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-:Phosphate Industryصناعة االسمدة الفوسفاتیة
-:Phosphoric Acid Industryصناعة حامض الفوسفوریك . ١

من الحوامض المهمة التـي تـشترك فـي تحـضیر ) H3PO4(یعتبر حامض الفوسفوریك 
مـــع ) H2SO4(وصـــناعة االســـمدة، حیـــث یـــتم انتاجـــه مـــن تفاعـــل حـــامض الكبریتیـــك المركـــز 

. Phosphate Rock)CaF2الـصخور الفوسـفاتیة 3 Ca3 (PO4)2 ( وتعـرف هـذه الطریقـة
-:بالطریقة الرطبة وهي كما یلي

بعد قلع الصخور الفوسفاتیة، یجري تكـسیرها وسـحقها ثـم تـسخینها فـي افـران دوارة عنـد 
المـــصاحبة للخـــام ) CaCO3(للـــتخلص مـــن كاربونـــات الكالـــسیوم ) C° 1000(درجــة حـــرارة 

بعـدها یـتم اضـافة حـامض الكبریتیـك المركـز الـى . CO2 ,CaOالـى حیث تتحـول هـذه المـادة
-:وكما في المعادلة ادناه) C° 75-80(المادة الخام عند درجة حرارة 
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یجـــب الـــسیطرة علـــى درجـــة الحـــرارة وتجنـــب ارتفاعهـــا للحـــصول علـــى بلـــورات الجـــبس 
)CaSO4 . 2 H2O(رارة یـؤدي الـى تكـون كبریتـات الكالـسیوم ، وذلـك الن ارتفـاع درجـة الحـ

والتي تؤدي الى غلق االنابیـب مـن مـساوئ هـذه الطریقـة هـو ان حـامض ) CaSO4(الالمائیة 
م هـذا الحــامض دالفوسـفوریك المنـتج بواســطتها یحتـوي علــى شـوائب مختلفـة، لكــن اذا مـا اســتخ

لـذا فـان الحـامض .منتجـةاالسمدة فان هذه الشوائب ال تؤثر على نوعیـة االسـمدة الزیففي تح
وفـــي مـــا یلـــي ادنـــاه المخطـــط .بالطریقـــة الرطبـــة یـــستعمل الغـــراض تحـــضیر االســـمدةفـــزالمح

.الصناعي النتاج حامض الفوسفوریك
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المخطط الصناعي ألنتاج حامض الفوسفوریك

Diammonium Phosphateةــــــــائیـــــــوم الثنـــــــــات االمونیـــــــــفر فوســــــــــتحـضی. ٢

(NH4)2HPO4:-
2HPO4(NH4)فوســفات االمونیــوم الثنائیــة ســماد یحــوي علــى النتــروجین والفوســفات 

-:ویصنع من تفاعل حامض الفوسفوریك مع االمونیا السائلة وكما یلي
  424433 HPONHPOHNH2 
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مـــــواد االولیـــــة الـــــى المفاعـــــل بنـــــسب متعادلـــــة او متقاربـــــة مـــــن حـــــامض یـــــتم ادخـــــال ال
بعــدها یــتم اضــافة .الفوســفوریك وســائل االمونیــا تحــت الــضغط الجــوي وتحریــك مــستمر للمــزیج

كما مثبـت )2:1(كمیة اضافیة من االمونیا للمفاعل حیث تصبح نسبة الحامض الى االمونیا 
مجفـف دوار ومـسخن بواسـطة الغـازات الـساخنة لـىعالمواد الناتجة تمـرر .في المعادلة اعاله

) جهـــاز(یـــتم تقطیـــع المـــواد الخـــشنة ثـــم ترســـل الـــى معـــدة) یـــتم تولیـــدها بواســـطة حـــرق الـــنفط(
.بعدها یرسل الناتج للتغلیف ثم التصدیر). Ammonia Granulator()التحبیب

-:Super Phosphate Industryصناعة السوبر فوسفات االعتیادیة . ٣
حیــث تــاتي هــذه المــادة بالدرجــة االولــى فــي .بالــسوبر فوســفات االحادیــةًعى ایــضاوتــد

یـتم انتـاج هـذه المـادة مـن . ًالمنتجـة فـي العـالم وفـي قطرنـا خـصوصقائمـة االسـمدة الفوسـفاتیة ا
-:تفاعل الخام الفوسفاتي مع حامض الكبریتیك وكما یلي

     OH2.CaSO2POCaHOH4SOH2POCa 24244242243 

Mono Calcium Phosphate

-:لوري مع حامض الكبریتیك وكما یليفقد یتم انتاج هذه المادة من تفاعل الخام الو
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-:Concentrated Super Phosphateصناعة السوبر فوسفات المركزة . ٤
م ویـــت) االحادیــة(ان هــذه االســمدة تكـــون مركــزة اكثــر مـــن الــسوبر فوســفات االعتیادیـــة 

هنــا یــتم تفــادي تكــون ولهــذا،تحــضیرها مــن تفاعــل حــامض الفوســفوریك مــع الخــام الفوســفاتي
وار حیــث یــتم المــزج بــین الخــام والحــامض فــي جهــاز د.مــواد عرضــیة هــي كبریتــات الكالــسیوم

ثـــم تبریـــد النـــاتج وتركــــه لمـــدة اســـبوعین الكتمـــال التفاعــــل . مـــع التـــسخین بوجـــود بخـــار المــــاء
-:فوسفات وكما في المعادلة التالیةوالحصول على السوبر

  HF2POHCa10POH14)(POCa3.CaF 242432432 
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.المخطط الصناعي النتاج السوبر فوسفات
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.المركزةالمخطط الصناعي النتاج السوبر فوسفات
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