
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1980/1160  رقم الطلب

   9/9/1980  تاريخ الطلب

   1160  رقم البراءة

   STEAM GENERATING PLANT  اسم األختراع

   جهاز توليد بخار ( عربى)اسم األختراع 

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/2/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Steam generating plant, consisting of a steam generator firing 

fuels high in inerts, preferably those with high ash content, a flue 

gas heated means for combustion air preheating, a flue gas 

cleaning facility for fly ash removal, mills for fuel pulverizing 

and drying as well as, optionally , ancillary equipment for 

extracting pollutants from the flue gases, characterised in that 

the mills(4) are arranged downstream of the flue gas cleaning 

facility (3) for fly ash removal, that the entire flue gas flow is 

used in the fuel pulverizing and drying process, and that the 

treated as – fired pulverized fuel is separated in a flue gas 

cleaning facility (5) located downstream of the mills(4) and then 

fed to the steam generator (1)   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 جهاز توليد البخار مكون من مولد بخار يعمل بوقود ذي حمولة وله كمية وفيرة من

حررا،  وجهاز تخخين مردد  لهوا  االحررا، يعمل بواطةة اازا  الداان رماد اال

تندية اازا  الداان لفصل الغبار المرةايرة وطواحين لةحن وتجفيف الوقود  وجهاز

باجهزة اضافية معاونة للرخلص من المواد الضارة الناتجة من اازا   كما انه مزود

يعمل على ترتيب وضع ( 3) بعد تندية اازا  الداان الداان  ويرصف بانه

وكذلك الطرخدا  كمية اازا  الداان باكملها  لفصل الغبار المرةايرة( 4)الةواحين

مخحو، الوقود بعد تنديره تماما بواطةة  في عملية طحن وتجفيف الوقود  ويرم فصل

   (1)ويرم توصيله بعد شذ بمولد البخار (4)احد اجهزة الرندية المرصلة بالةواحين 

   GERMANY  د المنشأبل

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 األسبقية

    بيانات األسبقية



 المالك

   شراينمولر ج   ب ه. وطي. ال ( عربى)اسم المالك 

   جمهورية المانيا االتحادية  كومرطباخ  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   L. & C. STEINMULLER GMBH ( التينى)اسم المالك 

   GUMMERSBACH FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   طابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   019019/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   كالوس اليكار  ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   KLAUS LEIKERT ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


