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  ملخص الوصف الفنى

There is disclosed a process for preparing fertilizers containing 

dicalcium phosphate from phosphates of mineral origin by 

mechanical activation. According to the invention grains larger 

than 5 mm of the sized or unsized starting phosphate compound 

of mineral origin are granulated up to a grain size of 1 to 4 mm, 

the granulated phosphate obtained is admixed with monocalcium 

phosphate and the phosphate crystals are activated by colliding 

the grains of the mixture at a speed of 70 to 120 m/sec. The 

fertilizer prepared according to the invention possesses 

numerous advantages over the known phosphate fertilizers from 

technological and applicational point of view as well.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

كشف عن طريقة لتحضير اسمدة محتوية على فوسفات ثنائي الكالسيوم من فوسفات 

ت اكبر منشا معدني عن طري التنشيط الميكانيكي ، حسب االختراع ان الحبيبا من

مركب فوسفات ابتدائي بحجم او بغير حجم من منشا معدني تجعل  مم من 5من 

مم ويخلط فوسفات الحبيبات المستحصل  4الى  1قدرة  حبيبات حتى حجم حبيبات

وتنشيط بلورات الفوسفات يتصادم حبيبات الخليط  عليه مع فوسفات احادي الكالسيوم

المحضر وفقا لالختراع له حسنات  السماد تا ان –م 126الى  06بسرعه قدرها 
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