
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1981/1126  رقم الطلب

   2/19/1981  تاريخ الطلب

   1126  رقم البراءة

  اسم األختراع
MAINTAINING REDUCTIVE STRIP EFFICIENCY IN 

URANIUM RECOVERY PROCESS   

   االحتفاظ بكفاءة التجريد االخترالي في عمليات استخالص اليورانيوم ( عربى)اسم األختراع 

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Wet process phosphoric acid is oxidized with nitric acid so that 

uranium values therein are in the +6 state. The organic extractant 

which contacts the acid extracts the +6 uranium and nitrate 

and/or nitrite ions. Urea is added to the oxidized acid to react 

with the nitrate and/or nitrite ions so that the organic does not 

extract them. The organic is reductively stripped with an 

aqueous solution containing ferrous ions. The efficacy of the 

ferrous ions is not lost through reaction with nitrate and/or nitrite 

ions.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق هذا االختراع بعملية لحفظ كغاءة ايون الحديدوز في التجريد االختزالي

خالصة عضوية فيها قد امتزج مذيب االستخالص العضوي  اليونات اليورانيل من 

الرطبة قد اكسد بحامض نيتريك وايونات  بحامض فوسفوريك فنتج بالطريقة  المذكور

الفوسفوريك المؤكسد  هذه العملية بخطوة اضافة البولينا الى حامض  ترات وتتميزن

مذيب االستخالص العضوي مع حامض الفوسفوريك المؤكسد  المذكور قبل تالمس

    .المذكور 

   UNITED STATES  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 



 المالك

   ويومينج مينرال كوربوريشن ( عربى)اسم المالك 

   كولورادو, ليكوود, اس واد سوورث بوليفارد3900 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   WYOMING MINERAL CORP ( التينى) اسم المالك

   3900S. Wadsworth Boulevard, Lakewood, Colorado ( التينى) العنوان

   ( التينى) النشاط

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   689019/88868ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   ريجيس ار ستانا ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   STANA REGIS R ( التينى) اإلسم

   . ( التينى) العنوان

   ادوارد ميتشل ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   MITCHELL EDWARD ( التينى) اإلسم

   . ( التينى) العنوان

   رودلف. جوزيف اس ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   RUDOLPH JOSEPH S ( التينى) اإلسم

   . ( التينى) العنوان

   لوبز. جوزيه جي ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   LOPEZ JOSE G ( التينى) اإلسم

   . ( التينى) العنوان

 


