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  اسم األختراع
Improvement In The Method of Preparation of fluids for 

Completion of pastes Intended to Be Used In The Process.   

 ( عربى)اسم األختراع 
 تحسين في طريقة تحضير الموائع من اجل االكتمال والمعاجين او العجائن المراد

   .استخدامها في هذه العمليه

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

The invention relates to an improvement in the process for the 

preparation of fluids for completion with an aqueous saline base 

comprising a cellulose derivative having at least one 

hydroxyalkyl group per anhydroglucose formation as the agent 

conferring the viscosity, characterised In that there is added to 

the aqueous saline Solution a homogeneous paste comprising a 

cellulose derivative and a polyfunctional alcohol or one of its 

monoethers and possibly water, the weight ratio between the 

polyfunctional alcohol or one of its monoethers and the cellulose 

derivative being greater than1; as well as the homogeneous 

pastes intended to be used in this process.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

يتعلق االختراع بتحسين في عملية تحضير الموائع من اجل االكتمال ذات قاعدة 

مائية تتضمن مشتق سيليولوزي فيه على االقل مجموعة هيدروكسيل واحد لكل  حيةمل

ال مائي بصفة عامل يمنح اللزوجة، تتمير في انه يضاف الى  تركيب جلوكوز

معجونة متجانسة تشتمل على مشتق سيليولوزي وكحول  المحلول المحلي المائي

اء، حيث تكون النسبة الوزنية االحادية ومن الممكن الم متعدد الوظائف واحد اثيراته

احد اشيراته االحادية والمشتق السيليولوزي اكبر من  بين الكحول المتعدد الوظائف او

   .المراد استعمالها ، وكذلك المعاجين المتجانسة 1

   FRANCE  بلد المنشأ
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 األسبقية



    بيانات األسبقية

 

 المالك

   بي سي يوكيه برودوي شيميك اوجين كولمان ( عربى)اسم المالك 

   كوريفيه، فرنسا 02499ايريس ،  1بليس دي  2ال ديفينس  -تورمانهاتن ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   PCUK Produits chimiques ugine KUHLMANN ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
Tour Manhattan- La Defense 2 Place de 1` Iris, 92400 

Courbevoie , France   

   ( التينى)النشاط 

   كالود ديماي ( عربى)اسم المالك 

   فويسنزليه بريتونويكس ، فرنسا 76189رو كليمنت ادر  5 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Claude Demay ( التينى)اسم المالك 

   5Rue Clement Ader 78160 Voisins Le Bretonneux, France ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   مارك هيرمانت ( عربى)اسم المالك 

   كورميليسين باريزيز فرنسا 04249تير ، روالمارتين  10 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   MARC HERMANT ( التينى)اسم المالك 

   10ter, Rue Lamartine, 95240 Cormeillesen Parisis, France ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   فرانسوا تيلكوين ( عربى)اسم المالك 

   كولومبس، فرنسا 02799افينيو اودرا  12 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Francois Tilquin ( التينى)اسم المالك 

   12Avenue Audra 92700 Colombes, france ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   019469/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 



 المخترعون

   كالود ديماي ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Claude Demay ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   مارك هيرمانت ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   MARC HERMANT ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   فرانسوا تيلكوين ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Francois Tilquin ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


