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ВЕЦНЕР Ю.І., САВЕНКОВ А.С., докт. техн. наук, проф.

КІНЕТИКА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ АЗОТНОКИСЛОТНОЇ
ВИТЯЖКИ АМІАКОМ

Перед Україною постала проблема забезпечення сільського господарст-
ва добривами на основі власної фосфатної сировини. В Україні є родовища
фосфатної сировини (Стримогородське, Новополтавське та Ново - Амвросіїв-
ське), але вона низькоякісна, вміст Р2О5 ~ 5-8%. В даній роботі проведені до-
слідження розкладання Ново - Амвросіївського концентрату нітратною кис-
лотою. Склад концентрату наступний, %: CaO-30.55, P2O5-13.0, Fe2O3-3.50,
Al2O3-2.79, MgO-1.2, F-1.10, CO2-3.59, SiO2-28.1. Визначені оптимальні тех-
нологічні параметри: температура, час, концентрація кислоти та кількість
обертів. Вміст азотнокислотної витяжки  наступний, %: HNO3-4.85, H3PO4-
8.02, Ca(NO3)2-37.89 , Fe(NO3)3-3.33, Al(NO3)3-3.85, Mg(NO3)2-1.98, H2SiF6-
0.39, NaNO3-0.08, KNO3-0.81, Н2О-38.75. Для отримання NP-добрив азотно-
кислотну витяжку обробляли аміаком. Досліджено основну стадію нейтралі-
зації, за головною реакцією:

2H3PO4 + Ca(NO3)2 + 3NH3 = CaHPO4 + NH4H2PO4 + 2NH4NO3 (1)

В результаті дослідження кінетики реакції зроблено висновок, що реак-
ція нейтралізації фосфорної кислоти аміаком перебігає в дифузійній області,
залежить від концентрації кислоти, температури, ступеню перемішування,
відношення NH3 : P2O5 і може бути описана рівнянням, яке має вид:
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КОЛЬОРОВІ ЗНОСОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ
ЗАЛІЗОВМІЩУЮЧИХ БАРВНИКІВ

Існуюча технологія отримання кольорових зносостійких покриттів пе-
редбачає введення шихту спеціальних барвників (пігментів). Фарбування
глазурі забезпечується за рахунок введення в неї твердих часток барвника
або розчинення барвника в іонному складі в склофазі.
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Одним з способів забарвлення глазурованих покриттів є введення в їх
склад різноманітних сполук перехідних металів, які при хімічній  взаємодії з
компонентами шихти та спеціальній термічній обробці дозволяють отримати
складні сполуки класу шпінелідів. В склад таких фарбників, як правило, вхо-
дять такі оксиди як: Fe2O3, FeO, CoO, NiO, Cr2O3, CuO, та ін. Ці оксиди, як
правило, складають основу техногенних продуктів, відходів різноманітних
виробництв.

Метою даної роботи було: розробка зносостійких покриттів для керамі-
ки з використанням в якості барвника промислових відходів, які містять в
своєму складі оксиди заліза, а саме, відходів бокситового шламу для вироб-
ництва покриттів для керамічних плиток, що дозволяє надати виробам відпо-
відної кольорової гами, значно підвищити експлуатаційні характеристики, а
саме зносостійкість та мікротвердість покриттів, за рахунок отримання шпі-
нелідних сполук. Також була поставлена задача розширення кольорової гами
покриттів по кераміці, та встановлення оптимальної кількості використання
відходів бокситового шламу в розробленій глазурі.

Розроблені склади покриттів по кераміці призначені для виробництва
керамічної плитки в умовах швидкісного режиму випалу

В якості основи використовували раніше розроблені на кафедрі техноло-
гії кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПИ», склади білої глазурі, а
в якості барвника використовували залізовмісні відходи бокситового шламу.
Температура випалу покритих розробленою глазур’ю зразків керамічних
плиток була в інтервалі 900-10000С. Випал проводили в силітовій печі на
протязі 45 хвилин, з витримкою при максимальній температурі 8 хвилин, що
відповідає потребам швидкісного випалу керамічної плитки на ЗАТ «Зевс ке-
раміка».

Було отримано покриття від світло-коричневого до насиченого шокола-
дного кольору в залежності від кількості відходу в складі покриття та темпе-
ратури термообробки.

Встановлено, що з ростом температури збільшується зносостійкість від
0.022 – 0.019 г/см2, та мікротвердість від 242 – 486 кг/мм2, що стало можли-
вим  за рахунок отримання шпінелідних сполук.

Розроблені склади мас кольорових зносостійких покриттів для кераміч-
ної плитки пройшли випробування на технологічних лініях ЗАТ «Зевс кера-
міка» і можуть бути  рекомендовані до впровадження на цьому підприємстві.


