
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1981/1147  رقم الطلب

   6/18/1981  تاريخ الطلب

   1147  رقم البراءة

  اسم األختراع
PROCESS OF OBAINING URANIUM AND URANIUM 

COMPOUNDS FROM PHOSPHORIC ACID   

   طريقة الستخراج اليورانيوم او مركبات اليورانيوم من حامض الفسفوريك ( عربى)اسم األختراع 

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/2/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

The invention concerns a method for the liqid – liquid ectraction 

of uranium from phosphoric acid with the aid of alkylamine 

polyphosphate and / or alkylamine metaphospahte compounds, 

dissolved in organic solvents insoluble in water The uraniferous 

phosphoric acid is braught in – to contact with an organic phase 

composed of a long- chain alkylamine polyphosphate and / or 

alkylamine metaphosphate compound and an organic solvent, 

the alkylamine in the alkyl residue containing 8 to 30 , 

preferably 8 to 18-C- atoms corresponding to the formula R1 

and R2 denoting hydrogen or alkyl/radicals and R3 alkyl 

radicals, the polyphosphate and / or metaphosphate residue 

having 2 to 10000 P-atoms per molecule and being of the 

straight – chain and / or link chain or cyclin type, the uranium is 

transferred from the aqueous into organic phase from which the 

uranium is reextracted in the know way.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)
   طريقة الستخراج اليورانيوم او مركبات اليورانيوم من حامض الفسفوريك

   GERMANY  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 



 المالك

   كيميش فابريك بودنهيم رودلف ايه اوتكر ( عربى)اسم المالك 

   1ام رهن . رهن ايه/ بودنهيم 1056د  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

 ( التينى)اسم المالك 
CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM,RUDOLF A. OETKER 

  

   D6501 BUDENBEIM/RHEIN, AM RHEIN 6 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ارانجيسلشافت ام بي انش ( عربى)اسم المالك 

   17-15مين بليشتراسي /فرانكفورت 1555د  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   URANGESELLSCHAFT MBH ( التينى)اسم المالك 

   D 6000 FRANKFURT/MAIN, BLEICHSTRASSE 60-62 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   دكتور كلوس بيلتز ( ىعرب)اسم المالك 

   بودنهيم 1056د , 61شيلرستراسي  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   DR. KLAUS BELTZ ( التينى)اسم المالك 

   SCHILLERSTRASSE 13, D 6501 BUDENHEIM ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   الدكتور كالوس فرانكنفيلد ( عربى)اسم المالك 

   هنفيلدن 1702د  772سينزر الندستراسي  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   DR. KLAUS FRANKENFELD ( التينى)اسم المالك 

   MAINZER LANDSTRASSE 288, D 6257 HUNFELDEN ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   الدكتور رينر ليهمان ( عربى)اسم المالك 

   ليشين 1722د , 2ايه ام كيرشبيرغ  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   DR. RAINER LEHMANN ( التينى)اسم المالك 

   AM KIRSCHBERG 7, D 6477 LIMESHAIN ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   اينج زنتل ( عربى)اسم المالك 

   فنيثن -مينز 1055د , 76روشمارثستراس  ( عربى)العنوان 



   ( عربى)النشاط 

   INGE ZINTL ( التينى)اسم المالك 

   ROSMARTHASTRASSE 21, D 6500 MAINZ-FINTHEN ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   أبو غزاله للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   076655/66607ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   دكتور كلوس بيلتز ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   DR. KLAUS BELTZ ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   الدكتور كالوس فرانكنفيلد ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   DR. KLAUS FRANKENFELD ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   الدكتور رينر ليهمان ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   DR. RAINER LEHMANN ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   اينج زنتل ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   INGE ZINTL ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


