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  اسم األختراع
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 ( عربى)اسم األختراع 
 اصناف صلبة الشكل تحتوي على كمية وحدة محددة مسبقا من مادة كيميائية وعملية
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  ملخص الوصف الفنى

This invention relates to a solid shaped article carrying a 

predetermined unit quantity of a chemical comprises first adding 

to a mould a compsn. comprising the predetermined amt. of and 

a soln. of a carrier material inert towards. The side wall or walls 

of the mould diverge outwards from the base and make an angle 

with the vertical of at least 5 degrees at the surface of the 

compsn.. The mean depth of the cmpsn. in the mould is 4.0mm 

or less. The compsn. is frozen in the mould, and then the solvent 

is sublimed from the frozen compsn. so as to produce a network 

of carrying.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

يتعلق هذا االختراع بعملية العداد صنف صلب مشكل يحمل كمية وحدة محددة من 

كيميائية وتتضمن هذه العملية ان يضاف الى قالب تركيب يحتوي على كمية  مادة

كيميائية ومحلول في مذيب مادة حاملة خاملة نحو المادة الكيميائية  محددة من مادة

الجانبي او الجدران الجانبية للقالب متجها نحو الخارج من القاعدة  ويكون الجدار

عند سطح التركيب واقل عمق  5الوضع الراسي لما اليقل عن  ويشكل زاوية مع

د التركيب في القالب ثم تصعيد مم او اقل، وتجمي 0.4حوالي  للتركيب في القالب يبلغ

   .النتاج شبكة من مادة حامله تحمل المادة الكيميائية مذئب من التركيب المجمد

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

   AT 02/12/1981 IN UNITED KINGDOM 8136360  بيانات األسبقية



 مالكلا

   جون ويث اند براثر ليميتد ( عربى)اسم المالك 

   او بيه اتش 6اس ال ، بيركشاير، ميدينهيد، تابلو، هانتركومب لين ساوث ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JOHN WYETH & BROTHER LIMITED ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire, SL6 

0PH   

   ( التينى)النشاط 

   جورج كيث اميرسون جريجوري ( عربى)اسم المالك 

   بوكنغهاكشاير، مارلو، هازيل كلوس مرلوبوتوم ,2 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Gregory, George Keith ( التينى)اسم المالك 

   12Hazel Close Marlow Bottom Marlow Buckinghamshire ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 
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   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   084514/88808ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   جورج كيث اميرسون جريجوري ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   Gregory, George Keith Emerson ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

 


