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  ملخص الوصف الفنى

The invention concerns a method for the liquid/ liquid extraction 

of uranium from phosphoric acid with the aid of alkylamine 

polyphosphate and / or alkylamine metaphosphate compounds, 

dissolved in organic solvents insoluble in water, in the presence 

of Fe II ions The urainferous phosphoric acid is braught into 

contact with an organic phase, the organic phase is 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-atome per molecule and being of the straight-chain and / or 

link-chain or cyclic type. the uranium is transferred from the 

squeous into the organic phase from which the uranium is 

reextracted in the know way   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

الفوسفوريك وذلك  يتعلق هذا االختراع بطريقة الستخراج اليورانيوم من حمض

او ميتا فوسفات االلكاالمين الذي / مكونات البولي فوسفات االلكاالمين و  بمساعدة

ان ++. مذيبات عضوية غير قابلة للذوبان في الماء، في وجود ايونات ح يذوب في

الذي يحتوي على اليورانيوم يتفاعل مع الحالة العضوية التي  حمض الفوسفوريك

و ميتا فوسفات االلكاالمين / فوسفات االلكاالمين او  وليتحتوي على مكون من ب

االلكاالمين الموجودة في مكون البولي فوسفات او  ان مادة. ومذيب عضوي

 8ويفضل ان تكون  03الى  8االلكاالمين يتكون من  و ميتا فوسفات/ االلكاالمين او 

،  8، 8ش: لة التاليةهذه الذرات ترتبط بالمعاد ذرة كربون في بواقي االلكليل 88الى 

ذرات  0االيدروجين او االلكليل و ش يعني 7، ش8والذي فيه ش 0، ش8، 7ش–ن 

 7ميتا فوسفات يحتوي على ذات من  او/ االلكيل والذي فيه باقي البولي فوسفات و 

او المتفرعه ( الترابط الطولي او) ذرة فوسفور ذات السالسل الطويلة  830333الى 

الحالة العضوية التي تعمل  انيوم تحول من الصورة اللذجة الىاو المستديرة اليور

   .على اعادة استخراج اليورانيوم بطريقة معروفة

   GERMANY  بلد المنشأ



 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 المالك

   كيميش فابريك بودنهيم رودلف ايه اوتكر ( عربى)اسم المالك 

   بودنهيم رودلف ايه اوتكر 1038د  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Chemische Fabrik Budenheim, Rudolf A. Oetker ( التينى)اسم المالك 

   D 6501 Budenbeim/ Rhein, Am Rhein 6 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   دكتور كالوس بيلتز ( عربى)اسم المالك 

   بودنهيم 1038، د  80شيلرستراسي  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Dr. Klaus Beltz ( التينى)اسم المالك 

   Schillerstrasse 13, D 6501 Budenheim ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   دكتور كالوس فرانكنفيلد ( عربى)اسم المالك 

   هنفبلدن 1702د  778سينزر الند ستراسي  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Dr. Klaus Frankenfeld ( التينى)اسم المالك 

   Mainzer Landstrasse 288, D 6257 Hunfelden ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   دكتور رينر ليهمان ( عربى)اسم المالك 

   ليشين 1722، د 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 

   فيشن -مينز 1033، د 78روشمارثستراس  ( عربى)العنوان 



   ( عربى)النشاط 

   Inge Zintl ( التينى)اسم المالك 

   Rosmarthastrasse 21, D 6500 Mainz- Finthen ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ارانجيسلشافت ام بي اتش ( عربى)اسم المالك 

   17 -13مين بليشتراسي / فرانكفورت  6000 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Urangesellshaft mbH ( التينى)اسم المالك 

   6000Frankfurt/ main, Bleichstrasse 60-62 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 الوكيل

   أبو غزاله للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   078833/88807ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 المخترعون

   دكتور كالوس فرانكنفيلد ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Dr. Klaus Frankenfeld ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   دكتور رينر ليهمان ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Dr. Rainer Lehmann ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   اينج زنتل ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Inge Zintl ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   دكتور كالوس بيلتز ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Dr. Klaus Beltz ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


