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  ملخص الوصف الفنى

A Process for Manufacturing Granular Compound Fertilizers A 

process for manufacturing granular compound feritilizers 

wherein phosphoric acid, sulfuric acid or nitric acid or a mixture 

thereof is reacted with ammonia in a tubular reactor, the 

resulting reaction solution is concentrated to obtain a high 

temperature slurry having a liquid content of 40 - 90% by 

volume in a mixing tank, the high temperature slurry is then 

sprayed into a granulation zone of a spouted bed granulation 

apparatus or fluidized granulation apparatus to cause the thus-

sprayed slurry to stick to priming particles floating in the 

granulation zone, thereby forming enlarged granules   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

عملية من اجل تصنيع اسمدة مركبة على شكل حبيبات حيث يتم تفاعل حامض 

حامض الكبرتييك او حامض النيتريك او امزجة منها مع االمونيا في  الفوسفوريك،

تركيز محلول التفاعل الناتج من اجل الحصول على مالط درجة  ي، ويتممفاعل انبوب

بالحجم في خزان خلط، بعدئذ يتم الرش % 04-04السائل فيه  حرارته عالية محتوية

الحرارة الى داخل منطقة التحبيب الخاصة بجهاز  الرذاذي للمالط المرتفع درجة

ك من اجل العمل على التصاق التحبيب المميع وذل تحبيب الطبقة المتدفقة او جهاز

بالدقائق التحضيرية العائمة في منطقة التحبيب  المالط المرش رذاذيا بهذه الطريقة

   .حيث يتم بذلك تشكيل حبيبات مكبرة

   JAPAN  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية



 

 المالك

   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 

   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 

   ميشيو نوبو ( عربى)اسم المالك 

   شي تشيبا اليابان -ميساكي فوناباشي 6-17-4 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   MICHIO NOBUE ( التينى)اسم المالك 

   6misaki funabashi-shi chiba jaban-17-4 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   ماسايوشي يوشيدا ( عربى)اسم المالك 

   شي تشيبا اليابان -ناتسومي فوناباشي  13-32-2 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   MASAYOSHI UCHIDA ( التينى)اسم المالك 

   natsumi funabashi-shi chiba jaban 13-32-2 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   تاكو كاساهارا ( عربى)اسم المالك 

   كو طوكيو اليابان-تاكايدوهيجاشي سوجينامي 22-22-2 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   TAKAO KASAHARA ( التينى)اسم المالك 

   takaido higashi suginami- ku tokyo japan 22-22-2 ( 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 

   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 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   084014/88808ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   ميشيو نوبو ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   MICHIO NOBUE ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   ماسايوشي يوشيدا ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   MASAYOSHI UCHIDA ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   تاكو كاساهارا ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   TAKAO KASAHARA ( 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 

 


