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  ملخص الوصف الفنى

An improved method for producing hydrogen fluoride from 

fluoride bearing ores, such as fluorospar and fluorapatite, by 

reacting of the ore as a slurry in fluorosulfonic acid, the slurry is 

heated by the exothermic heat of the reaction to vaporize volatile 

phosphorous compounds and substantial quantities of hydrogen 

fluoride, the calcium fluoride is substantially reacted to form 

hydrogen fluoride, high silica fluorospar ores can be used since 

silicon tetrafluoride is not formed with fluorosulfonic acid, 

another feature provides for addition of calcium fluoride to the 

slurry to react with the by- product sul-furic acid in the residual 

solids to eliminate the sulfuric acid recovery step in the process, 

hydrogen fluoride produced is re-covered , together with the 

hydrogen fluoride produced from the hydrolysis, or pyrolysis of 

the intermediate fluorphosphorous compounds, additionally at 

least a portion of the hydrogen fluoride can be reacted with 

sulfur trioxide to form fluorosulfonic acid fro makeup in the 

process   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 فلوريد الهيدروجين من خاصات حاملةيتعلق هذا االختراع بطريقة مطورة النتاج 

 للفلوريد، مثل الفلورسبار والفلورباتيت، يتفاعل الخام كمالط رقيق القوام في حمض

 الفلوروسلفونيك، ويسخن المالط بالحرارة الناتجة من التفاعل لتبخر المركبات

 مالفوسفورية المتطايرة والكميات االساسية لفلوريد الهيدروجين ويتفاعل الكاليسو

اساسا ليكون فلوريد الهيدروجين، ويمكن استخدام خامات الفلورو سبار ذات 

العالى من السليكا حيث ان رابع فلوريد السليكون غير متكون بحمض  المحتوى

وكمجال اخر يقدم الضافة فلوريد الكالسيوم الى المالط ليتفاعل مع  الفلوروسلفونيك،

ت الصلبة الزالة خطوة استخالص حمض الناتج الجانبي في المخلفا حمض الكبريتيك

ويستخلص فلوريد الهيدروجين الناتج سويا مع فلوريد  الكبريتيك في العملية،

التحليل بالحرارة العالية لمركبات الفلورو  الهيدروجين الناتج من تحليل او

فان جزء من فلوريد الهيدروجين يمكن  فوسفوروزية المتوسط، وباالضافة الى ذلك،

ليغطي حمض فلورو سلفونيك ليركب  على االقل مع ثالث اكسيد الكبريت ان يتفاعل
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