
يةتكنولوجيا إنتاج األسمدة البوتاس



ياة دورات البوتاسيوم خالل النظم البيئية المعقدة للحفاظ على ح•

:النبات والحيون



البوتاسيوم ضروري للنباتات

.+kيمتصه النبات على صورة •

.اليدخل في التركيب العضوي للنبات•

.ضروري لعملية التمثيل الضوئي وتخليق البروتين•

.مرتبط بالعديد من وظائف األيض•

ي له دور اساسي في تنظيم فتح وغلق ثغور األوراق والتحكم ف•

.استخدام الماء



تاريخ البوتاسيوم

.Kaliumيأتي من الكلمة الالتينية ( k)رمز البوتاسيوم •

شبها كان يسمح لألشجار أن تجمع البوتاسيوم ثم يتم غليان رماد خ•
.الستعادته

(.pot-ash)كان يتم غلي رماد الخشب في أصص فسمي •

.ولكن هذه الممارسة ليست مناسبة•



األسمدة البوتاسية يتم التعدين عنها وإنتاجها في 

العديد من مناطق العالم

ترسيبات أخرى عديدة تم تحديدها خالل العالم

(2009حجم النقطة يشير الي اإلنتاج عام )



من أين يأتي البوتاسيوم؟•

:در بحريةتأتي جميع ترسيبات البوتاسيوم التجارية من مصا•

.البحار القديمة التي دفنت األن.1

.مياه البحار الملحية.2



:يومبعض المعادن الشائعة المحتوية علي البوتاس•



:قيتم الحصول علي البوتاسيوم عن طري•

إستخراج الخام من باطن األرض للتعدين•

التعدين بالمحلول•

حيةتبخير المياه المل•

ى معظم رواسب البوتاسيوم تكون عل

سطحيأعماق كبيرة بالنسبة للتعدين ال

رات يالمسطحات المائية مثل البحر الميت والبح

العظمىهالملح



أعظم الترسيبات البوتاسية•

تكون على أعماق بعيدة تحت 

سطح التربة

طلب اكتشاف البوتاسيوم يت•

.يةتقنيات تعدين معقدة وغال

ل عمق الخام قد يعيق الوصو•

.الي الترسيبات
Potash Deposit



:التقليدية(التعدين بالعمود)عملية •

تحفر أعمدة اإلدارة الرأسية إلى •
.  أعماق الترسيبات البوتاسية

يتم تركيب مصاعد لتوفر دخول •
.المعدات والعمال وأيضا إلزالة الخام



:التقليدية( التعدين بالعمود)عملية •

.  تنقب أعمدة اإلدارة الرأسية في االرض•

رق عروق الخام يتم استخالصها عن طريق أالت التعدين أو بط•
.قةالتفجير وذلك وفقا للتكوين الجيولوجي الخاص بالمنط

ا يوجد العديد من أصناف أالت التعدين المستمرة وذلك وفق•
.للتكوين الجيولوجي الخاص بالمنطقة



:التقليدية( التعدين بالعمود) عملية•

.  تنقب أعمدة اإلدارة الرأسية في االرض•

اسطة أالت عروق الخام المتجانسة أفقيا العميقة يتم تعدينها بو•
.التعدين المستمرة

ألة تعدين مستمرة من نوع الطبلة



:التقليدية( التعدين بالعمود)عملية •

:  تنقب أعمدة األدارة الرأسية في االرض•

ب عروق الخام األقل تجانس يمكن تعدينها بواسطة الثواق•

.الدوارة

أالت تعدين من نوع الطبلة



:التقليدية( التعدين بالعمود)عملية •

:  تنقب أعمدة األدارة الرأسية في االرض•

.يربعض عروق الخام يتم تعدينها باستخدام طرق التفج•

يروضع المتفجرات قبل التفج حجرة ضخمة تحت األرض



تقنيات التعدين

ألواح طويلة

ألواح عظم السمكة



:ديةالتقلي( التعدين بالعمود)عملية •

:  تنقب أعمدة األدارة الرأسية في االرض•

.تم تعدين عروق الخام•

.لينقل الخام المكسر ألماكن التخزين بسيور نقل أو عربات نق•

خروجخام البوتاسيوم قد ينقل لعدة كيلو مترات من وجه المنجم إلى مكان ال



:التقليدية( التعدين بالعمود)عملية •

:  تنقب أعمدة األدارة الرأسية في االرض•

.تم تعدين عروق الخام•

.نقلينقل الخام المكسر ألماكن التخزين بسيور نقل أو عربات•

مليات تقوم المصاعد برفع الخام إلى السطح إلجراء المزيد من الع•
.عليها

مثال علي التخزين تحت سطح االرض ورفع الخام



نظام الرافعة لنقل الخام إلى السطح



السحق والطحن •

أقلإلىالحبيباتحجمتقليل

معادنفصلقبلمم2من

رهاوغيالطينمنالبوتاسيوم

.األمالحمن



(الفصل الرطب )الغسيل وازالة الوحل  •

يبهوتقلالبوتاسيومخامشطفيتم•
ذوبانلمنع)مشبعملحيبمحلول
(والصوديومالبوتاسيومأمالح

.والشوائبالطينوإلزالة

كمياتعلىتحتويالخاماتبعض•
معدنمنالحديدمنضئيلة

يفإزالتهيتمالوالذيالهيماتيت
تضفيالحديدشوائب.الخطوةهذه

منتجاتلبعضاألحمراللون
.البوتاسيوم

مائيملحيمحلولتدويرإعادةيتم•
خامالمعالجةويتمالغسيلمنلمزيد

خاللمنإضافيبشكلالصلب
.التعويمخطوة



الفصل بالتعويم 

منلةبسلسالمطحونالخاممعالجةيتمللذوبان،القابلةغيرالموادإزالةبعد•
قد.الصوديومأمالحعنKأمالحفصلتسهلالتيالطبيعيةالكيميائيةالمواد

.الثقيلالوسائطفصلأوالتعويممثلتقنياتخاللمنذلكيتم

األمينتخالتشملقدوالتيالطبيعية،العضويةالموادمنمزيجالتعويم،مع•
نخزاقاعإلىالهواءيضاف.انتقائيبشكلKالمعادنسطحيغطىاألليفاتية،

Kنمعادتوجدعندما.السطحإلىالدقيقةالفقاعاتترتفعحيثالتعويم
اسيومالبوتبكلوريدنفسهاالهواءفقاعاتتعلقمزبد،محلولفيالمطلية

زبدالمالمحلولإلىالكحوليضاف.السطحعلىالبلوراتوتطفوالمغلف
Kللحيسممماالسطح،إلىتصلعندماتنفجرالحتىالفقاعاتلتثبيت
.القاعإلىأخرىمرةبالغرق



التعويم 

اسيوم تطفو المعادن المحتوية علي البوت

.طهاإلى سطح خاليا التعويم ثم يتم كش



صوديومفصل الوسط الثقيل لكلوريد البوتاسيوم من كلوريد ال

و 1.99في محلول ذو كثافة ما بين •
KClسوف يطفو الـ 3سم/جرام 2.16

مما يسمح NaClفي حين يغوص الـ 
.  بفصل المعادن

ي إلى يتم إضافة معدن الماجنيتيت األرض•
2.08المحلول الملحي لتصل الكثافة إلى 

.3سم/ جرام 

يس يتم استعادته الماجنيتيت بالمغناط•
.ويعاد استخدامه

Density (g cm-3)Mineral

1.99KCl

2.16NaCl

2.83KMgSO4

2.96CaSO4

5.18Magnetite



إزالة المياة والتحجيم: الخطوات األخيرة

ثم يتم عمل شطف نهائي باستخدام محلول ملحي مشبع ومن•

ثم يتم إزالة الماء من المنتج النهائي وإجراء الطرد المركزي

.التجفيف ثم يتم ضغطه الي الحجم المرغوب



الضغط 

الضغط يعطي مواد محببة عن •

للـ طريق ضغط الجسيمات الدقيقة
KClالساخن في مكبس أسطواني

ة يتم تحطيم الشرائح المضغوط•

.ونخلها إلى األحجام المناسبة



التبلور
.نقي وذائب كلياKClهي العملية التي بها يكون الـ 

في الماء المغلي إلذابة KClيذاب الـ : العملية الساخنة•
.KClوالـ NaClالـ 

مالح عندما يبرد المحلول الملحي الساخن تتبلور األ
.  بشكل مختلف ويتم إزالتها من المحلول

أقل في درجات KClذائبية الـ : العملية الباردة•
يوم الحرارة المنخفضة عن أمالح الصوديوم والماغنس

مما يسمح بالتبلور والفصل 

الدرجة المحببة

الدرجة الذائبة



(الفصل الجاف )الفصل الكهربي الساكن 

حنة يمد مولد الكهرباء الساكنة بش•

.استاتيكية  لبعض المعادن

الغير موصل KClيتم فصل الـ •

.  المشحونNaClعن الـ 



التعدين بالمحلول 

كون يستخدم في حالة اذا كانت ترسيبات البوتاسيوم علي أعماق بعيدة أو ت•
.الترسيبات غير منتظمة أو عندما تصبح مغمورة بالماء

الملح يضخ ماء ملحي ساخن إلى المنجم ويتم تدويره إلذابة معادن البوتاسيوم و•
.  من األبار

يها يتبلور تقوم أنابيب غاطسة برفع المحلول الملحي إلى أحواض التبخير والتي ف•

.البوتاسيوم ويترسب في القاع



مثال للتعدين بالمحلول 

يتم جلب المحلول •

الملحي إلى السطح من
.م1000عمق 

هكتار 180التبخير في •

في أحواض فينالند 

.الشمسية



إنتاج البوتاسيوم يتم أيضا من مياه ملحية طبيعية 



التخلص من المخلفات 

وحتى NaCl% 50تحتوي المواد الخام الشائعة للبوتاسيوم مثل السلفنيت حتى •

.طين% 15

تجميعها في بعد إزالة البوتاسيوم يتم إعادة الملح المفصول والطين إلى المنجم أو يتم•
.  صورة أكوام في منطقة إلدارة المخلفات

(.  NaClمعظمها )جعل المخلفات  في صورة صلبة على هيئة كتل صخرية •

ويتم إدارتها لتقليل حركتها خالل الموقع •



التخزين



شحن األسمدة البوتاسية







(MOPمورات البوتاسيوم )كلوريد البوتاسيوم 

KClرمزه •

 Cl% 46و K2O% 63-60: رتبته •

علي التعدين األساسي له كخام السلفنيت المحتوي•
KCl وNaCl.

. الحيتم استخدام عوامل الطحن والتعويم لفصل األم•

.متاح منه العديد من األحجام واأللوان•

بغة أثار من اكاسيد الحديد تعطي بعض الجزيئات ص•
.حمراء



سلفات البوتاسيوم

K2SO4: رمزه•

.K2O ،17–18 %S% 53–48: رتبته•

.  نادرا مايوجد في صورة نقية في الطبيعة•

وم ينتج عموما عن طريق معالجة خامات البوتاسي•
.  إلزالة المواد األخري

Sو Kيصبح ذو قيمه عندما يكون كال من الـ •
.مطلوبين لتغذية النبات



(لالنجيبينيتا)كبريتات الماغنسيوم والبوتاسيوم 

K2SO42MgSO4: رمزه•

20to 22%K2O،: رتبته•

21to 22%S

10to 11%Mg

ط مواده الجيولوجيه المميزة له موجودة فق•
.في مناطق قليله من العالم

م وإزاله ينتج عن طريق تنقيه خام البوتاسيو•
.المواد األخرى

ن يكون ذو قيمه عندما يحتاج النبات كل م•
.البوتاسيوم والكبريت والماغنسيوم



نترات البوتاسيوم 

KNO3:رمزه•

K2O ،13 %N% 44: رتبته •

مع أمالح KClيصنع من تفاعل •

.  النترات أو حامض النيتريك

Kيصبح ذو قيمة عندما يكون كال من •
. مطلوبين لتغذية النباتNو 



أسمدة بوتاسية أخرى

كميات صغيرة من أسمدة البوتاسيوم •

وف الخاصة تصنع لمحاصيل فريدة او ظر

: تربة خاصة مثل

(KH2PO4)فوسفات البوتاسيوم •

(K2CO3)كربونات البوتاسيوم •

 (KOH)هيدروكسيد البوتاسيوم •

 (K2S2O3)ثيوسلفات البوتاسيوم •

وكلها يتم تصنيعها من مواد بوتاسية•

.أساسية



المخاوف البيئية من البوتاسيوم

ي جودة السماد البوتاسي ليس له تأثيرات معنوية عل•
.المياة أو الهواء

ة الكمية المناسبة من البوتاسيوم تكون مطلوب•

ن للنباتات حتي تستطيع ان تستخدم غيرها م

م للنبات حيث ينتج النمو السلي. المغذيات الضرورية

وكفاءة اإلستعادة للمغذيات تنتج من التغذية
.المتوازنة

بارات اإلضافات البوتاسية يجب ان تتم وفقا الخت•
.التربة وأنسجة النبات كلما أمكن ذلك

لماء مخلفات التعدين تتطلب إدارة لتجنب حركة ا•

.واالمالح خارج الموقع



التربةاألسمدة البوتاسية تمد كلها بنفس العنصر المغذي في

KNO3

K2SO4

K2SO4 
2MgSO4

KCl

KH2PO4

K2S2O3

K+ + Cl-

2K+ + SO4
2-

K+ + NO3
-

K+ + H2PO4
-

2K+ + S2O3
2-

2K+ + 2Mg2+

+ 3SO4
2-



وتاسيوم المحاصيل التي تعطي غلة عالية تزيل كمية كبيرة من الب

ثر مباشرة البوتاسيوم ضروري للعديد من الوظائف األيضية التي تؤ•
.علي إنتاج وجودة المحصول



بة إضافات البوتاسيوم للتر

صورة عادة مايتم نشر البوتاسيوم خالل الحقل أو يتم إضافته في•
. أشرطة مركزة تحت سطح التربة

.يستخدم العديد من تقنيات اإلضافة•

. يالسماد البوتاسي له قدرة محدودة علي الحركة في معظم االراض•

.يونيةيتم مسكها بواسطة غرويات التربة في مواقع التبادل الكات•



ي إضافة البوتاسيوم خالل أنظمة الر

ديد منها معظم األسمدة البوتاسية لها قدرة كبيرة علي الذوبان في الماء والع

.مناسب لألستخدام في أنظمة الري



اإلضافات الورقية

يث أظهرت العديد من الدراسات فوائد لإلضافات الورقية للنبات ح•
.تخفف االجهاد

ي للمغذيات من اإلضافة الورقية للبوتاسيوم تعد تكميلية لإلمداد الرئيس•
.خالل الجذور

و تكملي يمكن لإلضافات البوتاسية أن تمنع نقص منتصف الموسم أ•
.للتربة خالل فترات الطلب العالي من النبات


