
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1981/1178  رقم الطلب

   11/2/1981  تاريخ الطلب

   1178  رقم البراءة

   Method of Manufacture of Calcined Aluminium Flouride  اسم األختراع

   طريقة لتصنيع فلوريد االلمنيوم المكلس ( عربى)اسم األختراع 

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/1/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

The invention relates to a method of manufacturing calcined 

aluminum fluoride, AlF3, from aluminum fluoride hydrate, 

especially aluminum fluoride trihydrate, AlF3.3H2O, by drying 

and calcining. It is characterized in that (1) the hydrate is pre-

dried or pre-calcined, (2) the pre-dried or pre-calcined hydrate is 

freed of the fine portion and (3) is totally dehydrated and 

calcined. The advantage of the method lies in the prevention of 

the adhesions on the walls of the calcining apparatus, which 

restrict transmission of heat, which hitherto made continuous 

operation impossible, and in the increase of the purity of the 

product produced. A variation of method lies in the fact the fine 

component arising from the second method step is prepared into 

a coarser material, possibly added again to the product of the 

second method step which is free of fine component, and 

according to the third step of the method is dehydrated and 

calcined.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 من هيدرات 3يتعلق هذا الختراع بطريقة لتصنيع فلوريد االلمنيوم المكلس لو فل 

 أ، 7يد  3، 7االلمنيوم، لو فل  فلوريد االلمنيوم، وخاصة من ثالثي هيدرات فلوريد

 تكون الهيدرات(1: تتميز هذه الطريقة بما يلي(. الحرق) بواسطة التجفيف والتكليس 

 تكون الهيدرات المستعملة والمجففة او(7. المستعملة مجففة مسبقا او مكلسة مسبقا

 م انيكون الناتج مجففا ومكلسا بشكل تا(3المكلسة مسبقا خالية من الجزء الناعم و 

( الحرق) ميزة هذه الطريقة تكمن في منع االلتصاق على جدران اجهزة التكليس 

تعيق عملية انتقال الحرارة والتي حتى االن تجعل العمليات المستمرة مستحيلة  والتي

ان الشكل المختلف . ميزة هذه الطريقة ايضا في زيادة نقاء المنتج الناتج وتكمن

نصر الناعم الناتج عن الخطوة الثانية للطريقة يتم في حقيقة ان الع للطريقة يكمن

تحويل الى مواد اخشن، ومن المحتمل ان تضاف مرة اخرى للناتج  اخضاعه لعملية

وبموجب الخطوة . للطريقة والذي يكون خاليا من العنصر الناعم من الخطوة الثانية

   .(الحرق) التجفيف والتكليس  الثالثة لطريقة يتم

   SWITZERLAND  بلد المنشأ
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 األسبقية

  بيانات األسبقية
8234/80-4 AT 06/11/1980 IN SWITZERLAND 

8233/80-2 AT 06/11/1980 IN SWITZERLAND   

 

 المالك

   سويس المنيوم ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   تشيبس، سويسرا 3693 -سي اتش ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Swiss Aluminium LTD ( التينى)اسم المالك 

   Ch-3965 Chippis, Switzerland ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ارانكاثو سكاريا ( عربى)اسم المالك 

   ، شتيفا، سويسرا8217، سي اتش 8تود يشتراسيه  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   A Rankathu Skarla ( التينى)اسم المالك 

   Todistrasse 8, Ch- 8712 Stafa, Switzerland ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   راينر شتارك ( عربى)اسم المالك 

   ، ايبما تيغين، سويسرا8173، سي اتش 13ام جروند  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Reiner Stark ( التينى)اسم المالك 

   Im Grund 13, CH- 8123 Ebmatingen, Switzerland ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   هانس بيتر شينكل ( عربى)اسم المالك 

   ، فورخ، سويسرا8172، سي اتش 32فاسيربيرغشتراسية  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Hans Peter Schenkel ( التينى)اسم المالك 

   Wasserbergstr. 37, Ch- 8127 Forch, Switzerland ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 



 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   619389/11161ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   ارانكاثو سكاريا ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   ARANKATHU SKARIA ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   راينر شتارك ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Reiner Stark ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   هانس بيتر شينكل ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Hans Peter Schenkel ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


