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   process for producing granular compound fertilizer  اسم األختراع

   عملية من اجل انتاج سماد مركب على شكل حبيبات ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر
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  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A granular compound fertilizer containing at least two 

components selected from nitrogen, a phosphate radical, 

potassium and other effective fertilizer ingredients is produced 

by steps such that at least one component is selected from the 

starting compounds urea, ammonium chloride, ammonium 

nitrate, sodium nitrate, calcium nitrate, ammonium phosphate 

and ammonium sulfate; a high-temperature aqueous solution 

having a concentration of at least 80 percent of saturation 

concentration is formed from all or a major quantity of said 

selected compound and water in a specified quantity of up to 40 

weight percent on the basis of all or the major quantity of said 

selected compound; a high-temperature slurry containing at least 

40 volume percent of liquid is formed by adding to said high- 

temperature aqueous solution the balance of said major quantity 

and/or a powdery substance which is selected from compounds 

other than said starting compounds and can be mixed with it as 

at least one fertilizer component; and said high- temperature 

slurry is attached to seed particles by spraying the slurry onto the 

seed particles which are moving in a granulating zone, and the 

resultant product is then dried and/or cooled.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتم انتاج سماد مركب حبيبي يحتوي على االقل على اثنتين من العناصر الرئيسية من

وتاسيوم ومكونات سمادية فعالية اخرى باتباع النيتروجين، مجموعه الفوسفات الب

حيث يتم اختيار مادة اساسية واحدة على االقل من مجموعه المركبات  خطوات

من اليوريا ، كلوريد االمونيوم، نترات االمونيوم، نترات  االولية التي تتكون

فوسفات االمونيوم وكبريتات االمونيوم يتم تشكيل  الصوديوم، نترات الكالسيوم،

من تركيز االشباع من % 08تركيزة على االقل  محلول مائي عالى درجة الحرارة

المختارة المذكورة والماء في كمية محددة تصل  كل او من الكمية الرئيسية للمركبات

الرئيسية من المركبات المختارة  بالوزن على اساس كل او الكمية% 08الى 

بالحجم % 08االقل على  وي علىالمذكورة، يتشكل مالط عالى درجة الحرارة يحت

او المادة المسحوقه  / من السائل عن طريق اضافة المقدار الموازن للكمية الرئيسية و

للمركبات االولية  التي تم اختيارها من مركبات غير مركبات المجموعه المذكورة

عالي درجة  ويمكن مزجه بمركب اساس سمادي واحد على االقل الى المحلول المائي



فوق  ارة، ويلتصق المالط عالي درجة الحرارة المذكور بواسطة الرش الرذاذيالحر

او  / دقائق بدء التبلور والتي تتحرك في حيز منطقة التحبيب والتي بعدها تجفيفها و

   تبريدها

   JAPAN  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   هيروشي واتاني ( عربى)اسم المالك 

   شي كاناجوا اليابان –تشوم زوشي  1كوتسوبو  3-4 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   HIROSHI WATANABE ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
9-11 DENENCHOFU 3 CHOME OHTA- KU TOKYO JAPAN 

  

   ( التينى)النشاط 

   بونجي كينو ( عربى)اسم المالك 

   شي تشيبا اليابان -تشو تشيا-سونو 16-242 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   BUNJI KINNO ( التينى)اسم المالك 

   Sonnou-cho chiba-shi chiba jaban 16-242 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   كازواكي هاشيموتو ( عربى)اسم المالك 

   تاكاشي موبارا شي تشيبا اليابان 9-226 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   KAZUAKI HASHIMOTO ( التينى)اسم المالك 

   takashi mobara-shi chiba japan 9-226 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   هيروشي هيراياما ( عربى)اسم المالك 



   شي تشيبا اليابان -فاناباشي، تشو -كومورو 2939 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   HIROSHI HIRAYAMA ( التينى)اسم المالك 

   KOMURO-CHO funabashi-shi chiba jaban 2939 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   يوشيهيد تاكامي ( عربى)اسم المالك 

   تشوم فاناباشي شي تشيبا اليابان 2ميدوريداى  8-5-508 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   YOSHIHIDE TAKAMI ( التينى)اسم المالك 

   midoridai 2 chome funabashi- shi chiba japan 8-5-508 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   سوسومو نيوه ( عربى)اسم المالك 

   كو طوكيو اليابان-تشوم اوتا 3دينتشوفو  11-49 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   SUSUMU NIOH ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
49-11 DENENCHOFU 3 CHOME OHTA- KU TOKYO 

JAPAN   

   ( التينى)النشاط 

   نوبويوكي ماتسوموتو ( عربى)اسم المالك 

   ماتشيبو موبارا شي تشيبا اليابان1-138 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   NOBUYUKI MATSUMOTO ( التينى)اسم المالك 

   1MACHIBO MOBARA-SHI CHIBA JAPAN-138 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   تويو انجينيرينج كوربوريشن ( عربى)اسم المالك 

   كو طوكيو اليابان -تشوم تشيودا -3كاسوميجاسيكي 5-2 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   TOYO ENGINEERING CORP ( التينى)اسم المالك 

   kasumigaseki 3-chome chiyoda-ku tokyo japan 5-2 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   018008/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 



 

 المخترعون

   نوبويوكي ماتسوموتو ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   NOBUYUKI MATSUMOTO ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   يوشيهيد تاكامي ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   YOSHIHIDE TAKAMI ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   بونجي كينو ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   BUNJI KINNO ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   كازواكي هاشيموتو ( عربى)اإلسم 

   ( عربى)العنوان 

   KAZUAKI HASHIMOTO ( التينى)اإلسم 

   ( التينى)العنوان 

   هيروشي هيراياما ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   HIROSHI HIRAYAMA ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   سوسومو نيوه ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   SUSUMU NIOH ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   هيروشي واتاني ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   HIROSHI WATANABE ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


