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  ملخص الوصف الفنى

This invention relates to a carbonaceous gangue aro 

beneficiation process, with special reference to phosphate ore. 

The process includes an ore calcinations during which at least 

part of the gangue carbonates is turned into oxides, then a 

slaking of the said ore with water, with introduction into the said 

mixture of gases containing CO2, so as to transform at least part 

of the oxides into hydroxides, dissolve at least part of the said 

hydroxides, and preci-pitate carbobates, and also includes a 

separation of the beneficiated ore and the said carbonates, the 

process is characterized by the fact that, after slaking and prior 

to washing with water, the calcined ore undergoes a particle size 

classification during which part of the ore fines beneficiated 

with oxides, lime in particular , is eliminated This invention 

finds applications particularly in the phosphoric acid industry.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق هذا االختراع بعملية االستفادة من خامة تحتوي على شوائب كربونية باالخص

لى تكليس خامة حيث يتم اثناء ذلك تحويل جزء على خامة فوسفاتية تشتمل العملية ع

من شوائب الكربونات الى اكسيدات وتم اطفاء الخامة المذكورة بالماء، مع  االقل

تحتوي على غاز ثاني اكسيد الكربون الى المزيج المذكور وذلك  ادخال غازات

، كما االكسيدات الى هيدروكسيدات، وترسيب الكربونات لتحويل جزء على االقل من

المستفاد منها والكربونات، تتميز العملية بحقيقة انه  تشتمل العملية على فصل الخامة

غسلها بالماء فانها تخضع لعملية تصنيف بموجب  بعد اطفاء الخامة المكلسة وقبل

الخامة الناعمة المستفاد منها مع االكسيدات ،  حجم الدقائق حيث يتم اثناء ذلك ازالة
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 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   جين فافا ( عربى)اسم المالك 

   فرنسا، باريس 70557 4،كور-لي-ري جيت ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JEAN FAVA ( التينى)اسم المالك 

   4RUE GIT-LE-COEUR 75006 PARIS,FRANCE, ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   اندريه ال مبرت ( عربى)اسم المالك 

   فرنسا،لوفريه 00355ري كورفيت ليه مارينز  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ANDRE LAMBERT ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
RUE CORVETTE LES MARINES 95380 LOUVRES 

FRANCE   

   ( التينى)النشاط 

   بول توجنيت-جين ( عربى)اسم المالك 

   فرنسا، باريس 70555ري رامي  ,3 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JEAN-PAUL TOGNET ( التينى)اسم المالك 

   3RUE RAMEY 75018 PARIS, FRANCE ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   جين روجر موريس الفوزيه ( عربى)اسم المالك 

   فرنسا، افون 77255ري برناردباليسي  17 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JEAN ROGER MAURICE LAFOSSE ( التينى)اسم المالك 

   RUE BERNARD PALISSY 77210 AVON, FRANCE,17 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   برنارد جين ماري روبرت ( عربى)اسم المالك 



   فرنسا، هيريسي-ال بروز 77505رى دى ال تويه  ,28 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   BERNARD JEAN MARIE ROBERT ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
28, RUE DES LATTEUX 77890 LA BROSSE-HERICY, 

FRANCE   

   ( التينى)النشاط 

   كيل بابكوك-فايف ( عربى)اسم المالك 

   فرنسا 5باريس سيديكس  70353رى مونتاليفيه ,7 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   FIVES-CAIL BABCOCK ( التينى)اسم المالك 

   RUE MONTALIVET 75383 PARIS CEDEX 08 FRANCE,7 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   055055/55505ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   جين فافا ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   JEAN FAVA ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   اندريه ال مبرت ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   ANDRE LAMBERT ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   بول توجنيت-جين ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   JEAN-PAUL TOGNET ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   جين روجر موريس الفوزيه ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 



   JEAN ROGER MAURICE LAFOSSE ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   برنارد جين ماري روبرت ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   BERNARD JEAN MARIE ROBERT ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


