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  ملخص الوصف الفنى

Phosphoric acid is produced by a wet process in a homogeneous 

medium from calcium phosphate ore, sulphuric acid and, 

continuously, aqueous solution of recycled acid According to 

this improved process, part of the phosphate to be treated is 

acted upon in the presence of a primary attack slurry prepared 

separately sought, regulation of the compositions of the various 

reaction media makes it possible to increase the concentration 

and / or enhance the quality of filtration, along with other 

advantages An advantageous application is to the economical 

treatment of poor non readily reactive or poorly crushed ores   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتم انتاج حامض الفوسفوريك بواسطة الطريقة الرطبة في وسط متجانس من خامات

من الحامض المعاد  فوسفات الكالسيوم، حامض الكبريتيك، ومحلول مائي مستمر

بموجب هذه الطريقة المحسنة فان جزء من الفوسفات المنوي معاملته يعمل  دورانه

مالط الهجوم االولي المحضر بشكل منفصل ويختلف بالتركيب عن  عليه بوجود

ان ضبط تراكيب اوساط التفاعل المختلفة يجعل باالمكان  الوسط النهائي المطلوب،

الترشيح مع غيرها من الفوائد احد التطبيقات  نوعيةاو يزيد / زيادة تركيز و 

ليس له قيمة ال يتفاعل بسهولة او مطحون  المساعدة هو المعاملة االقتصادية لخام
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