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Дослідження методів отримання рідких комплексних добрив

Результати статистичних досліджень в галузі виробництва та використання
рідких добрив(РКД) свідчить про підвищення їх ролі в сільському господарстві.
Це пояснюється тим, що РКД мають ряд переваг перед твердими добривами: не
пилять, не злежуються, відрізняються вільною текучістю, а погані кліматичні
умови не оказують великого впливу на їх якісні показники.

В суміші с РКД можливо ефективне використання мікроелементів,
гербіцидів та інсекцитидів, які вводяться безпосередньо в рідкі добрива, а за
своєю агрохімічною ефективністю дорівнюють або перевищують тверді
добрива.

За всіма способами виробництва РКД отримують в результаті взаємодії
рідких, твердих та газообразних компонентів: наприклад ортофосфорної ((30–
54) % Р2О5) чи поліфосфорної ((70–80) % Р2О5) кислоти, розчинів карбаміда та
аміачної селітри ((26–32) % N), карбаміда (46 % N), аміаку (82 % N),
хлористого калія (62 % К2О), твердого поліфосфата амонія (15–61–0) и ін.

Розчинність солей, які входять до складу РКД, визначає їх максимально
можливий вміст в розчині в залежності від температури. Для отримання стійких
прозорих РКД з високим вмістом корисних речовин, тобто для виключення
кристаллизації з них солей, необхідно точне та правильне дозування воды в
початкових компонентах, оптимальний зміст та співвідношення яких
визначається їх розчинністю, кліматичними умовами та порою року [1].

При отриманні та зберіганні РКД на різних стадіях процесу відбувається
гідроліз конденсованих форм Р2О5. Швидкість гідроліза визначається
температурою та pH середовища. Підтримання оптимальных значень
температури та pH дозволяє зменьшити гідроліз поліформ Р2О5, покращити
якість продукта, знизити тиск паров аміаку над РКД та зменьшити його втрати
[2].

Були проведені дослідження отримання РКД взаємодією аміачної води
(NH3·H2O) з ортофосфорною кислотою (54 % Р2О5).В результаті досліджень
були встановленні оптимальні параметри отримання стійкого РКД з вмістом
азоту (8–10) % та Р2О5 – (24–28) %.

Список літератури:
1. Кочетков В.Н. Производство жидких комплексных удобрений. / В.Н. Кочетков // М.:

Химия, – 1978. – C. 7–11.
2. Эвенчик С.Д. Технология фосфорных и комплексных удобрений. / С.Д. Эвенчик,
А.А. Бродский // Москва: Химия, 1987. – C. 261.


