
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1980/1098  رقم الطلب

   7/5/1980  تاريخ الطلب

   1098  رقم البراءة

   METHOD FOR PRODUCING ALUMINUM FLUORIDE  اسم األختراع

   طريقة النتاج فلوريد االلمنيوم ( عربى)اسم األختراع 

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

The invention concerns a process for the production of purity 

aluminum fluoride tri-hydrate by the reaction of hexafluoric – 

silicic acid with aluminum hydroxide, and checking and 

controlling the course of the reaction by means of electrical 

conductivity measurements Usefully, no excess hexafluoric-

silicic acid or aluminum hydroxide need by used in the process, 

furthermore, flucuations in the reaction parameters, the 

quantities, concentrations and temperatures can be kept under 

control by means of a variable reaction time and can be 

compensated for, this leads to a constant, optimal yield and to 

reprod-ucible constant conditions for filtering off the silica, The 

problems which arise in production as a result of the silica being 

difficult to filter off, due to not properly maintaining the 

operational parameters, can therefore by avoided by means of 

the said process.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق االختراع الحالي بطريقة النتاج مادة فلوريد االلمنيوم ثالثي الهيدرات على

درجة نقاوة عالية بواسطة تفاعل حامض السيليسيك سداسي الفلور مع هيدروكسيد 

عل عن طريق قياسات التوصيل الكهربائي وكذلك ضبط ومراقبة سير التفا االلمنيوم

استعمال فائض من حامض السيليسيك سداسي الفلور او هيدروكسيد  ومن المفيد عدم

التفاعل، وكذلك يمكن ضبط تقلبات او تبدالت متغيرات التفاعل  االلمنيوم اثناء عملية

ل اثناء التفاعل ودرجات الحرارة عن طريق زمن التفاع وكميات وتراكيز المواد

هذا الضبط شانه ان يؤدي الى تقديم نتاج ثابت  المتغير مع امكانية ضبط توازنها،

لغرس ترشيح السيليسلكا وهكذا فان من  امثل مع ظروف ثابتة ممكن اعادة اجزائها

تجنب الصعوبات والمشاكل التي  الممكن عن طريق استعمال عملية االختراع الحالي

امكانية االحتفاظ بشكل مالئم  السيليكا لعدمتحدث في االنتاج بسبب صعوبة ترشيح 

   على متغيرات عملية التفاعل

   SWITZERLAND  بلد المنشأ

 

 



 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   سويس المنيوم ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   تشيبيس سويسرا 5693سي اتش  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Swiss Aluminium Ltd ( التينى)اسم المالك 

   CH 3965 CHIPPIS SWITZERLAND ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ارانكاثو سكاريا ( عربى)اسم المالك 

   ستافا سويسرا 8178 -سي اتش 8تودى شتراسيه  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ARANKATHU SKARIA ( التينى)اسم المالك 

   TODISTR. 8 CH-8712 STAFA SWITZERLAND ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   فيليكس هارتمان ( عربى)اسم المالك 

   زيوريخ سويسرا 8008سي اتش  4سانتيس شتراسيه  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   FELIX HARTMANN ( التينى)اسم المالك 

   SANTISSTR. 4 CH-8008 ZURICH SWITZERLAND ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   670380/77767ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 



 لمخترعونا

   ارانكاثو سكاريا ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   ARANKATHU SKARIA ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   فيليكس هارتمان ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   FELIX HARTMANN ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


