
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1218  رقم الطلب

   9/23/1982  تاريخ الطلب

   1218  رقم البراءة

   FRICTION-ACTUATED EXTRUSION  اسم األختراع

   جهاز للبثق المستمر من النحاس ومعادن اخرى يدار باالحتكاك ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   3/21/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

In continuous friction-actuated extrusion, especially conform 

extrusion of copper, at least part of the tooling is made from 

aged nickel- chromium base alloy (which is preferably cold-

worked before aging to give a yield strength of at least 1500 

MN/m<2> at 20 DEG C) and which is capable of sustaining an 

adherent oxide film. The preferred alloy is Inconel Alloy 718 

(Inconel is a Registered Trade Mark). Despite lower hardness, 

the tooling has better service life than conventional special- steel 

tooling.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

للنحاس،  الذي فيه بثق كونفيرم يتعلق هذا االختراع ببثق مستمر باستخدام االحتكاك،

 جزء على األقل من العدد يكون مصنوعا من سبيكة ذات أساس من نيكل وكروم

والتي يفضل أن تكون قد عملت على البارد قبل التعتيق لتعطي مقاومة ) ومعتقة 

والتي تكون قادرة على تدعيم غشاء ( م21على األقل عند  2م/ ميجانيوتين  0011

وبالرغم من  707لتصاق، والسبيكة المفضلة هي سبيكة اينكونيل اال اوكسيد سريع

العدد تكون لها عمر خدمة أفضل عن العدد العادية المصنوعة من  الصالبة األقل فان
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   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ
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    بيانات األسبقية

 

 



 المالك

   بك ب ال سي ( عربى)اسم المالك 

   قن 3ب  0بلومزيري ستريت لندن واو سي21 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   BICC Public Limited Company ( التينى)اسم المالك 

   21Bloomsbury Street London, WC1B 3QN ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   نورمان ريجنالد فيرى ( عربى)اسم المالك 

   جروزفنر افنيو كارشالتون سري31 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Fairey, Norman Reginald ( التينى)اسم المالك 

   31Grossvenor Avenue Carshalton Surrey ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   عيسى مبد دلل ( عربى)اإلسم 

   األردن( 00007)عمان ( 740)ب .ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   نورمان ريجنالد فيرى ( عربى)اإلسم 

   جروزفنر افنيو كارشالتون سري1 ( عربى)العنوان 

   Fairey, Norman Reginald ( التينى)اإلسم 

   Grossvenor Avenue 1 ( التينى)العنوان 

 


