
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1981/1137  رقم الطلب

   2/18/1981  تاريخ الطلب

   1137  رقم البراءة

  اسم األختراع
METHOD OF AND APPARATUS FOR CONTINUOUS 

FRICTION -AC-TUATEDEXTRUSION   

   اسلوب وادوات للبثق المستمر المولد باالحتكاك ( عربى)اسم األختراع 

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/28/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

In a modified “conform” machine for continuous frication – 

actuated extrustion of metals, especially particulate copper, the 

abutment II at the outlet end of the working passageway does 

not fully block the end of the wheel groove 2, instead a 

substantial clearance y is left, and metal extruding through it 

adheres to the wheel to re-enter the working passageway at the 

entry end, preferably the abutment is of semicircular cross-

section, for a given output rate, a significant reduction in torque, 

and working stresses, is obtained   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 مطورة للبثق المستعد للمعادن بفعل االحتكاك( تشكيل) راع بالةيتعلق هذا االخت

عند الطرف المخرجي ممر التشغيل غير  7خاصة النحاس المجزء، ويكون الكتف 

، وبدال من ذلك، تترك فسحة امامية ص، 7طوف تجويف العجلة  مقوليا تماما

شغيل عند الطرف يلتصق بالعجلة ليعاود الدخول الى ممر الت والمعدن المنبثق خاللها

الكتف ذو مقطع عرضي شبه دائري، لمعدل اخراج  المدخلي، ويفضل ان يكون

   وضغوط التشغيل مفترض، فانه يعطي اختزال عام في العزم

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

   O5498 AT 19/02/1980 IN UNITED KINGDOM  بيانات األسبقية

 

 



 المالك

   بك ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   ق ن انكلترا 3ب  2بلوميزبرى ستريت لندن دبليوىسي  72من  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   BICC LIMITED ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
OF 21 BLOOMSBURY STREET LONDON W C1B 3QN 

ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

   جان بايارد تشايلدر ( عربى)اسم المالك 

   انكلترا 23درايتون جروف لندن دبليو  33من  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JOHN BAIRD CHILDS ( التينى)اسم المالك 

   OF 38 DRAYTON GROVE LONDON W. 13 ENGLAND ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   نورمان ريجنالد فيرى ( عربى)اسم المالك 

   غروسفنر افنيو كارشالتون سرى انكلترا 32من  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   NORMAN REGINALD ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
OF 31 GROSVENOR AVENUE CARSHALTON SURREY 

ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

 الوكيل

   المحامي عيسى مبدا دلل ( عربى)اإلسم 

   عمان/ 242ب .ص ( عربى)العنوان 

 

 

 

 

 



 المخترعون

   جان بايارد تشايلدر ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   JOHN BAIRD CHILDS ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   نورمان ريجنالد فيرى ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   NORMAN REGINALD ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


