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  ملخص الوصف الفنى

An improved method for treating calcium phosphate sources 

such as bone phosphate and phosphate rock with fluorosulfonic 

acid in the presence of a limited amount of moisture whereby 

over 98.00% of the phosphorous is converted to volatile 

compounds that can be subsequently hydrolyzed. A substantial 

excess of fluorosulfonic acid is utilized to contact the phosphate 

ore as a slurry. The phosphorous products are primarily 

phosphorous pentafluoride and phosphorous oxyfluoride, and to 

a limited extent difluorophosphoric acid. A trace of water 

apparently catalyzes the reaction. The production of 

phosphorous pentafluoride is favored by up to one part of water 

to eight parts of ore by weight in the presence of excesses of 

fluorosulfonic acid. The method includes the hydrolysis of the 

volatile compounds to phosphoric acid and hydrogen fluoride. 

Hydrogen fluoride is then recycled to react with the required 

sulfur trioxide to make the requirement of fluorosulfonic acid for 

the process. Fluorosulfonic acid not consumed in the process is 

recovered for reuse in the process. Dependent on the form of 

silica impurities in the ore, a net production of hydrogen fluoride 

may be obtained from the fluoride content of the rock. The 

process is relatively self-sustaining as far as hydrogen fluoride 

used for making fluorosulfonic acid requirements is concerned. 

Sulfur trioxide is essentially the net reagent required to treat the 

ore to produce the volatile phosphorous intermediates for 

subsequent conversion to phosphoric acid and hydrogen 

fluoride.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق هذا االختراع بطريقة محسنة لمعالجة مصادر فوسفات الكالسيوم مثل فوسفات

العظام وصخر الفوسفات بحمض الفلورو سلفونيك في وجود كمية محدودة من 

من الفوسفور الى مركبات متطايرة يمكن % 69يتحول أكثر من  الرطوبة وبها

وتستعمل كمية زائدة ملموسة من حمض الفلوروسلفونيك على  بالماء بعد ذلك، تحليلها

الفوسفات والنواتج الفوسفورية هي اساسا خامس فلوريد  هيئة طين، لمالمسة خام



الفوسفور، ونسبة محدودة من ثنائي فلورو حمض  الفوسفور واوكسي فلوريد

يحفز التفاعل، ويكون  ضئيلة من الماء الفوسفوريك، ومن الواضح أن وجود كمية

جزء واحد ماء الى ثمانية أجزاء  إنتاج خامس فلوريد الفوسفور اكثر في وجود حتى

وتشمل الطريقة تحليل  سلفونيك ، -من الخام وفي وجود وفرة من حمض الفلورو

الهيدروجين، ثم يعاد  المركبات المتطايرة بالماء الى حمض الفوسفوريك وفلوريد

ليعطي كمية حمض  روجين مع ثالثي أكسيد الكبريت المطلوبمفاعله فلوريد الهيد

سلفونيك الذي  الفلوروفوسفوريك المطلوبة في العملية، ويتم استرجاع حمض الفلورو

على إنتاج  لم يتم استهالكه في العملية إلعادة استخدامه مره أخرى ويمكن الحصول

 ، وذلك يتوقف علىصلفي من فلوريد الهيدورجين من الفلوريد المحتوي في الصخر

 نوعية الشوائب السليكا الموجودة في الخام، وفيما يتعلق بفلوريد الهيدروجين التي

تعمل في تكوين حمض الفلور سلفونيك المطلوب في العملية، فان العملية تكون 

بذاتها نسبيا وثالثي أكسيد الكبريت هو العامل الوحيد الذي يستهلك في معالجة  مستمدة

المواد الفوسفورية المتطايرة الوسيطة التي يتم تحويلها يعد ذلك الى  إلنتاج الخام

   .الفوسفوريك وفلوريد الهيدروجين حمض
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