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Корисна модель належить до хімічної промисловості, а саме до технології комплексних 
добрив методом азотно-кислотного розкладання при використанні низькоякісної 
фосфоровмісної сировини. 

Відомий спосіб одержання комплексного добрива [1], що включає розкладання 
фосфоровмісної сировини нітратною кислотою, видалення нітрату кальцію кристалізацією при 5 
охолодженні, нейтралізацію азотно-кислотної витяжки, розбавлення нітроамофосфатного 
розчину водою або конденсатом, змішування з розчином конверсійної аміачної селітри. 

До недоліків вищенаведеного способу слід віднести значні витрати холоду, що ускладнює і 
призводить до подорожчання виробництво добрив. 

Як найближчий аналог відомий спосіб одержання комплексного добрива [2], що включає 10 
розкладання фосфоровмісної сировини нітратною кислотою, видалення нітрату кальцію 
кристалізацією при охолодженні, фільтрування від нітрату кальцію, нейтралізацію аміаком, 
випарювання, змішування з солями калію, охолодження, гранулювання. 

До недоліків даного способу належать вищенаведені, а саме значні витрати холоду, що 
ускладнюють і призводять до подорожчання виробництво добрив, а також використання 15 
високих температур (до 200 °C) на стадії одержання фосфатів. 

В основу корисної моделі поставлено задачу одержання комплексного добрива з 
використанням низькосортної фосфоровмісної сировини. 

Поставлена задача вирішується тим, що в технології комплексного добрива, що включає 
розкладання фосфоровмісної сировини нітратною кислотою, нейтралізацію аміаком, згідно з 20 
корисною моделлю, до продуктів розкладання фосфоровмісної сировини нітратною кислотою 
додають карбамід і одержану суміш направляють на фільтрацію та сушку. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де представлено технологічну схему 
отримання комплексного добрива. 

Запропонований спосіб отримання комплексного добрива здійснюється наступним чином. 25 
Сировину - фосфат-глауконітовий концентрат з бункера Б шнековим дозатором і нітратну 

кислоту 57 % з надлишком (10-15)% з збірника ЗБ подають до реактора РК1. Розкладання 
фосфоровмісної сировини проводять протягом (30-90) при температурі (55-60)°С. Тверду фазу 
у вигляді SiO2 відфільтровують у фільтрі Ф1. В одержаний азотно-кислотний розчин (АКР), з 
концентрацією Ca(NO3)2 (40-46)%, вводять у реактор РАЇ карбамід в співвідношенні до АКР від 30 
0,5:1 до 5:1. Після вводу карбаміду отримують суспензію, яку направляють на фільтрацію у 
фільтрі Ф2, де відокремлюють освітлений розчин, який направляють до реактора РА2, 
нейтралізують аміаком і переробляють у комплексне рідинне добриво. Тверду кристалічну 
суміш, від якої відокремили освітлений розчин, направляють до сушильного барабана на (1-2) 
год., після чого отримуємо комплексне тверде добриво, яке складається з суміші фосфатів 35 
кальцію, нітрату та фосфату карбаміду. 

Таким чином, порівняно з аналогом, способом, що заявляється, можна одержати 
комплексне добриво з низькосортної фосфоровмісної сировини по безвідходній технології. 

 
Таблиця 

 
Порівняння ознак корисної моделі (способу) та аналога 

 

Об'єкт корисної моделі 
(спосіб) 

аналог 
Загальні і відмінні 

ознаки 

1 2 3 

Фосфоровмісна сировина Фосфоровмісна сировина + 

Нітратна кислота Нітратна кислота + 

Температура 55°-60 °C Температура 200 °C - 

Карбамід  - 

 Охолодження - 

 Видалення нітрату кальцію - 

Фільтрація Фільтрація + 

Нейтралізація аміаком Нейтралізація аміаком + 

Сушка  - 

 Випарювання - 

 Грануляція - 

Комплексне добриво Комплексне добриво + 

Безвідходна технологія  - 

 40 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Спосіб отримання комплексного добрива, що включає розкладання фосфоровмісної сировини 
нітратною кислотою, нейтралізацію аміаком, який відрізняється тим, що до продуктів 15 
розкладання фосфоровмісної сировини нітратною кислотою додають карбамід і одержану суміш 
направляють на фільтрацію та сушку. 
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