
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1980/1105  رقم الطلب

   9/24/1980  تاريخ الطلب

   1105  رقم البراءة

  اسم األختراع

PROCESS FOR THE TOTAL RECOVERY OF URANIUM 

RARE EARTHS THORIUM AND YTTRIUM WHICH ARE 

CONAINED IN ANDACID SOLUTION   

 ( عربى)اسم األختراع 
عملية لالستخالص الكلي لليورانيوم االرضيات النادره الثوريوم الموجوده في 

   الحامض محلول

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A continuous process for the total recovery of uranium , 

thorium, yttrium and rate earth contained in an acid aqueous 

phase, comprises bringing the acid aqueous phase into contact 

with a homogenous organic phase comprising a di-(alkylphenyl) 

phosphoric acid that is substantially free from 

mono(alkylphenyl) phosphoric derivative and, as inert organic 

solvent, an aliphatic or aromatic hydrocarbon or mixture of two 

or more such hydrocarbons, whereby, after separation of the 

phases, there are collected a substantially exhausted aqueous 

phase and an organic phase charged with uranium, thorium 

yttrium and rare earths An organic liquid- liquid extraction 

composition intended to totally extract uranium IV and / or 

uranium VI, thorium, rare earths and yttrium contained in an 

acid aqueous phase, comprises at least one di(C4-12 alkyl) 

phenyl] phosphoric acid substantially free from mono 

(alkylphenyl) phosphoric acid dissolved in an inert organic 

solvent comprising at least one aliphatic hydrocarbon   

ى ملخص الوصف الفن

 ( عربى)

النادرة  عملية مستمرة لالستخالص الكلي لليورانيوم، الثوريوم، اليتتريم واالرضيات

المحتوية في الوجه المائي الحامض تتضمن اخضار الوجة المائي الحامض في 

( الكيل فنيل)  -مع الوجه العضوي المتجانس المشتمل على حامض ثنائي تالمس

ومذيب عضوي خامل ( لكيل فنيل الفوسفوريكا) حرا من احادي  فوسفوريك ويكون

اروماتك او خليط من اثنين او اكثر من الهيدروكربونات  اوليفاتك او هيدروكربون

الوجه المائي المستنفذ الجوهري والوجه العضوي  بذلك، بعد فصل االوجه، يجمع

اليتتريوم، واالرضيات النادرة مركب استخالص  المشحون باليورانيوم، التوريوم،

( 9)او اليورانيوم / و ( 4)لليورانيوم  سائل عضوي يحقق االستخالص الكلي -سائل

المحتوى في الوجة المائي الحامض،  الثوريوم، االرضيات النادرة والبتتريوم

( فنيل( الكيل 12 -4ك) المتضمن على االقل تقدير واحد من حامض ثنائي 

المذيب  ريك الذائب فيفوسفو( الكيل فنيل) فوسفوريك حر جوهريا من احادي 

   العضوي الخامل المحتوي على اقل تقدير واحد هيدروكسي اوليفاتك



   FRANCE  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

  بيانات األسبقية

80/03349 AT 15/02/1980 IN FRANCE 

80/14082 AT 25/06/1980 IN FRANCE 

80/14081 AT 25/06/1980 IN FRANCE   

 

 المالك

   رون بولون اند استريز ( عربى)اسم المالك 

   باريس فرنسا 80557افنيو 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 

   685075/88868ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 

 

 

 

 



 المخترعون

   دومينيك فورايزون ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   DOMINIQUE FORAISON ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   الين ليفك ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   ALAIN LEVEQUE ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   لويس سابوت -جين  ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   JEAN-LOUIS SABOT ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


