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   procuction of stabilized wet process phosphoric acid  ملخص الوصف الفنى

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق هذا االختراع بعملية النتاج حامض فوسفوريك عملية رطبة يخلو اساسا من

عملية النتاج  77/ 655الترسيب الالحق يشرح طلبنا لبراءه االختراع السابق رقم 

( انفصال قشرة) فوسفوريك عملية رطبة يخلو اساسا من الترسيب الالحق حامض

بالوزن للخطوات % 56الى  55من  6أ 5له محتوى من فو بتعريض حامض بداية

بالحجم، على االقل، من الجوامد المعلقة الموجودة في  %56ازالة  -1المميزة التالية 

بالوزن من %  .50الى  0.6.الناتج من  يضاف الى حامض -5حامض البداية 

يسخن الخليط  -5في الحامض  5 ا 5جزيئات سيليكات الومنيوم، على اساس وزن فو 

يبلور المحلول المركز لكي  -4سيليكات االلومنيوم ولتركيز الحامض الناتج الذابة 

من حامض  يفصل من الجوامد المترسبة سائل طافي -6تترسب الجوامد ، و 

على  ويقدم االختراع الحالي تحسينا -5فوسفوريك يخلو اساسا من الجوامد المذكورة 

 حيث انه قبل الخطوة هذه العملية لتيسير تداول وتخزين الحامض الجاري معالجته،

% 56يزيد عن  6ا  5يجري التركيز المسبق للحامض الى محتوي من فو (2)

   .بالوزن %45ويصل الى 
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