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Abstract 
            The production of ammonium sulfate fertilizer from phosphogypsum 
is studied. The phosphogypsum is considered by product from extraction process 
of sulphoric acid. The mereseberg process is used a waste of phosphogypsum with 
ammonium carbonate to produce ammonium sulfate as a main product and 
calcium carbonate as a byproduct. It is a process could be used as a successful 
method in phosphate industry (AL-Qauim).The flow diagram is drawn to illustrate 
the mersberg process then material balance is done. The carbonation process is 
one of the stage of mereseberg method, then carried out at constant temperature 
(44Co) because of the reaction is  exothermic and high temperature causes 
decomposition of ammonium carbonate and low temperature causes precipitate 
different kind of salts. From results of laboratory experiments the temperature of 
ammonium sulfate preparation is done in 23Co and the ratio of phosphogypsum to 
ammonium carbonate (400ml /192 gm phosphogypsum ) at reaction time( 4 ) 
hours. The aim of this work focus on making a process flow diagram which is 
used in dealing with waste of phosphogypsum and production a useful product.     
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  دراسة أستخدام الفوسفوجبسوم في أنتاج سماد كبريتات ا�مونيوم  

   
  الخ�صة
تمت دراسة إنتاج سماد كبريتات ا�مونيوم من م�ادة الفوسفوجبس�م و ال�ذي يعتب�ر            

( وق����د اس����تخدمت طريق����ة. ن����اتج عرض����ي م����ن عملي����ة اس����تخ!ص ح����امض الفس����فوريك
(meresberg س���م م���ع ا�موني���وم كاربوني���ت لين���تج والت���ي تتض���من تفاع���ل م���ادة الفسفوجب

وقد تبي�ين إن طريق�ة .كبريتات ا�مونيوم كناتج رئيسي والكالسيوم كاربونيت كناتج عرضي
 )(meresberg حي�ث إن عملي�ة الكربن�ة ,ناجحة ا�ستخدام في مص�نع الفوس�فات ف�ي الق�ائم

 (44Co)قد نفذت عند درجة ح�رارة ثابت�ة ھ�ي   meresberg)( وھي احد مراحل طريقة  
بس��بب ان التفاع��ل باع��ث للح��رارة ودرج��ة الح��رارة العالي��ة تس��بب تحل��ل لم��ادة كاربون��ات 

وق�د ت�م رس�م . ا�مونيوم ودرجة الحرارة الواطئة تس�بب ترس�ب أن�واع مختلف�ة م�ن ا5م�!ح
  .مع موازنة المادة  meresberg)( مخطط كامل لعملية 

وان نس��بة   23Coا�موني��وم ھ��ي م��ن النت��ائج العملي��ة ان درج��ة ح��رارة تحض��ير كبريت��ات 
م���ن  (400ml/192 gm)الفسفوجبس���م الواج���ب إض���افته إل���ى كربون���ات ا�موني���وم ھ���ي 

إن الھدف الرئيسي من ھذا البحث ھو رسم مخطط  . ساعات 4الفسفوجبسم مع زمن تفاعل 
كامل لسير العمليات التي تجري في معالج�ت مخلف�ات الفسفوجبس�م وإنت�اج م�ادة مفي�دة ھ�ي 

 .ا�موني كبريتاتماد  س
 
 


