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  ملخص الوصف الفنى

Calcium phosphate, characterised by the following properties 

Total P 15 to 21% by weight F < 0.2% CA ?25% NA 6-10% AS 

< 10PPM Crystalline phase Na3ca6(po4)5 >70% Crystalline 

phase apatite < 1% Crystalline phase ca3(po4)2B < 5% Citric 

solutiblity > 90% And a method for the preparation thereof.   

 ملخص الوصف الفنى

 ( عربى)

% 02-51فوسفات الكالسيوم المتميز بالخصائص التالية وطريقة لتحضيره فوكلي 

 52ز اقل من % 52-9ص % 01كا اكثر او يساوي % 2.0فل اقل من  بالوزن

الخام الفوسفاتي  %02على الصورة اكثر من  1(4فوا ) 9كا 0اجزاء بالمليون ص

بيتا على الصورة البلورية  0(4فوا) 3كا %1 اباتيت على الصورة البلورية اقل من

   %62اكثر من ( الليمونيك ) الذائبية حامض السيتريك% 1اقل من 
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