(14) u³o¿onego na warstwie izolacyjnej (6). Studniê (7) posadawia siê na œciœliwym pod³o¿u (2), korzystnie na starych odpadach,
a zmianê poziomu po³o¿enia jej dna uzyskuje siê poprzez obci¹¿anie lub odci¹¿anie za pomoc¹ balastu (17), korzystnie w postaci
kamieni umieszczanych w jej wnêtrzu. Urz¹dzenie ma studniê (7)
posadowion¹ na œciœliwym pod³o¿u (12), korzystnie zaizolowanym przed przenikaniem zanieczyszczeñ, a jej podstawê stanowi¹ ¿elbetowe p³yty (9) przedzielone warstw¹ filtracyjn¹ (10),
korzystnie w postaci kamieni.

(9 zastrze¿eñ)
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(71) Biuro Projektów i Dostaw Urz¹dzeñ Hutniczych
HpH SA, Katowice
(72) Korbel Andrzej, Bochniak W³odzimierz,
Szyndler Robert, Snarski Piotr, Orzechowski
Henryk
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(54) Sposób kucia lub prasowania wyrobów
metalowych
(57) Sposób polega na wprowadzaniu co najmniej jednego
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mocowania (7) usytuowan¹ w poprzek przynajmniej czêœci
szerokoœci wierzchu d³oni u¿ytkownika.

(25 zastrze¿eñ)

z narzêdzi kszta³tuj¹cych w ruch bêd¹cy z³o¿eniem roboczego
ruchu prostoliniowego (rr) i ruchu rewersyjno-obrotowego (ro),
wykonywanego wzglêdem osi obrotu równoleg³ej do kierunku ruchu prostoliniowego (rr). Powierzchnia robocza (P) narzêdzia (3)
ma w strefie œrodkowej, nie wiêkszej od 85 % powierzchni czo³owej wyrobu (PW), w³aœciwoœci zespalaj¹ce z materia³em wsadowym (1), zw³aszcza przez rozwiniêcie jej nierównoœciami.

(1 zastrze¿enie)
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(31) 99 9905053
(32) 1999 04 22 (33) FR
(86) 2000 03 29 PCT/FR00/00781
(87) 2000 11 02 WO00/64613 PCT Gazette nr 44/00
(71) USINOR, Puteaux, FR
(72) Mazurier Frédéric
(54) Sposób odlewania ci¹g³ego miêdzy
cylindrami nierdzewnych ferrytycznych taœm
stalowych bez mikropêkniêæ
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odlewania ci¹g³ego

(22) 2002 09 23

961643

7(51) B25C 7/00

(32) 2001 09 24

(33) US

(71) ILLINOIS TOOL WORKS, Inc., Glenview, US
(72) Gabriel William L.
(54) Zwijana taœma magazynowa pneumatycznej
gwoŸdziarki
(57) Taœma magazynowa (110) wykorzystywana w pistolecie do osadzania gwoŸdzi jest wytwarzana z polipropylenu o odpowiednim sk³adzie, posiada stosunkowo du¿¹ gruboœæ i jest wyposa¿ona w wiele otworów pomocniczych umieszczonych w czêœci grzbietowej taœmy lub alternatywnie w czêœci grzbietowej oraz
w czêœci bocznej nadaj¹cych zwiêkszon¹ elastycznoœæ sekcji
grzbietowej, co umo¿liwia wykorzystanie taœmy magazynowej
w stosunkowo niskich temperaturach, w których taœma magazynowa nie ulega zakleszczeniu wewn¹trz pistoletu osadzaj¹cego
gwoŸdzie.

(26 zastrze¿eñ)

nierdzewnych ferrytycznych taœm stalowych o gruboœci mniejszej
lub równej 10 mm, bezpoœrednio z ciek³ego metalu, miêdzy dwoma obracaj¹cymi siê ch³odzonymi cylindrami o osiach poziomych, który charakteryzuje siê tym, ¿e ciek³y metal zawiera
w procentach wagowych C % + N % 0,12, Mn % 1, P % 0,04,
Si % 1, Mo % 2,5, Cr % w zakresie od 11 do 19, Al 1 %,
Ti % + Nb % + Zr % 1, przy czym resztê stanowi ¿elazo i zanieczyszczenia wynikaj¹ce z procesu, a wskaŸnik p ciek³ego
metalu zawarty jest miêdzy 35 % i 60 %, przy czym p jest
okreœlone wzorem: p = 420 C % + 470 N % + 23 Ni % + 9 Cu % +
+7 Mn % - 11,5 % Cr % - 11,5 Si % - 12 Mo % - 23 V % - 47 Nb % -49 Ti % - 52 Al % + 189, chropowatoœæ Ra powierzchni tych
cylindrów jest wiêksza od 5 m, a w pobli¿u menisku z ciek³ym
metalem znajduj¹cym siê miêdzy cylindrami stosuje siê gaz
obojêtny z³o¿ony co najmniej z 60 % objêtoœciowych gazu rozpuszczalnego w stali.
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(71) B AND Q PLC, Eastleigh, GB
(72) White Matthew
(54) Szlifierka rêczna z napêdem elektrycznym
(57) Szlifierka rêczna (1) z napêdem elektrycznym wyposa-

(75) Knurek Czes³aw, Rumia; Knurek Karol, Rumia
(54) Sposób i urz¹dzenie do wytwarzania taœmy
ostrzegawczo-lokalizacyjnej niemetalowych
przewodów
(57) Sposób polega na tym, ¿e pomiêdzy noœno-ostrzegaw-

¿ona jest w korpus (3), przytrzymywany d³oni¹ u¿ytkownika oraz
w taœmê (5), przymocowan¹ przynajmniej w czasie u¿ytkowania
szlifierki do jej korpusu (3) w przynajmniej jednym punkcie

cz¹ taœmê (1) z tworzywa sztucznego, a samoprzylepn¹ os³onowo-mocuj¹c¹ taœmê (2) osadza siê taœmowy/prêtowy metalowy
lokalizacyjny element (3) wprowadzaj¹c przemieszczaj¹cy siê

