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Корисна модель належить до хімічної промисловості, а саме до технології виробництва
комплексних добрив методом азотно-кислотного розкладання при використанні низькоякісної
фосфатної сировини.
Відомий спосіб одержання комплексного добрива [1], що передбачає розкладання
фосфатної сировини азотною кислотою, охолодження азотно-кислотного розчину з подальшим
вилученням осаду нітрату кальцію з маточного розчину, амонізацію даного розчину, видалення
фосфатів кальцію з азотно-кислотного розчину і переробку останнього у комплексні NP або NPK
добрива. Ступінь вилучення кальцію підтримують у межах 25-64 %.
До недоліків вищенаведеного способу слід віднести значні витрати холоду, що ускладнює і
призводить до подорожчання виробництво добрив.
Відомий вибраний за прототип спосіб одержання комплексного добрива [2], що передбачає
розкладання фосфатної сировини азотною кислотою, видалення частини нітрату кальцію з
азотно-кислотного розчину охолодженням, змішуванні фосфоровмісного напівпродукту із
попередньо обробленою низькосортною фосфатною сировиною і переробку суміші у
комплексне добриво.
До недоліків даного способу відносяться вищенаведені, а саме - значні витрати холоду, що
ускладнюють і призводять до подорожчання виробництво добрив, а також використання більшої
кількості фосфатної сировини.
В основу корисної моделі поставлено задачу одержання комплексного добрива, що містить
фосфор у перерахунку на Р2О5 у водорозчинній формі.
Поставлена задача вирішується тим, що в способі одержання комплексного добрива, що
включає розкладання фосфатної сировини азотною кислотою, змішування азотно-кислотного
розчину із попередньо обробленою фосфатною сировиною і переробку суміші у комплексне
добриво, відповідно до корисної моделі, азотно-кислотний розчин змішують з карбамідом і цю
суміш направляють далі на грануляцію.
Як низькоякісну фосфатну сировину використовують концентрат Ново-Амвросіївського
родовища.
Співвідношення азотно-кислотного розчину і карбаміду підтримують у межах 1: (1÷4).
Запропонований спосіб одержання комплексного добрива здійснюється наступним чином.
Розкладання фосфатної сировини проводиться у реакторі при температурі 45÷55 °C
протягом 2 годин. Потім азотно-кислотний розчин відокремлюють від нерозчинного залишку і
направляють до реактора, де він змішується з карбамідом. Одержану суміш направляють далі
на грануляцію.
Процес змішування проводять при температурі 30÷50 °C, при постійному перемішуванні
100÷120 об/хв., впродовж 30÷90 хв.
Таким чином, порівняно з прототипом, зі способом, що заявляється, можна одержати
комплексне добриво, що містить Р2О5 у водорозчинній формі.
Таблиця
Порівняння ознак корисної моделі (способу) та прототипу
Об'єкт корисної моделі (спосіб)
Прототип
Фосфатна сировина
Фосфатна сировина
Азотна кислота
Азотна кислота
Попередньо оброблена
Карбамід
фосфатна сировина
Нагрівання азотно-кислотного
розчину
Змішування
Змішування
Комплексне добриво
Комплексне добриво
Водорозчинна форма Р2О5

40

45

Загальні і відмінні ознаки
+
+
+
+
-
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Спосіб одержання комплексного добрива, що включає розкладання фосфатної сировини
азотною кислотою, змішування азотно-кислотного розчину із попередньо обробленою
фосфатною сировиною і переробку суміші у комплексне добриво, який відрізняється тим, що
азотно-кислотний розчин змішують з карбамідом і цю суміш направляють далі на грануляцію.
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