
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1980/1100  رقم الطلب

   7/19/1980  تاريخ الطلب

   1100  رقم البراءة

  اسم األختراع
RECOVERY OF URANIUM FROM AN IMPURE 

PHOSPHORIC ACID   

   استخالص اليوارانيوم من حامض الفورسفوريك غير النقي ( عربى)اسم األختراع 

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Uranium (VI) contained in an impure phosphoric acid, 

particularly a wet- process phosphoric acid, is recovered in a 

process that comprises a first cycle of extracting the impure acid 

by an organic phase, re-extraction of the uranium(VI) by a 

reducing complexing aqueous solution, and a second extraction 

step by a second organic phase which, before regeneration, is 

washed by means of a sulphuric solution containing less than 40 

ppm of iron The process can be used for the production of 

uranium with a Fe- U weight ratio of less than 0.2%   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

المحتوي في حامض الفوسفوريك الغير نقي، على وجه الخصوص ( 9)اليورانيوم 

فوسفوريك الطريقة الرطبة، يستعاد بطريقة تشمل على دورة اولى  حامض

نقي بواسطة الوجه العضوي، اعادة استخالص  الستخالص الحامض الغير

المائي المعقد، وخطوة استخراج ثانية  بواسطة اختزال المحلول( 4)اليورانيوم

يغسل بواسطة وسائل من محلول  الوجه العضوي الثاني الذي قبل توليده بواسطة

تستخدم النتاج اليورانيوم  ب ، ب م من الحديد العملية 44الكبريتيك المحتوى اقل من 

   %2يو اقل من / نسبة وزن ح 

   FRANCE  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

   AT 20/07/1979 IN FRANCE 18781-79  بيانات األسبقية

 



 المالك

   رون بولون اند استريز ( عربى)اسم المالك 

   باريس فرنسا 80447افنيو مونتين  22 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   RHONE POULENC INDUSTRIES ( التينى)اسم المالك 

   AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS FRANCE 22 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   684074/88868ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   دومينيك فورايزون ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   DOMINIQUE FORAISON ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   الين ليفيك ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   ALAIN LEVEQUE ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


