
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1197  رقم الطلب

   6/22/1982  تاريخ الطلب

   1197  رقم البراءة

  اسم األختراع

METHOD OF USING HIGHER CONCENTRATION 

SULFURIC ACID FOR STRIPPING ANDPRECIPTATION 

OF ADORBED MAGNESIUM   

   . طريقة تستخدم حامض كبريتيك بتركيز اعلى من اجل نزع وترسيب الماغنيسوم ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Adsorbed magnesium is removed from a cation exchange resin 

by elution with 20 to 70 % sulfuric acid as increments of the 

loaded resin move upwardly in a stripping column, the 

regenerated resin being removed at the top of the column and the 

sulfuric acid of reduced concentration with the eluted 

magnesium is removed from the lower portion of the column, 

the sulfuric acid concentrations are controlled so that the 

regenerating solution can be formed commercial concentrations 

of sulfuric acid without undue dilution, and so that the 

magnesium can be precipitated from the eluting solution by 

increasing the sulfuric acid concentration without adding a large 

amount of commercial concentration acid, The amount of dilute 

sulfuric acid produced as a waste material is kept to a minimum , 

while the principle sulfuric acid by-product has a usefully high 

concentration, such as may be employed for treatment of 

phosphate rock   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 صفيةيتم ازالة الماغنيسيوم الممتز من راتينج تبادل كاتيوني بواسطة الفصل بالت

وحيث ان مقادير الراتينج % 71الى  021باستخدام حامض كبريتيك تركيزة من 

نحو االعلى في عامود االستخالص والنزع فانه يتم ازالة الراتينج  المحمل تتحرك

قمة العامود كما يزال حامض الكبريتيك الذي انخفض تركيزه مع  المعاد توليده عند

جزء االسفل للعامود، يتم ضبط تراكيز حامض بالتصفية من ال الماغنيسيوم المفصول

محلول اعادة التوليد من تراكيز تجارية من حامض  الكبريتيك بحيث يمكن تشكيل

وهكذا يمكن ترسيب الماغنيسيوم من محلول  الكبريتيك دون تخفيف غير مالئم،

الكبريتيك دون اضافة كميات كبيرة  الفصل بالتصفية عن طريق زيادة تركيز حامض

بحيث يحافظ على ان تكون كمية  امض الكبريتيك المركز التجاري، وتتم العمليةمن ح

االدنى في الوقت الذي  حامض الكبريتيك المخفف الناتج كمادة فضالت عند الحد

عال ومفيد وذلك كان  يتمتع فيه الناتج الجانبي الرئيسي من حامض الكبريتيك بتركيز

   .يستخدم من اجل معالجة صخر الفوسفات

   UNITED STATES  بلد المنشأ



 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   سولون جين ويتيني ( عربى)اسم المالك 

   امريكا 33831ساوث اوك افنيو بارتوه فلوريدا 760 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   SOLON GENE WHITNEY ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
760SOUTH OAK AVENUE BARTOW FLORIDA 33830 USA 

  

   ( التينى)النشاط 

   اميركان بتر ومارت انك ( عربى)اسم المالك 

   امريكا 33831نورث ويلسون بارتو بارتوه فلوريدا 125 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   AMERICAN PETRO MART INC ( التينى)اسم المالك 

   125NORTH WILSON BARTOW FLORIDA 33830 USA ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   هارولد نلسون هيدريك ( عربى)اسم المالك 

   امريكا 33500اشبروك درايف براندون فلوريدا  1121 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   HAROLD NELSON HEDRICK ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
1121ASHBROOK DRIVE BRANDON FLORIDA 33511 USA 

  

   ( التينى)النشاط 

 

 

 



 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   001581/00000ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   سولون جين ويتيني ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   SOLON GENE WHITNEY ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   هارولد نلسون هيدريك ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   HAROLD NELSON HEDRICK ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


