
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1980/1141  رقم الطلب

   10/15/1980  تاريخ الطلب

   1141  رقم البراءة

   Solids feeder having a solids-liquid separator  اسم األختراع

   جهاز لتغذية المواد الصلبة ذات جهاز لفصل المواد الصلبة عن السائلة ( عربى)اسم األختراع 

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/1/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

An apparatus for transferring solid materials between zones of 

substantially different pressures, the solid materials being 

supplied to a lockhopper containing a liquid having a density 

less than the solid materials, the solid materials with associated 

liquid passing through a solids-liquid separator chamber 

separating the solid materials and liquids so that the solid 

materials, substantially free of liquids, are passed into a vessel 

such as a pressurized reaction vessel.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 ز لنقل المواد الصلبة بين مناطق ذات ضغوط مختلفة جوهريا، حيث ترفد الموادجها

الصلبة الى قادوس مثبت يحتوي على سائل كثافته اقل من كثافة المواد الصلبة، 

 –المواد الصلبة يرافقها السائل من خالل حجرة جهاز فصل المواد الصلبة  وتمرر

ل بحيث تمر المواد الصلبة الخالية تماما فصل المواد الصلبة عن السوائ السائلة ليتم

   .وعاء مثل وعاء التفاعل المضغوط من السائل الى

   UNITED STATES  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 األسبقية

   AT 22/10/1979 IN UNITED STATES 86.647  بيانات األسبقية

 

 

 



 المالك

   انستيتوت اوف غاز نكنولوجي ( عربى)اسم المالك 

   ايلينوي، شكاغو، ساوث ستيت ستريت3424 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   INSTITUTE OF GAS TECHNOLOGY ( التينى)اسم المالك 

   3424South State Street, Chicago, Illinois ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   فرانك سي شورا جونيير ( عربى)اسم المالك 

   00002ايلينوي ، باالتين، وست اولد بالم جروف586 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   SCHORA JR FRANK C ( التينى)اسم المالك 

   586West Old Plum Grove, Palatine, Illinois 60067 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   بورنهام جونيير. كينيث بي ( عربى)اسم المالك 

   00000شيكاغو ايلينوي ، دكتور مارتن لوثر كنج درايف. اس3001 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   BURNHAM JR KENNETH B ( التينى)اسم المالك 

   3001S. Dr Martin Luther King Drive, Chicago, Illinois 60616 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   000010/00000ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 المخترعون

   بورنهام جونيير. كينيث بي ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   BURNHAM JR KENNETH B ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

 

   فرانك سي شورا جونيير ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   SCHORA JR FRANK C ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 


