
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1211  رقم الطلب

   3/22/1982  تاريخ الطلب

   1211  رقم البراءة

   method of purifying uranium containing acidic solution  اسم األختراع

   طريقة من اجل تنقية المحاليل الحامضية المحتوية على اليورانيوم ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

An acidic solution containing metal values and also containing 

humic acid impurities , is purified by: (1) forming a gas in the 

acid solution ,.(2)adding high molec-ular weight anionic organic 

flocculant in a vlume ratio of gas containing acid solution: 

flocculant of 1.000 : 0.002 to 0.10 to form a bottom, purified, 

aqueous acidic phase containing metal values and a top 

flocculated humic acid impurities forth phase and (3) removing 

the humic acid froth phase   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

امضي يحتوي على قيم المعدن ويحتوي كذلك على شوائب حامض يتم تنقية محلول ح

اضافة عامل تلبيدي ( 2)تشكيل غاز في محلول الحامض، ( 1)بواسطة  دبالي

جزيئي عالي بنسبة حجمية لمحلول حامض يحتوي على  عضوي انيوني له وزن

ليشكل طبقة حامضية سلفية مائية  0.10 الى 10112: 10111غاز، عامل تلبيدي 

تحتوي على شوائب الحامض  ه تحتوى على قيم المعدن وطبقة علوية رغويةمنقا

   .الدبالي ازالة الطبقة الرغوية للحامض( 3)الدبالي المتلبدة و 

   UNITED STATES  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

   AT 27/03/1981 IN UNITED STATES 284,125  بيانات األسبقية

 

 المالك



   فيكتور جولز بانهارت ( عربى)اسم المالك 

   فيرن لين، ليكالند، فلوريدا 6 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Victor JulesBarnhart ( التينى)اسم المالك 

   6336fern Lane, Lakeland, Florida ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   جوزيه جريغوريو لوبيز ( عربى)اسم المالك 

   دولي لين، ليكالند، فلوريدا 1705 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Jose Gregorlo Lopez ( التينى)اسم المالك 

   1705Dooley Lane, Lakeland, Florida ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ويومينغ مينيرال كوربوريشن ( عربى)اسم المالك 

   51238وادسورث بوليفارد، ليكالند، كولورادو . اس3900 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Wyoming Mineral Corporation ( التينى)اسم المالك 

   3900S. Wadsworth Boulevard, Lakewood, Colorado 80235 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   011851/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 المخترعون

   جوزيه جريغوريو لوبيز ( عربى)اإلسم 

   دولي لين، ليكالند، فلوريدا ( عربى)العنوان 

   Jose Gregorlo Lopez ( التينى)اإلسم 

   Dooley Lane, Lakeland, Florida 5 ( التينى)العنوان 

   فيكتور جولز بانهارت ( عربى)اإلسم 

   فيرن لين، ليكالند، فلوريدا 6 ( عربى)العنوان 

   Victor JulesBarnhart ( التينى)اإلسم 

   Fern Lane, Lakeland, Florida 6 ( التينى)العنوان 

 


