
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1977/901  رقم الطلب

   9/17/1977  تاريخ الطلب

   901  رقم البراءة

   Soil injection machine  اسم األختراع

   ماكنة لحقن التربة ( عربى)اسم األختراع 

   65:عدد الجريدة   30/09/1978  تاريخ النشر

   12/31/1978  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A machine for the injection of liquid into the surface of soil 

comprises a sledge having a surface compacting base bounded 

by two runners, the lower surface of each runner being below 

the level of the compacting base. The base has a transverse slot 

dimensioned to receive a hollow pressurizable injection bar 

which has a lower face equipped with injection orifices, the 

lower face being flush with the compacting surface of the 

compacting base when the bar is in position. The machine is 

particularly useful for the injection of a soil stabilizing medium 

into soil while the soil is compacted. By this means it is possible 

to produce a compacted raised strip of soil which is smooth and 

stable and which in desert conditions prevents a build up of sand 

on roads.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

مقيدة  ة لها قاعدة كانزة للسطحتشتمل ماكينة الحقن السائل في سطح التربة على مزلج

بمجريين بحيث يكون السطح السفلي لكل مجرى تحت مستوى القاعدة الكانزة، 

شق صغير ضيق مستعرض له أبعاد تستقبل قضيب حقن أجوف قابل للضغط  للقاعدة

بفتحات حقن محاذ مباشرة للسطح الكانز للقاعدة الكانزة عندما  ذا وجه سفلي مجهز

الماكينة مفيدة بصورة خاصة لحقن ناقل توازن تربة في  وضعه،يكون القضيب في م

مكتنزة، بهذه الوسيلة من الممكن إحداث قطعه طوالنية  التربة بينما تكون التربة

التربة تكون ملساء ومستقرة وتمنع في االوضاع  مرتفعه طوالنية مكتنزة من

   .الصحراوية تعاظم الرمل على الطرقات

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ
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    بيانات التصنيف الدولى

 

 



 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   ذي انترناشيونال سنتاتك رابركو ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   برونزويك هاوس بروترويك بليس ساوثامبتون هامبشاير انجلترا ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   The international synthetic rubber company ( التينى)اسم المالك 

   Brunswick House, Brunswick Place, Southampton, Hampshire ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   089619/88808ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   بيير جي ديالروزبير دي شامبغي ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   DE LAROSIERE DE CHAMPFEU PIERR ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


