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(57) Спосіб одержання складних добрив, який по-
лягає у взаємодії нейтралізатора азотної кислоти з
водою і некондиційними меланжами при перемі-
шуванні у присутності хімічного окисника, який
відрізняється тим, що як ХІМІЧНИЙ окисник вико-
ристовують кисень повітря при рН суміші 4...8.

Корисна модель відноситься до способів оде-
ржання добрив, які широко застосовуються у сіль-
ському господарстві.

Відомий спосіб одержання добрив, який поля-
гає на взаємодії лужних сполук, наприклад, фос-
форити, сода, поташ і т.д., при перемішуванні з
водним розчином азотної кислоти. [Позин М.Е.
Технология минеральных солей (удобрений, пес-
тицидов, промышленных солей, окислов, кислот),
ч.2, изд. 4-е, испр. Л., "Химия", 1974.768с].

Недоліками відомого способу одержання
складних добрив є висока вартість азотної кисло-
ти, а також технологічні труднощі прямого викори-
стання азотної кислоти з великою концентрацією
окислів азоту, зокрема, некондиційних окислителів
ракетних палив, так називаємих меланжів.

Найбільш близьким по технічній суті є спосіб
одержання складних добрив, який полягає у взає-
модії нейтралізатора кислоти (фосфатної сирови-
ни) з водою і некондиційними меланжами у прису-
тні в якості хімічного окисника надсірчанокислого
амонію при перемішуванні, осаджуванні надлиш-
кового кальцію, подальшій нейтралізації' аміаком і
сушінні. [Патент України 53092 А, 7 С05В11/00.
Бюл.№1,2003р|

Недоліком відомого способу одержання скла-
дних добрив є висока вартість хімічного окислюва-
ча, насамперед надсірчаношспого амонію.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення способу одержання добрив, у якому в
якості хімічного окислювача використовується
практично безкоштовний - кисень повітря. Це дає
можливість утилізувати некондиційні окислителі
ракетних палив не використовуючи вартісного хі-

мічного окислювача і отримати потрібні для сіль-
ського господарства цінні дешеві добрива .

Поставлена задача досягається тим, що оде-
ржання добрив полягає у взаємодії нейтралізатора
кислоти з водою і некондиційними меланжами при
перемішуванні у присутності хімічного окисника -
кисню повітря з утворенням трьох фазної суміші:
повітря - рідина - тверда сіль з рН водної витяжки
4...8. При рН нижче 4 проходить виділення у газо-
ву фазу окислів азоту, насамперед NO, що вима-
гає складне очищення повітря, що відходить. При
рН вище 8 утворяться сполуки нітратної кислоти,
для окислення котрих потрібно багато часу.

Спосіб здійснюється наступним чином Сиро-
вина нейтралізатора кислоти, це можуть бути з'єд-
нання лужних та лужноземельних металів, напри-
клад, кальцинована сода, вапно, природні
фосфорити, поташ і т.д., які змішують з водою і
некондиційним меланжем у присутності кисню по-
вітря, з утворенням трьох фазної сумішг повітря -
рідина - тверда сіль.

Приклад 1. Фосфорит стандартного помелу,
що містить, % : 21,9 Р2О5 об., 2,3F; 3,6 СО2 змішу-
вали з водою і некондиційним меланжем, що міс-
тить %, 78,0 HNO3; 22,0 NO2; 4,0 Н2О; 1,3 Н3РО4;
0,8F у присутності кисню повітря. Суміш перемі-
шували у плині двох годин з утриманням рН суміші
4. Одержали складне добриво М'.РгО5=1-1. У пові-
трі, що уходило зміст окислів азоту не перевищу-
вав гранично допустимого.

Приклад 2. Карбонат калію (поташ) змішали з
водою і некондиційним меланжем, що містить %,
73,0 HNO3; 27,0 NO2 ; 4,0 Н2О; 0,16J у присутності
кисню повітря. Суміш перемішували у плині три-
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дцяти хвилин з утриманням рН суміші 8. Одержа-
ли нітрат калію, якій у перерахунку на К Ш з міс-
тить 96,5%.

Приклад 3. Карбонат натрію (кальциновану
соду) змішали з водою і некондиційним меланжем
прикладу 1 у присутності кисню повітря. Суміш
перемішували у плині десяти хвилин з утриманням
рН суміші 6. Одержали нітрат натрію, якій у пере-
рахунку на NaNOs містить 97,5%.

Приклад 4. Карбонат кальцію (крейду) змішали
з водою до вологи 20—30% і некондиційним мела-

нжем прикладу 1 у присутності кисню повітря. Су-
міш перемішували у плині десяти хвилин з утри-
манням рН суміші 6. Одержали нітрат натрію, якій
у перерахунку на Са(МОз)г містить 97,5%.

Таким чином, отримання для сільського госпо-
дарства цінних добрив з використанням кисню
повітря для окислення двоокису азоту в неконди-
ційних меланжах дає можливість утилізувати не-
кондиційні окислителі ракетних налив не викорис-
товуючи вартісного хімічного окислювача.
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