ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису
ВАСИЛЕНКО КАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА
УДК 661.842.455-661.635.1
ДИСЕРТАЦІЯ
ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЧИСТИХ ОРТО- І ПІРОФОСФАТІВ НАТРІЮ, КАЛІЮ,
АМОНІЮ ТА КАЛЬЦІЮ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ
ДОБАВОК
161 Хімічні технології та інженерія
16 Хімічна та біоінженерія
Подається на здобуття ступеня доктора філософії
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
_____________К. В. Василенко
Науковий керівник: Ніколенко Микола Васильович, доктор хімічних наук,
професор
Дніпро – 2021

2

АНОТАЦІЯ
Василенко К.В. Одержання високочистих орто- і пірофосфатів натрію,
калію, амонію та кальцію для використання в якості харчових добавок.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 161
Хімічні технології та інженерія (галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія). –
Державний

вищий

навчальний

заклад

«Український

державний

хіміко-

технологічний університет», Дніпро, 2021.
В наш час фосфатні солі широко використовуються в сільському
господарстві як джерело фосфору, а також в багатьох галузях промисловості:
хімічній, харчовій, фармацевтичній, електронній, текстильній тощо. Для
промислового використання часто потрібні хімічно чисті і високочисті фосфати.
Наприклад, для застосування в харчовій та фармацевтичній промисловості до
фосфатів пред'являють особливі вимоги не містити токсичні домішки арсену,
плюмбуму, d-металів та флуору. У світовому виробництві фосфатів на частку
харчових фосфатів доводиться до 5%. Світове споживання харчових фосфатів
зростає за рік в середньому на 3,5%, а загальна потреба у харчових фосфатах в
Україні оцінюється орієнтовно в 40 тис. т/рік.
В Україні є підприємства з виготовлення фосфорних добрив та кормових
фосфатів, проте продукти такого синтезу не достатньо чисті для використання у
харчовій промисловості. До тепер в Україні відсутні харчові фосфати власного
виробництва. Це ставить нашу країну в економічну залежність від імпорту та
підвищує собівартість продукції. На сьогоднішній день в Україні використовують
в основному імпортовані харчові фосфати з інших країн. Разом з тим Україна
володіє власними потужними родовищами природних фосфоритів (до 1,03 млрд.
тонн Р2О5). Слід відмітити, що на сьогодні в Україні розробляється технологія
переробки цих родовищ фосфоритів методом азотно-кислотного розкладання.
Однак, аналіз літературних даних свідчить, що запропоновані способи одержання
фосфатних солей не оптимізовані до вимог промислового виробництва саме
хімічно чистих та харчових солей.
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Класичні способи одержання хімічно чистих фосфатів амонію і лужних
металів базуються на нейтралізації розчинів харчової ортофосфорної кислоти або
її реактивних марок хімічно чистими карбонатами або гідрооксидами лужних
металів з подальшим упарюванням розчинів солей для їх кристалізації. Очевидно,
що висока вартість таких фосфатів визначається вартістю прекурсорів їх синтезу.
Наприклад, вартість реактивних марок ортофосфорної кислоти коливається в
межах 1,5-4,5 тисяч доларів за тонну. Розробка альтернативних технологій, які б
дозволяли отримувати більш дешеві хімічно чисті фосфатні солі, є актуальними
науково-технічними задачами.
Для вирішення таких завдань можна використовувати фосфатні добрива,
піддав

їх

додатковому

очищенню,

наприклад,

способами

кристалізації,

висолювання, виморожування, ректифікації, екстракції, флотації або іонного
обміну. З перерахованих методів очищення неорганічних солей промислово
використовують

в

основному

кристалізацію,

як

найбільш

простіший

і

універсальний метод. Аналіз літературних даних показує, що очищення фосфатів
амонію таким способом потребує проведення двох або трьох послідовних
ізотермічно-ізогідричних перекристалізацій.
На нашу думку, на відміну від відомих способів одержання харчових
фосфатних солей, доцільно проводити попереднє доочищення прекурсорів
синтезу, використовуючи, наприклад, спосіб співосадження. Такий спосіб є менш
енерговитратним, ніж ізогідрична або ізотермічна кристалізація. Враховуючи
відносно високу вартість хімічно чистих карбонатів та гідроксидів натрію або
калію, також доцільним представляється використання методу конверсії
амонійної фосфатної солі з використанням більш дешевших хімічно чистих солей
натрію та калію, ніж їх карбонатів та лугів. Також слід відмітити, що харчові
ортофосфати можуть розглядатися як сировина для одержання іншого класу
харчових добавок – пірофосфатів натрію, калію або кальцію.
Очевидно, що вирішення обговорених питань потребує проведення
широкого кола теоретичних і експериментальних досліджень. Результати таких
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досліджень дозволять розробити нові способи одержання харчових фосфатів з
гарантовано низьким вмістом небажаних домішок.
Дисертаційна робота присвячена розробці способу доочищення прекурсорів
синтезу фосфатів на основі співосадження токсичних мікродомішок, встановленні
закономірностей процесів хімічного осадження, кристалізації і термічної обробки
фосфатних солей і розробці на їх основі технологічних параметрів одержання
харчових орто- і пірофосфатів натрію, калію, амонію та кальцію для їх
використання в якості харчових добавок.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
визначити

закономірності

процесів

дисоціації

ортофосфорної

кислоти

в

концентрованих водних розчинах та розрахувати інтервали рН, в яких домінують
іони дигідрофосфату, гідрофосфату та фосфату за високих іонних силах розчинів;
розробити раціональний спосіб очищення прекурсорів синтезу фосфатних солей
на основі співосадження домішок флуору, As(III), Pb(II) та d-металів; дослідити
процеси синтезу харчових ортофосфатів кальцію, натрію, калію та амонію;
визначити раціональні умови процесів хімічного осадження, кристалізації і
термічної обробки фосфатних солей; розробити технологічні схеми та оцінити
витрати на виробництво харчових орто- та пірофосфатних солей.
В результаті проведених досліджень вперше визначені константи дисоціації
ортофосфорної кислоти при варіюванні іонної сили розчинів від 0,25 до 5 од.
Показано, що константи дисоціації H3PO4 з ростом іонної сили розчинів
змінюються непропорційно: величина рК1 проходить через невеликий максимум в
інтервалі іонних сил 0-2, величина рК2 монотонно зменшуються в цьому
діапазоні, а рК3 монотонно збільшується. З подальшим ростом іонної сили всі
константи монотонно збільшуються. Розрахунки діаграм розподілу молекулярної
та іонних форм ортофосфорної кислоти з визначеними константами дисоціації
показали значні зміни інтервалів рН їх домінантної присутності у розчинах, що
необхідно враховувати при проведенні селективної кристалізації фосфатних
солей. Якщо для розчинів з іонною силою близькою до нуля рекомендації по рН
досить добре збігаються з домінантними областями існування іонних форм H2PO4-
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, HPO42- и PO43-, то для більш концентрованих розчинів з іонною силою рівною,
наприклад, трьом оптимум по рН для осадження солей помітно зміщуються: до
рН = 3 для NaH2PO4, pH 6-12 для Na2HPO4 і pH  14 для Na3PO4.
Дослідження процесів співосадження мікрокількостей сполук Cu(II), Cd(II),
As(III), Pb(II) і флуору з гідрофосфатом кальцію показали можливість їх
кількісного вилучення з розчинів СaCl2 та амонійних солей ортофосфорної
кислоти. Встановлено значний вплив на ефективність процесу співосадження
природи мікро- і макрокомпонентів (тобто іонів кальцію або фосфорної кислоти)
та кислотності розчинів, з яких видаляються ці домішки.
Аналіз отриманих даних показав, що різний характер співосадження сполук
Cu(II), Cd(II), As(III) та Pb(II) та флуору в розчинах CaCl2 і H3PO4 не можна
пояснити відмінностями в складі осадів фосфатів кальцію або відмінностями в
хімічному складі сполук Cu(II), Cd(II), As(III), Pb(II) та флуору. При рН 3-8
осаджується лише кристалогідрат гідрофосфату кальцію CaHPO4.2H2O і тільки
при рН  8 можливе осадження фосфатів у формі гідроксиапатиту. Тому зроблено
висновок, що причини селективності співосадження досліджених сполук
полягають не у складі об’єму колектору, а в складі його поверхні, а саме заряду та
природи поверхневих іонів.
Розрахунки показали, що для кількісного видалення домішок Cd(II), As(III),
Cu(II) і Pb(II) та флуору з розчину CaCl2 слід додати в нього концентрований
розчин хімічно чистої фосфорної кислоти із розрахунку не менше 15 г H3PO4 на 1
дм3 розчину хлориду кальцію і шляхом нейтралізації розчином аміаку довести
значення його рН до 2,5-3,0 од. Для видалення токсичних домішок з розчину
фосфорної кислоти рекомендовано провести співосадження у два етапи: спочатку
при рН = 6,0-6,5 видалити сполуки Cd(II), Cu(II) і Pb(II), та флуору на що буде
потрібно не менш 4 г CaCl2 на 1 дм3 кислоти, а потім при рН = 8,0-8,25 видалити
залишки арсену, на що знадобиться не менш 13 г CaCl2 на 1 дм3 розчину.
В результаті проведених експериментів з хімічного осадження ортофосфатів
кальцію при рН 4-10 та сталому молярному співвідношенні Ca/P = 1,5 визначено,
що у всьому діапазоні рН за температури 20 С осаджується лише одна
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метастабільна форма – дигідрат гідрофосфату кальцію (Ca/P = 1,0). Після
ізотермічної витримки отриманих суспензій в реакторі високого тиску при 250 С
протягом 6 годин гідрофосфат кальцію повністю дегідратується і частково
переходить у більш стабільну форму – гідроксиапатит. З ростом рН реакційних
розчинів частка гідроксиапатиту зростає з 14 до 70%, а ступінь їх кристалічності
зменшується з 20 до 5%.
Вперше встановлена лінійна кореляція (з коефіцієнтом кореляції R2 =
0,9742) між питомими добутками розчинності ортофосфатів кальцію і їх мольним
співвідношенням Cа/Р. Показано, що кореляції не піддаються значення добутків
розчинностей трикальційфосфату (рКS = 26-29), гідроксиапатиту (рКS = 116,8) і
його Са-дефіцитних форм (рКS = 85). Ці значення добутків розчинностей
запропоновано скоректувати відповідно до кореляційної залежності: для
трикальційфосфату рКS = 40, для гідроксиапатиту рКS = 155, для Са-дефіцитних
гідроксиапатитів

рКS

скоректованими

добутками

=

114-155.

Розраховані

розчинності

добре

ізотерми
співпали

розчинності
з

зі

відомими

експериментальними даними.
Зроблено висновок, що на відміну від кислотності реакційного середовища
вихідне мольне співвідношення Ca/P не визначає базовий склад осадів фосфатів
кальцію. Відмінності слід очікувати лише на рівні домішок, оскільки величина
співосадження тих чи інших іонів залежить від їх концентрації у розчині і
порядку змішування розчинів прекурсорів синтезу.
Встановлено, що взаємний вплив солей фосфатів і хлориду амонію на їх
розчинності добре описуються рівнянням Сеченова. На основі цього рівняння
запропонована методика розрахунку політерм розчинності солей у їх сумішах при
заданих співвідношеннях компонентів. Теоретично і експериментально показано,
що способами ізотермічно-ізогідричної одностадійної кристалізації і конверсії
після доочистки і амонізації розчину ортофосфорної кислоти можуть бути
одержані наступні хімічно чисті продукти: (NH4)2HPO4 (з виходом до 82%),
NH4H2PO4 (до 56%), Nа2HPО4.12H2O (до 96%), NаH2PO4.2H2O (до 100%) та
КH2PO4 (до 66%).
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Експериментально уточнені технологічні параметри процесів твердофазної
конденсації синтезованих ортофосфатів, що дозволяє одержувати ще чотири
харчові добавки – пірофосфати Nа4P2O7, Nа2H2P2O7, К2H2P2O7 і Ca2P2O7. Термічна
обробка ортофосфатів істотно розширює асортимент пропонованої продукції.
У результаті проведених досліджень запропоновані технологічні схеми
одержання хімічно чистих орто- і пірофосфатів натрію, калію, амонію та кальцію
для їх використання в якості харчових добавок.
Запропоновано нові експериментальні і теоретичні підходи до синтезу
харчових ортофосфатів кальцію, натрію, калію, амонію прогнозованого складу з
водних розчинів в залежності від їх кислотності та молярного співвідношення.
Розроблено нові способи одержання фосфатовмісних харчових добавок з
гарантовано низьким вмістом небажаних домішок.

Ключові слова: фосфати, фосфат кальцію, фосфат натрію, фосфат калію,
фосфат амонію, пірофосфати, енергія активації, ортофосфорна кислота.
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ABSTRACT
Vasilenko K.V. Obtaining high-purity ortho- and pyrophosphates of sodium,
potassium, ammonium and calcium for use as nutritional supplements.
Thesis for a PhD degree in specialty 161 161 Chemical Technology and
Engineering (16 Chemical and bioengineering). – State Higher Education Institution
"Ukrainian State University of Chemical Technology", Dnipro, 2021.
Nowadays phosphate salts are widely used in agriculture as well as in many
industries: chemical, food, pharmaceutical, electronic, textile, etc. Chemically pure and
high-purity phosphates are often required for industrial use. For example, for use in the
food and pharmaceutical industries, phosphates are required to be free from toxic
impurities of arsenic, lead, d-metals and fluorine. In the world production of
phosphates, the share of food phosphates is up to 5%. World consumption of food
phosphates is increasing by an average of 3.5% per year, and the total demand for food
phosphates in Ukraine is estimated at about 40 thousand tons / year.
We have producers of phosphate fertilizers and feed phosphates companies in
Ukraine, but the products of such a synthesis are not pure enough for use in the food
industry. Until now, there is no food phosphates produced in Ukraine. This puts our
country in economic dependence on imports and increases the cost of production.
Today, imported food phosphates from other countries are mainly used in Ukraine. At
the same time there are own powerful deposits of natural phosphorites in Ukraine (to
1.03 billion tons of Р2О5). It should be mentioned that today in Ukraine the technology
of processing these phosphorite deposits by the method of nitric acid decomposition is
being developed. However, the analysis of literature data shows that the proposed
methods of obtaining phosphate salts are not optimized to the requirements, specific
for industrial production of chemically pure and food salts.
Classical methods for obtaining chemically pure ammonium phosphates and
alkali metals are based on neutralization of food orthophosphoric acid solutions or its
reactive types with chemically pure carbonates or hydroxides of alkali metals,
followed by evaporation of salt solutions for their crystallization. It is obvious that the
high cost of such phosphates is determined by the cost of precursors used for their
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synthesis. For instance, the cost of reactive types of orthophosphoric acid ranges from
1.5 to 4.5 thousand dollars per ton. The development of alternative technologies that
would allow obtaining cheaper chemically pure phosphate salts, forms quite relevant
scientific and technical problem.
To solve such problem, it is possible to use phosphate fertilizers, subjecting
them to additional purification, for example, by methods of crystallization, salting,
freezing, rectification, extraction, flotation or ion exchange. Crystallization is the
method of predominant industrially among all of the above methods, as the simplest
and most universal one. Analysis of the literature data shows that the purification of
ammonium phosphates in this way requires two or three consecutive isothermalisohydric recrystallizations.
In our opinion, unlike the already known methods of obtaining high-purity
phosphate salts, it is advisable to pre-purify the synthesis precursors, using, for
example, the method of coprecipitation. This method is less energy consuming than
isohydric or isothermal crystallization. Considering the relatively high cost of
chemically pure carbonates and hydroxides of sodium or potassium, it is also advisable
to use the method of conversion of ammonium phosphate salt using cheaper
chemically pure salts of sodium and potassium than their carbonates and alkalis. It
should also be noted that food orthophosphates can be considered as raw material for
another class of nutritional supplements - sodium, potassium or calcium
pyrophosphates.
Obviously, the solution of the discussed issues requires a wide range of
theoretical and experimental studies. The results of such studies will allow the
development of new methods aimed at obtaining food phosphates with a guaranteed
low content of unwanted impurities.
The dissertation thesis is devoted to the elaboration of the method, the essence
of which is purification of phosphate synthesis precursors. It is based on
coprecipitation of toxic micro-impurities, establishment of regularities of chemical
precipitation, crystallization and heat treatment of phosphate salts and obtaining the
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technological parameters of high-purity ortho- and pyrophosphates on their basis for
use as nutritional supplements.
To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: to determine the
patterns of dissociation of orthophosphoric acid in concentrated aqueous solutions and
calculate pH intervals dominated by ions of dihydrogen phosphate, hydrogen
phosphate and phosphate at high ionic strength solutions; to develop a rational method
of phosphate salts synthesis precursors purification on the basis of impurities of
fluorine coprecipitation, that is, As (III), Pb (II) and d-metals; to study the processes of
synthesis of high-purity orthophosphates of calcium, sodium, potassium and
ammonium; determine the rational conditions of the processes of chemical
precipitation, crystallization and heat treatment of phosphate salts; to develop
technological schemes and estimate the costs of food ortho- and pyrophosphate salts
production.
As a result of the conducted research, dissociation constants of orthophosphoric
acid are defined for the first time in the context of ionic force of solutions variation
from 0.25 to 5 units. It has been proven that the dissociation constants of H3PO4
change disproportionately: the parameter рК1 passes through a small maximum in the
range of ionic forces 0-2, the parameter рК2 decreases monotonously in this range, and
рК3 increases monotonously. With a further increase in the ionic strength, all constants
increase monotonously. Calculations of the distribution diagrams of molecular and
ionic forms of orthophosphoric acid with the determined dissociation constants
showed significant changes in the pH intervals of their dominant presence in solutions.
It must be taken into account when carrying out selective crystallization of phosphate
salts. If for solutions with an ionic strength close to zero the pH recommendations
coincide well enough with the dominant regions of existence of ionic forms H2PO4-,
HPO42- and PO43 -, then for more concentrated solutions with an ionic strength equal
to, for example, three, optimum pH for salt deposition is noticeably shifted: to pH = 3
for NaH2PO4, pH 6-12 for Na2HPO4 and pH  14 for Na3PO4.
Studies of the coprecipitation processes of microquantities of compounds Cu
(II), Cd (II), As (III), Pb (II) and fluorine with calcium hydrogen phosphate have
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shown the possibility of their quantitative extraction from solutions of СaCl2 and
ammonium salts of orthophosphoric acid. Significant influence of micro- and macro
components (i.e. calcium or phosphoric acid ions) on the process efficiency and the
acidity of the solutions from which these impurities are removed, has been established.
Analysis of the obtained data showed that the different nature of the
coprecipitation of compounds Cu (II), Cd (II), As (III), Pb (II) and fluorine in CaCl2
and H3PO4 solutions cannot be explained by differences in the composition of calcium
phosphate

precipitates

or

differences

in

chemical

composition.

Calcium

hydrophosphate crystal hydrate of CaHPO4.2H2O is precipitated only at pH 3-8 and
phosphate precipitation in the form of hydroxyapatite is possible only at pH> 8.
Therefore, it is concluded that the reasons for the selectivity of coprecipitation of the
studied ions are not in the volume of the collector, but in its surface, namely the charge
and nature of the surface ions.
Calculations have shown that for the quantitative removal of impurities Cd (II),
As (III), Cu (II) and Pb (II) and fluorine from a solution of CaCl2, chemically pure
phosphoric acid at a rate of at least 15 g of H3PO4 per 1 dm3 solution of calcium
chloride should be added to a concentrated solution and its pH value should be brought
to 2.5-3.0 units by neutralization with ammonia solution. To remove toxic impurities
from the phosphoric acid solution, it is recommended to carry out coprecipitation in
two stages: first to remove compounds of Cd (II), Cu (II) and Pb (II), and fluorine at
pH = 6.0-6.5, which will require no less than 4 g of CaCl2 per 1 dm3 of acid, and then
to remove arsenic residues at pH = 8.0-8.25, which will require at least 13 g of CaCl2
per 1 dm3 of solution.
As a result of experiments on chemical precipitation of calcium orthophosphates
at pH 4-10 and with a constant molar ratio of Ca/P = 1.5, it was determined that in the
entire pH range at a temperature of 20 °C only one metastable form precipitates, i.e.
calcium hydrogen phosphate dihydrate (Ca/P = 1.0). After isothermal holding of the
obtained suspensions in a high pressure reactor at 250 °C for 6 hours, calcium
hydrogen phosphate is completely dehydrated and is partially converted into a more
stable form - hydroxyapatite. With increasing pH of the reaction solutions, the
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proportion of hydroxyapatite increases from 14 to 70%, and the degree of their
crystallinity decreases from 20 to 5%.
For the first time, a linear correlation was established (with a correlation
coefficient R2 = 0,9742) between the specific products of the solubility of calcium
orthophosphates and their molar ratio Ca/P. It is shown that the values of the
solubilitiy of tricalcium phosphate products (рКS = 26-29), hydroxyapatite products
(рКS = 116.8) and its Ca-deficient forms (рКS = ~ 85) cannot be correlated. These
values of solubility products are suggested to be adjusted according to the following
correlation: for tricalcium phosphate рКS = 40, for hydroxyapatite рКS = 155, for Cadeficient hydroxyapatites рКS = 114-155. The calculated solubility isotherms with
adjusted solubility products coincided well with the known experimental data.
It is concluded that, unlike the acidity of the reaction environment, the initial
molar ratio of Ca/P does not determine the basic composition of calcium phosphate
precipitates. Differences should be expected only at the level of impurities, because
the magnitude of coprecipitation of certain ions depends on their concentration in
solution and the order of mixing of synthesis precursors solutions.
It is established that the mutual influence of phosphate salts and ammonium
chloride on their solubility is well described by the Sechenov equation. On the basis of
this equation the calculation the technique of polytherms of salts solubility in their
mixes at the set ratios of components is suggested. It is theoretically and
experimentally shown that the following chemically pure products can be obtained by
methods of isothermal-isohydric one-stage crystallization and conversion after
purification and ammonization of orthophosphoric acid solution: (NH4)2HPO4 (up to
82%), NH4H2PO4(up to 56%), Nа2HPО4.12H2O (up to 96%), NаH2PO4.2H2O (up to
100%) and КH2PO4 (up to 66%).
The technological parameters of the solid-phase condensation processes of the
synthesized orthophosphates have been experimentally refined, which allows to obtain
four more nutritional supplements - Nа4P2O7, Nа2H2P2O7, К2H2P2O7 and Ca2P2O7
pyrophosphates. Heat treatment of orthophosphates significantly expands the range of
products.
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As a result of research devoted to synthesis processes of phosphate salts of
sodium, potassium, ammonium and calcium, the technological schemes of chemically
pure ortho- and pyrophosphates of sodium, potassium, ammonium and calcium
obtaining for their use as nutritional supplements are suggested.

Keywords: phosphates, calcium phosphate, sodium phosphate, potassium
phosphate, ammonium phosphate, pyrophosphates, activation energy, orthophosphoric
acid.
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ВСТУП
Актуальність теми.
В наш час фосфатні солі широко використовуються в сільському
господарстві як джерело фосфору, а також в багатьох галузях промисловості:
хімічній, харчовій, фармацевтичній, електронній, текстильній тощо. Для
промислового використання часто потрібні хімічно чисті і високочисті фосфати.
Наприклад, для застосування в харчовій та фармацевтичній промисловості до
фосфатів пред'являють особливі вимоги не містити токсичні домішки арсену,
плюмбуму, d-металів та флуору. У світовому виробництві фосфатів на частку
харчових фосфатів доводиться до 5 %. Світове споживання харчових фосфатів
зростає за рік в середньому на 3,5 %, а загальна потреба у харчових фосфатах в
Україні оцінюється орієнтовно в 40 тис. т/рік.
В Україні є підприємства з виготовлення фосфорних добрив та кормових
фосфатів, проте продукти такого синтезу не достатньо чисті для використання у
харчовій промисловості. До тепер в Україні відсутні харчові фосфати власного
виробництва. Це ставить нашу країну в економічну залежність від імпорту та
підвищує собівартість продукції. На сьогоднішній день в Україні використовують
в основному імпортовані харчові фосфати з інших країн: Китаю, Литви, Росії,
Сербії, Болгарії, Казахстану та ін. Разом з тим Україна володіє власними
потужними родовищами природних фосфоритів (до 1,03 млрд. тон Р2О5).
Класичні способи одержання хімічно чистих фосфатів амонію і лужних
металів базуються на нейтралізації розчинів харчової ортофосфорної кислоти або
її реактивних марок хімічно чистими карбонатами або гідрооксидами лужних
металів з подальшим упарюванням розчинів солей для їх кристалізації. Очевидно,
що висока вартість таких фосфатів визначається вартістю прекурсорів їх синтезу.
Наприклад, вартість реактивних марок ортофосфорної кислоти коливається в
межах 1,5 - 4,5 тисяч доларів за тонну. Розробка альтернативних технологій, які б
дозволяли отримувати більш дешеві хімічно чисті фосфатні солі, є актуальними
науково-технічним задачами.
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На нашу думку, на відміну від відомих способів одержання харчових
фосфатних солей, доцільно проводити попереднє доочищення прекурсорів
синтезу, використовуючи, наприклад, спосіб співосадження. Такий спосіб є менш
енерговитратним, ніж ізогідрична або ізотермічна кристалізація. Враховуючи
відносно високу вартість хімічно чистих карбонатів та гідроксидів натрію або
калію, також доцільним представляється використання методу конверсії
амонійної фосфатної солі з використанням більш дешевших солей натрію та
калію, ніж їх карбонатів та лугів. Отримані харчові ортофосфати при термічній
обробці можна перетворити на інший клас харчових добавок – пірофосфати.
Мета і завдання дослідження.
Метою
ортофосфорної

дисертаційної
кислоти

роботи
від

є

розробка

токсичних

способу

мікродомішок,

доочищення
встановлення

закономірностей процесів хімічного осадження, кристалізації і термічної обробки
фосфатних солей і розробка на їх основі технологічних параметрів одержання
харчових орто- і пірофосфатів натрію, калію, амонію та кальцію.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
1. Визначити закономірності процесів дисоціації ортофосфорної кислоти в
концентрованих водних розчинах та розрахувати інтервали рН, в яких
домінують іони

дигідрофосфату, гідрофосфату та фосфату за високих

іонних силах розчинів.
2. Розробити раціональний спосіб очищення прекурсорів синтезу фосфатних
солей на основі співосадження домішок флуору, As(III), Pb(II), Cd(II) і
Cu(II).
3. Дослідити процеси синтезу харчових ортофосфатів кальцію, натрію, калію
та амонію. Визначити раціональні умови процесів хімічного осадження,
кристалізації і термічної обробки фосфатних солей.
4. Розробити технологічні схеми та оцінити витрати на виробництво харчових
орто- та пірофосфатних солей.
Об’єкт дослідження – фізико-хімічні процеси хімічного осадження,
кристалізації і термічної обробки фосфатних солей.
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Предмет дослідження – технологічні параметри процесу досліджуваного
способу одержання харчових ортофосфатів кальцію, натрію, калію та амонію.
Методи дослідження - термодинамічні і кінетичні розрахунки, математичне
моделювання за допомогою програми Statgraphics (визначення фізико-хімічних
умов синтезу ортофосфатів); термогравіметричні дослідження виконані на
дериватографі Паулік-Паулік-Ерделі QD-1500; рентгенографічні дослідження
(визначення фазового складу і розмірів кристалітів продуктів синтезу) проводили
за

допомогою

дифрактометра

випромінюванні;

ДРОН-2

спектрофотометричні

в

монохроматичному

дослідження

з

Co-K1

використанням

спектрофотометра СФ-46; хімічний і потенціометричний аналіз за допомогою рНметра Adwa AD8000 (визначення складу синтезованих сполук і дослідження
процесів співосадження).
Зв'язок роботи з науковими планами, темами.
Диссертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних
робіт Державного вищого навчального закладу "Український державний хімікотехнологічний університет", завданнями держбюджетних науково-дослідних
робіт Міністерства освіти і науки України: "Закономірності гомогенних і
гетерогенних

хімічних

процесів

та

їх

використання

при

розробці

багатокомпонентних матеріалів і методів їх контролю" (2015-2020 р., Державний
реєстраційний

номер

0116U001716)

та

"Експериментальні

і

теоретичні

закономірності гетерогенних процесів синтезу функціональних фосфатних,
гідроксидних та оксидних матеріалів" (2020-2021 р. Номер державної реєстрації
0120U101971).
Наукова новизна одержаних результатів:
1. Вперше встановлено, що константи дисоціації H3PO4 з ростом іонної сили
розчинів змінюються не пропорційно. Якщо при нульовій іонній силі значення
констант складають: рК1 =2,08, рК2 = 5,52 і рК3 = 12,5, то за іонної сили три: рК1 =
2,3, рК2 = 4,4 і рК3 = 13,1, за іонної сили п’ять: рК1 = 3,17, рК2 =4,99 і рК3 = 13,89.
2. Розрахунки діаграм розподілу молекулярної і іонних форм ортофосфорної
кислоти показали значні зміни інтервалів рН їх домінантної присутності у
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розчинах з ростом їх концентрацій. Для концентрованих розчинів максимальний
вміст іонних форм досягається при рН = 3 для H2PO4-, pH 6-12 для HPO42- і pH 
14 для PO43-.
3. Вперше встановлена лінійна кореляція (R2 = 0,9742) між питомими
добутками розчинності ортофосфатів кальцію і їх мольним співвідношенням Cа/Р.
Показано, що кореляції не піддаються значення добутків розчинностей
трикальційфосфату (рКS = 26-29), гідроксиапатиту (рКS = 116,8) і його Садефіцитних форм (рКS = 85). Ці значення добутків розчинностей запропоновано
скоректувати відповідно до кореляційної залежності: для трикальційфосфату рКS
= 40, для гідроксиапатиту рКS = 155, для Са-дефіцитних гідроксиапатитів рКS =
114-155.
Практичне значення одержаних результатів.
В

результаті

проведених

досліджень

запропоновані

раціональні

технологічні параметри хіміко-технологічних процесів одержання харчових ортоі пірофосфатів кальцію, натрію, калію, амонію з використанням стадій хімічного
осадження, ізотермічно-ізогідричної кристалізації, конверсії і термічної обробки.
Способом співосадження з гідрофосфатом кальцію запропоновано проводити
доочищення прекурсорів синтезу ( а саме: екстракційної фосфорної кислоти і
солей кальцію) від токсичних домішок сполук флуору, As(III), Pb(II), Cd(II) і
Cu(II).
Ефективність запропонованого способу синтезу харчових ортофосфатів
підтверджена випробуваннями синтезу харчових ортофосфатів кальцію на
підприємстві ТОВ «СНЕК ПРОДАКШН» в умовах лабораторії. Випробування
проводили на 10 л СaCl2 та H3PO4 (акт випробувань надано в Додатку Б).
Особистий внесок автора.
Особистий внесок автора дисертаційної роботи полягає в критичному
аналізі та систематизації патентної та науково-технічної літератури за темою
дисертаційної роботи, плануванні та здійсненні експериментальних і теоретичних
досліджень, аналізі одержаних результатів та формулюванні висновків, підготовці
доповідей, публікацій та заявки на корисну модель.
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Постановка
узагальнення

завдання,

отриманих

вибір

об'єктів

результатів

дослідження,

здійснювалися

інтерпретація

спільно

з

і

науковим

керівником професором Ніколенко М.В. Результати досліджень, виконаних у
співавторстві, отримані за участю автора на всіх етапах.
Внесок співавторів спільних публікацій полягає в науковому керівництві,
вибору

методики

експериментів

та

методик

аналізів,

проведенні

експериментальних досліджень, обговоренні та підготовці публікацій за
результатами досліджень.
Автор висловлює подяку к.т.н. Костинюку А.О. (Faculty of Chemistry and
Chemical Technology, University of Ljubljana), Assist. Prof. Dr. Likozar B. (Faculty of
Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana), за консультації і
допомогу в підготовці публікацій.
Апробація результатів дисертації.
Матеріали дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на
Десятій українській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«Хімічні проблеми сьогодення» (Вінниця, 2017 р.); V міжнародній науковопрактичній конференції «Хімія, біо- та нанотехнології, екологія та економіка в
харчовій та косметичній промисловості» (Харків, 2017); IV всеукраїнській
науково-практичній конференції молодих учених і студентів. «Науково-практичні
розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній
галузях промисловості.» (Херсон, 2017), XVI Polish – Ukrainian Symposium.
Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological
applications (Lublin, 2018); VI міжнародній науково-практичній конференції
«Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку –
КМХТ-2018» (Київ, 2018 р.); І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція
студентів, аспірантів і молодих учених (Вінниця, 2018); XVII всеукраїнській
конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії
(Дніпро, 2019 р.); ІX міжнародній науково-технічній конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (Дніпро, 2019 р.); VІIІ
міжнародній науково-практичній конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії
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та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2020» (Київ, 2020 р.);
International conference «Food chemistry. modern methods for production of food,
food additives and packaging materials» (Львів, 2020); I international scientific
conference «Current problems of chemistry, materials science and ecology» (Луцьк,
2021).
Публікації.
Наукові результати дисертації викладено у 16 друкованих роботах, серед
них: 4 наукові статті (усі проіндексовано міжнародною наукометричною базою
даних Scopus); 1 стаття – опублікована у закордонному періодичному виданні, 11
тез та матеріалів доповідей на наукових конференціях та 1 патент на корисну
модель.
Структура та обсяг дисертаційної роботи.
Дисертаційна робота складається із анотації, вступу, шести розділів,
висновків, списку використаних джерел (166), 4 додатків (А, Б, В, Г), на 18
сторінках, містить 69 рисунків, 41 таблицю. Загальний обсяг дисертації складає
199 сторінки.
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РОЗДІЛ 1
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
1.1 Застосування фосфатних солей в якості харчових добавок та вимоги до
ступеню їх очистки
В наш час харчові добавки стали невід'ємною частиною харчових продуктів.
Наприклад, в Європі застосовують понад 500 харчових добавок; у США їх
кількість, включаючи відповідні суміші, перевищує 1500; в Росії – понад 400, в
Україні дозволено понад 300. До числа широко використовуваних харчових
добавок відносяться харчові фосфати – солі фосфорних кислот амонію, натрію,
калію, кальцію та магнію. Це пояснюється тим, що фосфор відіграє дуже важливу
роль у життєдіяльності людини. Наприклад, фосфор входить до складу білків,
ліпідів та ферментів, ортофосфати кальцію є мінеральною основою кісткових
тканин, фосфат-аніони входять до складу м’язових тканин [1].
Найчастіше харчовими фосфатами користуються в таких галузях харчової
промисловості,

як

м'ясопереробна,

молочна,

масложирова,

кондитерська,

хлібопекарська тощо. Зважаючи на об’єм продукції, яку випускають дані галузі,
зрозуміло, що потреба в таких фосфатах безперервно зростає. У світовому
виробництві фосфатів на частку харчових фосфатів доводиться до 5%. За даними
[2] cвітове споживання харчових фосфатів зростає за рік в середньому на 3,5 %, а
загальна потреба у харчових фосфатах в Україні оцінюється орієнтовно в 40 тис.
т/рік [2].
Відповідно до технологічного призначення харчові фосфати мають широку
сферу

використання.

Їх

використовують

в

якості

емульгаторів,

комплексоутворювачів, стабілізаторів консистенції, розпушувачів, регуляторів
кислотності, синергістів антиоксидантів, фіксаторів забарвлення, розрихлювачів,
антигрудкуючих агентів, розділювачів, ущільнювачів, а також у поживних
середовищ для дріжджів [3-6].
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Європейській класифікатор харчових добавок включає на сьогодні наступні
фосфатні сполуки: фосфати натрію Е339(i-iіі), фосфати калію Е340(i-ііі), фосфати
кальцію E341(i-ііі), фосфати амонію E342(і, iі), фосфати магнію Е343(i-ііі),
пірофосфати Е450(i-vііі), трифосфати Е451(i, іі) та поліфосфати Е452(i-v). Тобто
за хімічним складом харчові фосфати поділяються на амонійні, натрієві, калієві,
кальцієві та магнієві солі ортофосфорної, пірофосфорної, трифосфорної і
метафосфорної кислот. За даними [7-8] найбільше поширення в харчових
технологіях отримали ортофосфати і пірофосфати амонію, натрію, калію і
кальцію.
Наявність Е-коду у харчових добавок означає наступне:
а) дану речовину перевірено на безпеку;
б) речовина може бути застосована (рекомендована) в рамках її
встановленої безпеки та технологічної необхідності за умови, що застосування
цієї речовини не введе споживача в оману щодо типу і складу харчового
продукту, в який воно внесено;
в) для даної речовини встановлені критерії чистоти, необхідні для
досягнення певного рівня якості продуктів харчування.
Вимоги до якості харчових фосфатів регламентуються згідно стандартам і
нормативним документам [7-10]. До їх якості, як правило, пред’являють
підвищені вимоги по вмісту в них таких шкідливих для організму домішок, як
флуору, арсену та важких металів, наприклад: свинцю, ртуті, кадмію, купруму,
цинку тощо.
В таблицях 1.1–1.11 (додаток В) для порівняння представлено гранично
допустимі показники щодо вмісту шкідливих домішок у харчових ортофосфатах
відповідно до міжнародних стандартів FNP і FCC1 та вимоги до складу ряду
фосфатних солей наступних кваліфікацій [11-24]:

1

FNP (Food and Nutrition Paper) – збірник специфікацій харчових добавок, розроблений FАО по
харчовим продуктам і харчуванню. Він об'єднує всі специфікації харчових добавок,
підготовлені JECFA (Joint FAO-WHO Expert Committee Report on Food Additives). FCC (Food
Chemicals Codex) являє собою сукупність міжнародних стандартів чистоти і ідентичності
харчових інгредієнтів.
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– хімічно чистий (х.ч.) – вміст основного компоненту складає понад 99%;
– чистий для аналізу (ч.д.а.) – вміст основного компоненту вище 98% і
домішки дозволяють проводити точні аналітичні вимірювання;
– чистий (ч.) – вміст основного компоненту 98% і вище.
Як видно з представлених таблиць, хімічний склад харчових фосфатів на
відміну від фосфатів кваліфікацій ч., х.ч. або ч.д.а. не регламентуються по таким
компонентам, як сульфати, хлориди, ферум, натрій або кальцій. Основними
показниками, по яким визначається можливість використання цих солей у
харчових технологіях, є флуор (як правило, до 10 мг/кг, але для ряду солей – до 50
мг/кг), арсен (до 3 мг/кг), плюмбум (до 5 або 10 мг/кг), та важкі метали (до 10, 15,
20 або 30 мг/кг).
Вміст основної речовини в харчових фосфатах повинен складати не менш,
ніж 96-98%, тобто вони займають проміжну групу між реактивними фосфатами
кваліфікації «чистий» (вміст основного компоненту 98% і вище) і фосфатами
кваліфікації «технічний» (вміст основного компоненту не менш 95%). Слід
відмітити, що вимоги до вмісту арсену, плюмбуму та d-металів в харчових
фосфатах в деяких випадках навіть менші, ніж у реактивних фосфатних солях
кваліфікації «ч». Можна очікувати, що встановлені межі по вмісту токсичних
домішок в харчових фосфатах в подальшому будуть переглянутими, однак це
потребує розробки нових технологій по синтезу більш чистих солей.
В якості ще одного приклада в таблицях 1.12-1.15 (Додаток Г) представлені
дані щодо вимог до хімічного складу харчових пірофосфатів. Вміст основної
речовини в них повинен складати не менш ніж 95%, тобто за хімічною
кваліфікацією їх слід віднести то технічних солей. Оскільки пірофосфати
отримують термічною обробкою ортофосфатів, то вміст інших токсичних
домішок (флуору, плюмбуму та d-металів)

в них обрано таким же, як і в

ортофосфатних солях. Як відомо, однією з основних цілей у виробництві
харчових фосфатів є завдання знизити собівартість таких продуктів. Необхідно
відмітити, що використання фосфатів кваліфікації «ч», «ч.д.а.» або «х.ч.» в якості
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харчових добавок не доцільно з точки зору відносно великої собівартості таких
реактивів.
Очевидно, що харчові фосфати можливо отримувати на підприємствах, які
займаються виробництвом фосфатних добрив та кормових фосфатів. Розглянемо
відомі способи синтезу фосфатних солей з метою вибору оптимального способу їх
одержання з необхідним ступенем очистки від токсичних домішок, що
нормується законодавством щодо їх використання в якості харчових добавок.
1.2. Методи синтезу харчових фосфатів амонію, лужних та лужноземельних
металів.
1.2.1 Методи синтезу та очистки ортофосфатів амонію, натрію та калію
Класичні технології одержання хімічно чистих фосфатів амонію, лужних і
лужноземельних металів базуються на способі нейтралізації розчинів харчової
ортофосфорної кислоти або її реактивних марок «чиста» (ч.), «чиста для аналізів»
(ч.д.а.) та «хімічно чиста» (х.ч.) відповідними хімічно чистими карбонатами або
гідрооксидами лужних або лужноземельних металів з подальшим упарюванням
розчинів солей і їх кристалізацією. Очевидно, що висока вартість таких фосфатів
визначається вартістю прекурсорів їх синтезу і, насамперед, вартістю фосфорної
кислоти.
Як

відомо,

ортофосфорну

кислоту

одержують

двома

способами:

екстракційним – розкладом природніх фосфатів сірчаною кислотою, а також
електротермічним – шляхом відновлення і сублімації фосфору з природніх
фосфатів в електропечах з подальшим спалюванням фосфору і гідратацією
продуктів його окислення [25-27].
Екстракційна фосфорна кислота при сірчанокислотному розкладанні
фосфату виходить з високим вмістом домішкових аніонів та катіонів, а також
твердих частинок гіпсу. Тому екстракційна фосфорна кислота переробляється в
основному

на

концентровані

добрива

(амофос,

подвійний

суперфосфат,
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нітроамофоску та інші) і лише частково на кормові фосфати або технічні солі
[28,29], піддаючись при цьому різному ступеню очищення.io
На сьогоднішній день більш доцільним є одержання фосфорної кислоти
харчової кваліфікації шляхом очищення екстракційної фосфорної кислоти.
Переважна кількість технічних і харчових фосфатів в Західній Європі і США вже
проводиться на основі очищеної ЕФК. А виробництво ТФК в Канаді і США
безперервно скорочується [30].
На першому етапі очистки з неї видаляють фтористоводневу та
кремнефтористоводневу кислоту, що досягається додаванням сульфатів натрію
і/або калію, які утворюють малорозчинні кремнефториди натрію або калію.
Домішки фтористоводневої кислоти видаляють вакуумним випарюванням при
концентруванні ЕФК. Спосіб дозволяє виділити до 95% фторидів. На другому
етапі видаляють плюмбум і арсен шляхом переводу їх у малорозчинні сульфіди і
приступають до очищення кислоти від сульфатів. Вміст сульфатів в розчині
знижують в результаті повільної обробки кислоти вуглекислим барієм. Сульфат
барію разом з сульфідами арсену і плюмбуму відокремлюють фільтруванням. Для
очищення від феруму і алюмінію розчин кислоти нейтралізують до рН  4, після
чого домішки осідають у вигляді фосфатів [31].
Також відомий метод екстракції розчинником з використанням кетонів
різних спиртів [32-35]. Автори [32] попередньо очищають фосфорну кислоту
концентровану до 80 мас.%. Спочатку проводять осадження сульфату з
використанням Ca(H2PO4)2.H2O, CaHPO4.2H2O і Ca3(PO4)2 (хч) і технічного оксиду
кальцію при мольному співвідношенні Ca2+:SO24- 0,8-1,5, температурі 343-363К і
часу напилення 1800-7200 с. Потім проводять рідинну екстракцію SiF4 і HF з
використанням 4-метил-2-пентанона.
Amin et al. [33] описують одержання фосфорної кислоти високої якості
шляхом рідиннофазної екстракції з використанням н-бутанолу, н-гексанолу і ноктанола. Кислоту екстрагують із забрудненої 9,2 М H3PO4 при 250 °C з
співвідношенням водної/органічної фаз 1:1, 1:3 і 1:5 у випадку бутанолу,
гексанолу і октанолу, відповідно. Hannachi et al. [34] досліджували очищення
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екстракційної

фосфорної

кислоти

сумішами

метилізобутилкетону

і

трибутилфосфату. Процес очищення складався з операцій екстракції, промивання
і десорбції.
Інший шлях одержання харчових фосфатів – це додаткове очищення
кормових фосфатів або фосфатних добрив, наприклад, способами кристалізації,
хімічного осадження, висолювання, виморожування, ректифікації, екстракції
органічними розчинниками, флотації або іонного обміну. З перерахованих
методів очищення неорганічних солей універсальним є тільки кристалізація,
оскільки дозволяє одночасно відокремлювати від цільового продукту домішки
катіонів та аніонів. Як правило, саме кристалізацію використовують на стадіях
очищення фосфатних солей.
Розглянемо відомі дані про синтез фосфатних солей. В наш час фосфати
отримують різними способами, які відрізняються умовами нейтралізації кислоти і
кристалізацією готового продукту [36-38].
Чистий однозаміщений ортофосфат амонію може бути

одержаний

амонізацією термічної фосфорної кислоти. Спосіб являє собою безперервний
одноступінчатий процес. При використанні 75% фосфорної кислоти утворюється
пастоподібна маса, яка в результаті охолодження кристалізується у вигляді
однозаміщенного

ортофосфату

амонію.

Залишки

вологи

відокремлюють

центрифугуванням і сушкою [39].
Автори [40] описують метод одержання двузаміщенного фосфату амонію
шляхом пропускання через розчин однозаміщенного фосфату амонію надмірної
кількості аміаку при цьому температура розчину знижується від 110-115 °С до 100
°С і нижче. Так як розчинність двузаміщенного фосфату амонію при високих
температурах нижче, ніж розчинність однозаміщенного, тому внаслідок цього з
розчину викристалізовується значна кількість діамонійфосфату. Кристали
відокремлюють центрифугуванням гарячого або охолодженого розчину. Твердий
діамонійфосфат висушують при помірній температурі, а рідку фазу направляють
назад в апарат, де знаходиться розчин однозаміщенного фосфату амонію.
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Також двозаміщений фосфат амонію реактивних марок одержують шляхом
введення в апарат термічної фосфорної кислоти при масовому відношенні
однозаміщенного ортофосфату амонію до двузаміщенного ортофосфату амонію в
розчині 85:15. Перемішування продовжують до тих пір, поки не випарується
необхідна кількість води за рахунок теплоти нейтралізації. Після чого розчин
переводять в горизонтальний герметичний обертовий барабан, забезпечений
водяною сорочкою, а потім вводять додатково аміак в обсяг над розчином до тих
пір, поки весь однозаміщений ортофосфат амонію не перейде в двозаміщений
ортофосфат амонію. Кристали відокремлюють на фільтрі Олівера і висушують
при температурі нижче 80 0С, а матковий розчин відправляють назад у цикл [ 41].
Автори [42] провели систематичні дослідження з глибокого очищення
амофосу – дигідрофосфату амонію з можливими домішками гідрофосфату
амонію. Вони показали, що таке очищення потребує проведення двох або трьох
послідовних

ізотермічно-ізогідричних

перекристалізацій.

Для

подальшого

одержання реактивних марок фосфатів натрію або калію пропонується
використовувати хімічно чисті гідроксиди або карбонати лужних металів.
Реакцію синтезу можна проводити не тільки в розчинах але і способом
спікання очищеного кристалізованого амофосу з карбонатами лужних металів за
температур вище 600°С [43]. Очевидними недоліками останнього способу синтезу
є високі енерговитрати, необхідність гомогенізації вихідних реагентів та
використання високотемпературного обладнання.
За даними [44] чистий дигідрофосфат амонію одержують з попередньо
обезфтореної екстракційної фосфорної кислоти в присутності добавок солей
кальцію, з подальшою нейтралізацією ЕФК аміаком.
Сировиною для одержання натрієвих фосфорнокислих солей служить
переважно термічна фосфорна кислота, кальцинована сода та їдкий натр [45,46].
Ортофосфат натрію може існувати у вигляді 3-х модифікацій: у низькотемпературної

і

двох

високотемпературних

[47-53].

Одержання

ортофосфатів натрію так само засноване на нейтралізації ЕФК гідроксидом або
карбонатом натрію. Іноді ортофосфат натрію одержують при взаємодії
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динатрийфосфат з вуглекислим натрієм у водному розчині під тиском при
температурі 180 °С. Вуглекислий газ відводять з потоком інертного газу [54].
В. Ваггаманом [40] розглянуті деякі питання одержання хімічно чистих
ортофосфатів натрію з екстракційної фосфорної кислоти. При виробництві чистих
ортофосфатів натрію з екстракційної фосфорної кислоти не завжди проводять
попередню, повну або часткову її очистку. Видалення деяких домішок
досягається в результаті часткової нейтралізації та утворенні об'ємних і добре
фільтрованих осадів.
Кремнефтористоводневу кислоту, видаляють нейтралізацією за допомогою
кальцинованої соди або розчину динатрийфосфату. Осад відокремлюють
фільтруванням,

промивають,

сушать

і

продають

у

вигляді

технічного

кремнефтористого натрію. При цьому не вдається повністю видалити фтор. Його
видаляють на подальших стадіях нейтралізації [55,56].
Далі очищують від свинцю та миш’яку обробкою розчином сульфіду
натрію. Після чого приступають до видалення сульфатів [40]. Вміст сульфатів в
розчині знижується в результаті обробки розчину вуглекислим барієм. Сульфіди
миш'яку і свинцю і сульфат барію відокремлюють фільтруванням [40]. В
одержаному фільтраті міститься ще залізо і алюміній, невелика кількість фтору і
сліди барію. Їх позбавляються нейтралізацією кальцинованою содою при рН 4,04,2. З фільтрату за допомогою кристалізації одержують чистий дигідрофосфат
натрію, а маткові розчини використовують для одержання гідрофосфату [43].
Кристалізацію гідрофосфату проводять в охолоджених ємностях, з подальшим
відділенням від маточного розчину.
Чистий гідрофосфат натрію (безводний, двох- або семиводний, в залежності
від температури) виділяється при взаємодії з содою чистого NН4Н2Р04. Соду і
моноамонійфосфат подають в насичений розчин Nа2НР04. У газову фазу
виділяються NH3 і СО2, а в тверду фазу кристалічний Nа2НР04 [57].
При виробництві гідрофосфату натрію застосовують невеликий надлишок
фосфорної кислоти, який нейтралізується маточним розчином. Реактори
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нагрівають паром 88-100 °С. Розчин гідрофосфату натрію після відділення
переробляють на кристалічний гідрофосфат натрію.
Охолоджуючи нейтралізований розчин до температури близько 30 °С ди або
тринатрійфосфат кристалізуються у вигляді дванадцятиводних кристалогідратів.
Кристали безводного Na3PO4 можна одержати сплавом деяких фосфатів з
карбонатом натрію при температурі близько 900 °С [58]
В роботі [59] авторами описано технологію одержання чистого ортофосфату
натрію очищенням екстракційної фосфорної кислоти карбонатами натрію, калію,
кальцію, барію і аміачним реагентом.
Також ортофосфат натрію може бути одержаний при реакції нейтралізації
гідрофосфату натрію содою і аміаком, а також при взаємодії з хлористим натрієм і
аміаком [60-61].
Ортофосфати калію існують у вигляді різних кристалогідратів: триводного
двузаміщенного фосфату калію (К2НРО4·ЗН2О), шестиводного однозаміщенного
фосфату калію (КН2РО4·6Н2О), триводного тризаміщенного фосфату калію
(К3РО4·ЗН2О), семиводного (К3РО4·7Н2О), дев’ятиводного (К3РО4·9Н2О) [62].
Однозаміщений фосфорнокислий калій КН2РО4 одержують нейтралізацією
фосфорної кислоти розчином гідроксиду калію. Сировиною є реактивна 85%
фосфорна кислота і гідроксид калію, що містить 80% основної речовини.
Технологічна схема процесу одержання ортофосфатів калію аналогічна схемі
одержання ортофосфатів натрію. Розчин КОН фільтрують і заливають у
кристалізатори, куди при безперервному перемішуванні подається фосфорна
кислота. Одержаний розчин охолоджують. Кристалізація солі починається при 40
°С. При температурі 15-20 0С одержані кристали відділяють на центрифузі.
Маткові розчини повертають в процес для приготування розчину КОН [62].
Одержання двузаміщенного фосфорнокислого калію полягає в нейтралізації
фосфорної кислоти розчином КОН [59,64]. У реактор при безперервному
перемішуванні подають 85% фосфорну кислоту реактивних марок і розчин лугу.
Одержаний розчин упарюють при температурі С ^^ С, фільтрують від
нерозчинних речовин, які випали в осад і охолоджують. При охолодженні
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відбувається кристалізація КН2РО4. Кристали відділяють на центрифузі від
маточного розчину [62].
Ортофосфат калію K3PO4 одержують нейтралізацією надлишком гідроксиду
або карбонату калію ортофосфорної кислоти або дією надлишку гідроксиду калію
на кислі фосфати калію [63].
Наведений аналіз способів синтезу фосфатних солей систематизовано в
таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Способи синтезу ортофосфатів NH4+, Na+ та К+.
Сполука

Спосіб синтезу

Дигідрофосфат амонію

Одержують

амонізацією

75%

термічної

NH4(H2PO4)2.

фосфорної кислоти за температури 70-80С
[39].

Гідрофосфат амонію

Одержують шляхом пропускання через розчин

(NH4)2HPO4

однозаміщенного фосфату амонію надмірної
кількості

аміаку.

При

цьому

температура

розчину знижується від 110-115 °С до 100 °С і
нижче

і

відбувається

кристалізація

гідрофосфату амонію [40].
Дигідрофосфат натрію

Дигідрофосфат натрію NaH2PO4 одержують з

NaH2PO4

потрійної системи Na2O-P2O5-H2O при 250 °С у
вигляді двох кристалогідратів: NaH2PO4 * H2O і
NaH2PO4 * 2H2O [57].

Гідрофосфат натрію

При

виробництві

Na2HPO4

застосовують невеликий надлишок фосфорної
кислоти,

який

гідрофосфату

нейтралізується

натрію
маточним

розчином. Реактори нагрівають паром до 80-100
°С.
Ортофосфат натрію

Одержують при взаємодії динатрійфосфату з
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Na3PO4

натрієм вуглекислим у водному розчині при
температурі 180 0С під тиском [54].
Також може бути одержаний при реакції
нейтралізації динатрійфосфату содою і аміаком,
а також при взаємодії з хлористим натрієм і
аміаком [60, 61].

Дигідрофосфат калію

Одержують нейтралізацією фосфорної кислоти

KH2PO4

розчином гідроксиду калію при 40 °С [62].

Гідрофосфат калію K2HPO4

Одержання двузаміщенного фосфорнокислого
калію

полягає

в

нейтралізації

фосфорної

кислоти розчином КОН [58,63]
Ортофосфат калію

Одержують

нейтралізацією

надлишком

K3PO4

гідроксиду або карбонату калію ортофосфорної
кислоти або дією надлишку гідроксиду калію на
кислі фосфати калію [63].

Таким чином, аналіз науково-технічної літератури показує, що основним
промисловими способами виробництва фосфатів амонію, натрію та калію є
нейтралізація фосфорної кислоти відповідними кількостями гідрооксидів або
карбонатів амонію, натрію та калію з наступним доочищенням солей
перекристалізацією до необхідної ступені реактивної кваліфікації.
1.2.2 Методи синтезу ортофосфатів кальцію
Серед неорганічних сполук фосфору ортофосфати кальцію представляють
особливий інтерес не тільки з причини їх використання в якості харчових
добавок, але і тому що вони є мінеральною основою кісткових тканин і
розглядаються як перспективні біоматеріали з абсолютною біосумісністю. Вони
застосовуються

в

регенеративній

медицині,

ортопедії,

в

консервативній
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стоматології та стоматологічній хірургії, наприклад, в якості покриттів
дентальних

імплантатів

і

цементів

та

матеріалів-замінників

кісток

для

відновлення порожнин в щелепно-лицевої хірургії [64-71]. Тому питання синтезу і
розчинення ортофосфатів кальцію дотепер інтенсивно вивчаються дослідниками в
різних областях науки і загальна кількість публікацій по ортофосфатам кальцію за
даними Дорожкіна [64] сьогодні досягає 45 тис. З їх щорічним збільшенням
приблизно на 2 тис.
Достовірно доведено [72-74], що в системі Ca(OH)2–H3PO4–H2O можливе
утворення дванадцяти індивідуальних ортофосфатів кальцію з молярним
співвідношенням Ca/P в діапазоні від 0,5 до 2,0 (табл.1.3). Також відомі двофазні,
трифазні і навіть мультифазні ортофосфати кальцію, в яких індивідуальні
компоненти не можуть бути відокремлені один від одного [75,76]. Окремий клас
ортофосфатів

кальцію

складають

іонозаміщенні

фосфати,

наприклад:

фторапатити Ca10(PO4)6F2 та Ca10(PO4)6F(ОН) [77], карбонатвмісні апатити [78],
апатити з добавками катіонів різних металів [64-71, 79].
Відомі методи синтезу ортофосфатів кальцію зручно розділити на дві групи:
твердофазні,

коли

суміш

прекурсорів

кальцію

і

фосфору

із

заданим

співвідношенням Ca/P піддають термообробці, і «мокрі», коли синтез проводять в
розчинах [80]. Твердофазні методи, як правило, тривалі і енерговитратні [81]. Цих
недоліків позбавлені «мокрі» методи синтезу, хоча способом осадження можна
отримати не всі можливі ортофосфати кальцію. Істотним недоліком «мокрого»
синтезу вважається необхідність суворого контролю умов осадження. Порушення
цих умов призводить до осадження ортофосфатов кальцію з відхиленнями від
заданого стехіометричного складу. Можливість утворення в процесі осадження
метастабільних фаз і додаткових фазових трансформацій вже осаджених
ортофосфатів кальцію значно ускладнює вибір оптимальних умов їх синтезу [8285].
Складність процесів осадження ортофосфатів кальцію добре ілюструють
дані авторів [86,87], які встановили, наприклад, що синтез CaHPO4.2H2O шляхом
обробки

суспензії

Ca(OH)2

фосфорною

кислотою

при

еквімолярному
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співвідношенні Ca/P протікає в п'ять стадій з проміжним утворенням на першій
стадії фази гідроксилапатиту Ca10(PO4)6(OН)2.
За даними [80, 88-91] осадження гідроксилапатита при змішуванні солей
кальцію і фосфат-іонів навіть при строгому стехіометричному співвідношенні
Ca/P = 1,67 протікає через утворення нестехіометричного аморфного або
кальційдефіцітного фосфату кальцію. При цьому хімічний склад поверхні
гідроксилапатиту не обов'язково збігається з його об'ємним складом [92].
Таблиця 1.2 - Ортофосфати кальцію, їх добуток розчинності (KS) при 25С
та умовах синтезу
Сполука
Дигідроортофосфат кальцію
1-водний (монокальцієвий
фосфат моногідрат)

Умови синтезу

lgKS

Осадження
1,14

слід

проводити

при

співвідношенні Ca/P = 0,5 и рН  2,0
[64].

Ca(H2PO4)2.H2O
Дигідроортофосфат кальцію
(монокальцієвий фосфат)
Ca(H2PO4)2

З водних розчинів не осаджується.
1,14

Отримують дегідратацією
Ca(H2PO4)2.H2O при температурі
вище 100С.

Гідроортофосфат кальцію 2водний (дикальцієвий
фосфат дигідрат)

Осадження слід проводити при
6,59

співвідношенні Ca/P = 1,0, рН 2,06,5та температурі нижче 80C. [75]

CaHPO4.2H2O
Гідроортофосфат кальцію
(дикальцієвий фосфат)
CaHPO4

Можливо синтезувати методом
6,90

осадження з киплячого водного
розчину при співвідношенні Ca/P =
1,0 и рН 2,0-6,5 [93,94]

-ортофосфат кальцію
(-трикальцієвий фосфат)

28,9

З водних розчинів не осаджується.
Отримують термічним розкладом
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-Ca3(PO4)2

при температурі вище 800С
нестехіометричного
гідроксилапатиту або твердофазною
реакцією між CaHPO4 и CaO [95].
Також -Ca3(PO4)2 можна отрмати
осадженням із неводного
середовища (етиленгліколь) при
температурі150C [96,97].
З водних розчинів не осаджується.

-ортофосфат кальцію
(-трикальцієвий фосфат)
-Ca3(PO4)2

25,5

Отримують термообробкою Ca3(PO4)2 при температурі вище
1125C.

Тетракальцієвий фосфат
Ca4(PO4)2O

38–44

З водних розчинів не осаджується.

Аморфний фосфат кальцію

Ca/P = 1,20-2,20.

CaxHy(PO4)z .nH2O, n = 3–4,5.

Осаджують при рН 5,0-12,0.
Співвідношення Ca/P варіюється в
інтервалі 1,20-2,20.
26-33

Вважається індивідуальним
ортофосфатом кальцію зі змінним
хімічним складом.
Однак, його також можна розглядати
як аморфну форму інших фосфатів
кальцію [62, 98].

Октакальцієвий фосфат

Осаджують при співвідношенні Ca/P

Ca8(HPO4)2(PO4)4.5H2O

= 1,33 и рН 5,5-7,0 [9596,6

98].Розглядається як нестабільна
проміжна фаза. При старінні в
розчині переходить у
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кальційдефіцитний гідроксилапатит.
[99]
Кальційдефіцитний (або

Отримують одночасним додаванням

нестехіометричний)

солей кальцію та фосфорної кислоти

гідроксилапатит

в співвідношенні Ca/P = 1.50-1.67 до

Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x

киплячої води при рН 6,5-9,5 з

(де 0  x  1).

85

послідуючим кип’ятінням суспензії
протягом декількох годин [100,101].
Також отримують гідролізом Ca3(PO4)2 [102-104] або аморфного
фосфату кальцію [105-108].

Гідроксилапатит

Осадження проводять при

Ca10(PO4)6(OH)2

116,8

співвідношенні Ca/P = 1,67, рН 9,512,0 та температурі 90С [80, 109118]

Оксиапатит Ca10(PO4)6O

69

З водних розчинів не осаджується.

Автори [119] експериментально довели, що навіть відносно невеликі
коректування умов хімічного осадження (температура, час дозрівання і pH)
істотно впливають на морфологічні та хімічні характеристики осадів фосфатів
кальцію.

Навіть

після

прожарювання

в

однакових

умовах

такі

осади

характеризувалися різним ступенем кристалічності, яка варіювалася від 40 до
70%. Був зроблений висновок про необхідність ретельного контролю умов
осадження і подальшої обробки фосфатів кальцію.
Таким чином, дослідження процесів хімічного осадження ортофосфатів
кальцію являє собою аж ніяк не тривіальне завдання. Аналіз літературних даних
показує, що автори, як правило, проводять синтез фосфатів кальцію при мольних
співвідношеннях Ca/P, які задаються стехіометричним складом цільового
продукту[73,74]. Аналогічно, всі описані в літературі ізотерми розчинності
ортофосфатів кальцію розраховані або експериментально вивчені при розчиненні
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їх зразків стехіометричного складу [82-85]. На нашу думку, слід враховувати, що
будь-який надлишок іонів кальцію або фосфат-іонів в матковому розчині в
порівнянні зі стехіометричним співвідношенням Ca/P в осаді зумовить зміщення
рівноваги реакцій дисоціації фосфату кальцію, що, в свою чергу, призведе до
зміни його розчинності і, як наслідок, оптимуму його осадження. Тому
представляє теоретичний і практичний інтерес провести комплексне дослідження
щодо впливу умов осадження на склад утворених осадів ортофосфатів кальцію.
Синтез ортофосфатів кальцію на основі хлоридних або нітратних солей
кальцію потребує попередньої їх хімічної очистки [120]. Слід відмітити, що на
сьогодні розроблено багато методів очищення неорганічних солей: кристалізація,
хімічне осадження, висолювання, виморожування, ректифікація при наявності
легколеткого компонента, екстракція органічними розчинниками, флотація,
іонний обмін [121]. Вважається, що з розглянутих методів очищення речовин
тільки перекристалізація в найкращій мірі здатна видаляти різні домішки катіонів
та аніонів, що робить її найбільш ефективною. Для здійснення процесу
кристалізації в розчині необхідно створити перенасичення. За способами його
створення розрізняють два основні методи кристалізації: охолодження гарячих
насичених розчинів (ізогідрична кристалізація) та видалення частини розчинника
шляхом випаровування (ізотермічна кристалізація). Однак, перекристалізація солі
не дозволяє позбавитись від мікродомішок, які ізоморфні іонам осаду, що
осаджується з розчину. Наприклад, іони Pb2+ ізоморфні іонам Ca2+, оскільки
мають однакові розміри і заряд, і тому безперешкодно входять в кристалічну
решітку солей кальцію нарівні з самими іонами кальцію.
При виробництві хлориду кальцію з соляної кислоти і вапняку розчини
очищують від домішок сполук Fe, Mg, Al і сульфатів. Спочатку розчин очищають
від сульфатів додаванням хлористого барію (сульфат барію менш розчинний, ніж
сульфат кальцію). Потім розчин підігрівають і додають до нього хімічно чисте
вапно для осадження гідроксидів феруму, магнію і алюмінію [122]. Очевидно, що
залишкова кількість домішок визначається розчинністю використаних осадів –
фосфатів, сульфідів, гідроксидів та сульфатів. Для подальшого їх вилучення з
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розчинів на рівні менших за розчинність цих сполук необхідно використовувати
методи більш глибокої очистки, наприклад, сорбційного вилучення або
співосадження.
1.2.3 Методи синтезу пірофосфатів натрію, калію та кальцію.
Крім ортофосфатів широке застосування в харчовій промисловості знайшли
і пірофосфати лужних та лужноземельних металів. На сьогоднішній день
використовуються сім різновидів харчових пірофосфатів: дигідропірофосфат
натрію, моногідропірофосфат натрію, пірофосфат натрію, дігідропірофосфат
калію, пірофосфат калію, пірофосфат кальцію, дігідропірофосфат кальцію.
Пірофосфати натрію Na2H2P2O7 і Na4P2O7 в безводній формі можна
одержати термічною дегідратацією моно- і динатрийфосфату відповідно [40,123].
При дегідратації Na2HPO4 утворюється пірофосфат натрію. Процес можна
прискорити додаванням до Na2HPO4 більш кислої солі, наприклад NaH2PO4 або
NaHS04. При цьому утворюється пластинчаста аморфна фаза, яка прискорює ріст
кристалів Na4P2O7 [124].
Відомий спосіб одержання пірофосфату натрію, що включає нейтралізацію
термічної фосфорної кислоти (70 - 80%) кальцинованої содою до pH 8,8-9,0 з
наступним кип'ятінням розчину для видалення CO2 і випарюванням до
концентрації 48-50% Na2HPO4. Розчин Na2HPO4 змішують далі з 3-4 ваг.ч.
оборотного продукту і нагрівають до 360-400oC. Після чого охолоджують і
подрібнюють [125].
Автори [126] одержують пірофосфат натрію Na2H2P2O7 дегідратацією
дигідрофосфату натрію NaH2PO4·H2O при Т=160-240 °С.
За даними Хетцела і Тейлора [127], кислий пірофосфат натрію одержують
швидким сушінням у барабанах концентрованого розчину мононатрійфосфату,
що містить малі кількості оксидів калію і алюмінію, з подальшим нагріванням
продукту до 225-235 С протягом 4-6 годин в атмосфері, що містить регульовані
кількості водяної пари.
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[128] одержують двозаміщений пірофосфат в обертовій печі безперервної
дії. Мононатрійфосфат подається в піч і нагрівається до температури 225-250 С
гарячими димовими газами.
Також у [129] описано спосіб одержання пірофосфату натрію, що включає
дегідратацію (розкладання) динатрийфосфату при 350-400oС в присутності ~1%
каталітичної добавки – нітрату амонію.
Згідно [123] пірофосфат калію утворює три кристаллогідрати: одноводний
(К4Р2О7·Н2О), двуводний (К4Р2О7 2Н2О), триводний (К4Р2О7·ЗН2О). Механізми
процесу дегідратації кислих ортофосфатів калію вивчені Остерхольдом [130] за
допомогою термографічних, рентгенографічних і хімічних методів аналізу. Ці
дослідження

показали,

що

при

будь-яких

співвідношеннях

одно-

і

двузаміщенного ортофосфату калію при 245 °С відбувається утворення
метафосфату калію, а при надлишку двузаміщенного фосфату калію утворюєтьс
триполіфосфат калію. При температурі 282 °С безводний двозаміщений фосфат
калію втрачає воду і утворюється сполука 2К2НРО4 . К4Р2О7, яка при подальшому
нагріванні до 550 °С переходить в пірофосфат калію (К4Р2О7) [62].
У літературі описано метод одержання пірофосфату калію (К4Р2О7) методом
дегідратації двузаміщенного фосфорнокислого калію (К2НРО4) [123]. При
температурі близько 250 °С починається дегідратація. Процес швидко протікає
при температурі 350 °С. Матеріал, витриманий при температурі 400 °С і вище
являє собою чистий пірофосфат калію (К4Р2О7). Кислий пірофосфат калію
(К2Н2Р2О7) можна одержати дегідратацією однозаміщенного фосфорнокислого
калію (КН2РО4) [128]. При підвищених температурах двозаміщений пірофосфат
калію нестабільний і перетворюється в калієву сіль Курроля.
Відомий

метод

одержання

пірофосфату

калію

зневодненням

двузаміщенного ортофосфату калію при температурі 200-250 °С і прожарюванням
при температурі 500-550 °С.
Також описано метод одержання пірофосфату кальцію в результаті
термічної конверсії гідратованих орто- або пірофосфатів кальцію, які синтезують
по обмінним реакціям з водних розчинів солей кальцію і водних розчинів орто-
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[131] і пірофосфатів калію, натрію і амонію [132], в тому числі і в результаті
кислотно-основної взаємодії фосфорної кислоти і гідроксиду кальцію [133] або
кислого та основного фосфатів [134-136].
За даними [137] перетворення CaHPO4 в Ca2P2O7 відбувається в інтервалі
300-450 °С. Також згідно [138] пірофосфат кальцію одержують термічною
конверсією гідратованого ортофосфату кальцію CaHPO4.2H2O при 500 °С.
Наведений аналіз способів синтезу фосфатних солей систематизовано в
таблиці 1.17.
Таблиця 1.3 - Способи синтезу пірофосфатів.
Пірофосфати

Способи синтезу

Пірофосфат

Одержують нейтралізацію термічної фосфорної кислоти

натрію

кальцинованою содою до pH 8,8-9,0. Далі видаляють CO2
кип’ятінням
Na2HPO4.

і

випарюють

Розчин

до

Na2HPO4

концентрації

змішують

з

3-4

48-50%
ваг.ч.

оборотного продукту і нагрівають до 360-400oC [125].
Одержують

швидким

концентрованого

сушінням

розчину

у

барабанах

мононатрійфосфату

з

подальшим нагріванням продукту до 225-235 С вподовж
4-6 годин [127].
Одержують дегідратацію динатрийфосфату при 350-400oС
в присутності ~1% каталітичної добавки – нітрату амонію
[129].
Двузаміщенний

Одержують

дегідратацією

дигідрофосфату

натрію

пірофосфат натрію NaH2PO4·H2O при Т=160-240 °С [126].
Мононатрійфосфат подається в піч і нагрівається до
температури 225-250 С гарячими димовими газами [130,
128].
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Пірофосфат калію

Одержують

методом

дегідратації

двузаміщенного

фосфорнокислого калію (К2НРО4) при температурі 400 °С
[123].
Одержують дегідратацією одно і двозаміщеного фосфату
при будь-яких співвідношенях при температурі 550 °С
[130].
Одержують зневодненням двузаміщенного ортофосфату
калію при температурі 200-250 °С і прожарюванням при
температурі 500-550 °С.
Пірофосфат

Одержують дегідратацією CaHPO4 в інтервалі 300-450 °С

кальцію

[137].
Одержують

термічною

конверсією

гідратованого

ортофосфату кальцію CaHPO4.2H2O при 500 °С [138]
Як видно з літературного огляду процес дегідратації та одержання
пірофосфатів вивчено не повністю. Дані авторів відрізняються за температурою
одержання пірофосфатів і причини цих відмінностей не вивчені. Наприклад,
пірофосфат калію за даними [121] одержуть при Т=400 oС, а за даними [136] при
Т=500-550 oС. Тому становить інтерес визначити оптимальні умови одержання
пірофосфатів калію, натрію, кальцію та амонію.
1.3 Постановка мети і завдань дослідження
Проведений огляд літературних даних показав, що в наш час фосфатні солі
широко використовуються в сільському господарстві як джерело фосфору, а
також в багатьох галузях промисловості: хімічній, харчовій, фармацевтичній,
електронній, текстильній тощо. Для промислового використання часто потрібні
хімічно чисті і високочисті фосфати. Наприклад, для застосування в харчовій та
фармацевтичній промисловості до фосфатів пред'являють особливі вимоги не
містити токсичні домішки арсену, плюмбуму, d-металів та флуору. У світовому
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виробництві фосфатів на частку харчових фосфатів доводиться до 5%. Світове
споживання харчових фосфатів зростає за рік в середньому на 3,5 %, а загальна
потреба у харчових фосфатах в Україні оцінюється орієнтовно в 40 тис. т/рік.
В Україні є підприємства з виготовлення фосфорних добрив та кормових
фосфатів, проте продукти такого синтезу не достатньо чисті для використання у
харчовій промисловості. До тепер в Україні відсутні харчові фосфати власного
виробництва. Це ставить нашу країну в економічну залежність від імпорту та
підвищує собівартість продукції. На сьогоднішній день в Україні використовують
в основному імпортовані харчові фосфати з інших країн: Китаю, Литви, Росії,
Сербії, Болгарії, Казахстану та ін. Разом з тим Україна володіє власними
потужними родовищами природних фосфоритів (до 1,03 млрд. тонн Р2О5). Слід
відмітити, що на сьогодні в Україні розробляється технологія переробки цих
родовищ фосфоритів методом азотно-кислотного розкладання [139-141]. Однак,
аналіз літературних даних свідчить, що запропоновані способи одержання
фосфатних солей не оптимізовані до вимог промислового виробництва саме
хімічно чистих та харчових солей.
Класичні способи одержання хімічно чистих фосфатів амонію і лужних
металів базуються на нейтралізації розчинів харчової ортофосфорної кислоти або
її реактивних марок хімічно чистими карбонатами або гідрооксидами лужних
металів з подальшим упарюванням розчинів солей для їх кристалізації. Очевидно,
що висока вартість таких фосфатів визначається вартістю прекурсорів їх синтезу.
Наприклад,

вартість реактивних марок ортофосфорної кислоти коливається в

межах 1,5-4,5 тисяч доларів за тонну. Розробка альтернативних технологій, які б
дозволяли отримувати більш дешеві хімічно чисті фосфатні солі, є актуальними
науково-технічним задачами.
Для вирішення таких завдань можна використовувати фосфатні добрива,
піддав

їх

додатковому

висолювання,

очищенню,

виморожування,

наприклад,

ректифікації,

способами

кристалізації,

екстракції

органічними

розчинниками, флотації або іонного обміну. З перерахованих методів очищення
неорганічних солей промислово використовують в основному кристалізацію, як
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найбільш простіший і універсальний метод. Аналіз літературних даних показує,
що очищення фосфатів амонію таким способом потребує проведення двох або
трьох послідовних ізотермічно-ізогідричних перекристалізацій. Для синтезу
реактивних марок фосфатів натрію або калію на основі фосфату амонію
використовують хімічно чисті гідроксиди або карбонати лужних металів.
На нашу думку, на відміну від відомих способів одержання харчових
фосфатних солей, доцільно проводити попереднє доочищення прекурсорів
синтезу, використовуючи, наприклад, спосіб співосадження. Такий спосіб є менш
енерговитратним, ніж ізогідрична або ізотермічна кристалізація. Враховуючи
відносно високу вартість хімічно чистих карбонатів та гідроксидів натрію або
калію, також доцільним представляється використання методу конверсії
амонійної фосфатної солі з використанням більш дешевших солей натрію та
калію, ніж їх карбонатів та лугів. Отримані харчові ортофосфати при термічній
обробці можна перетворити на інший клас харчових добавок – пірофосфати.
Очевидно, що вирішення обговорених питань потребує проведення
широкого кола теоретичних і експериментальних досліджень. Результати таких
досліджень дозволять розробити нові способи одержання харчових фосфатів з
гарантовано низьким вмістом небажаних домішок.
Таким чином, мета роботи полягала в розробці способу доочищення
прекурсорів синтезу фосфатів на основі співосадження токсичних мікродомішок,
встановленні закономірностей процесів хімічного осадження, кристалізації і
термічної обробки фосфатних солей і розробці на їх основі технологічних
параметрів одержання харчових орто- і пірофосфатів натрію, калію, амонію та
кальцію для їх використання в якості харчових добавок.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
1. Визначити закономірності процесів дисоціації ортофосфорної кислоти в
концентрованих водних розчинах та розрахувати інтервали рН, в яких
домінують іони

дигідрофосфату, гідрофосфату та фосфату за високих

іонних силах розчинів.
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2. Розробити раціональний спосіб очищення прекурсорів синтезу фосфатних
солей на основі співосадження домішок флуору, As(III), Pb(II), Cd(II) і
Cu(II).
3. Дослідити процеси синтезу харчових ортофосфатів кальцію, натрію, калію
та амонію. Визначити раціональні умови процесів хімічного осадження,
кристалізації і термічної обробки фосфатних солей.
4. Розробити технологічні схеми та оцінити витрати на виробництво харчових
орто- та пірофосфатних солей.
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТІВ
2.1 Вихідні речовини
В експериментах і аналізах розчинів та продуктів використовували такі
речовини: хлорид кальцію (х.ч.), ортофосфорну кислоту (ч.д.а.), хлоридну кислоту
(ч.д.а.), гідроксид амонію (ч.д.а.), гідроксид натрію (ч.д.а.), азотну кислоту (ч.д.а.),
розчини арсену(III) (ч.д.а.), KCl (ч.д.а.), CuSO4 (ч.д.а.), PbSO4 (ч.д.а.) та CdSO4
(ч.д.а.), Hg(NO3)2 (ч.д.а.), HAuCl4 (ч.д.а.).
В якості прекурсорів синтезу використовували 1,0 М розчини CaCl2 і H3PO4
кваліфікації х.ч. або ч.д.а. Осадження фосфатів кальцію проводили при
варіюванні кислотності розчинів в інтервалі рН = 3-11 і мольному співвідношенні
Ca/P = 0,5-1,67. У колбу поміщали 500 мл дистильованої води і за допомогою
розчинів соляної кислоти або аміаку доводили рН до заданого значення. Далі при
безперервному перемішуванні лопатевою мішалкою зі швидкістю обертання не
менше 300 об/хв. в розчин з допомогою лабораторних перистальтичних
мікродозаторів з витратою 0,05-1 мл/хв. одночасно додавали підготовлену з
заданим співвідношенням Ca/P суміш розчинів CaCl2 і H3PO4 і 1,0 М розчин
аміаку.
Після осадження осади витримували при перемішуванні у розчині впродовж
6 годин. Одержані суспензії фільтрували під вакуумом, промивали невеликими
порціями холодної дистильованої води і висушували при 90-100С до постійної
маси.
Для визначення молярного співвідношення Ca/P в синтезованих осадах їх
висушували до постійної маси та гомогенізували шляхом перетирання в агатовій
ступці. Потім наважки зразків осадів розчиняли в концентрованому розчині HCl і
переносили в мірні колби.
В дослідженнях з визначення співосадження готували по одному літру
розчинів з наважки відповідних солей елементів, співосадження котрих
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досліджували, з концентрацією 1,00 мг/см3 (основний розчин) в розрахунку на
масу Cu(II), Cd(II) або Pb(II). Розчини арсену(III) готували із стандартного зразка,
що запаяний в скляній ампулі з концентрацією 0,10 мг/см3. Основний розчин при
приготуванні підкислювали додаванням 1 см3 перегнаної хлоридної кислоти і
зберігали не більше 10 днів. Робочі розчини готували перед їх використанням у
дослідах шляхом послідовного розведення:
– Робочий розчин I: 10,00 см3 основного розчину розбавляли до 1000 см3
дистильованою водою; 1,00 см3 містить 10,0 мкг елементу;
– Робочий розчин II: 10,00 см3 робочого розчину I розбавляли до 100,0 см3
дистильованою водою; 1,00 см3 містить 1,00 мкг елементу;
– Робочий розчин III: 10,00 см3 робочого розчину II розбавляли до 100,0 см3
дистильованою водою; 1,00 см3 містить 0,100 мкг елементу.
2.2.Експериментальні установки і методики проведення експериментів
Дослідження закономірностей хімічного осадження ортофосфатів кальцію
проводили при варіюванні кислотності розчинів в інтервалі рН = 3-11 і мольному
співвідношенні Ca/P = 0,5-1,67. В експериментах використовували 1,0 М розчини
CaCl2 і H3PO4, приготовані розчиненням реактивів кваліфікації x.ч. або ч.д.а.
(«Реахім») в дистильованій воді. Для підтримки постійної іонної сили в розчині
перед осадженням фосфатів кальцію вносили КСl кваліфікації x.ч. до
концентрації 3 моль/л. Осадження фосфату кальцію проводили при постійному
значенні рН. Тому швидкість подачі розчинів реагентів підбирали на підставі
стехіометричності реакцій осадження і апробували в попередніх експериментах
таким чином, щоб рН розчину залишався на заданому рівні з точністю 0,1 рН
протягом всього процесу осадження. На рис. 2.1 показано експериментальну
установку для синтезу фосфатів кальцію.
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Рисунок 2.1 - Експериментальна установка для синтезу фосфатів кальцію.
(1 – термостатична ємність; 2 – термометр; 3 – комбінований електрод рНметру; 4 – мотор з лопастною мішалкою).
У колбу поміщали 500 мл дистильованої води і за допомогою розчинів
соляної кислоти або аміаку доводили рН до заданого значення. Далі при
безперервному перемішуванні лопатевою мішалкою зі швидкістю обертання не
менше 300 об/хв. в розчин з допомогою лабораторних перистальтичних
мікродозаторів з витратою 0,05-1 мл/хв. одночасно додавали підготовлену з
заданим співвідношенням Ca/P суміш розчинів CaCl2 і H3PO4 і 1,0 М розчин
аміаку. Автоматичну підтримку заданого рівня pH забезпечували за допомогою
мікроконтролера Arduino Uno (ATmega328P-AU), керованого комп'ютером за
допомогою протоколу Standard Firmata (рис. 2.2). Вимірювання рН проводили з
точністю 0,05 од. рН за допомогою рН-метра Adwa AD8000. Для підтримки
температури 25°С використовували ультратермостат об'ємом 10 л.
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ПК
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US
B

Arduino Uno

StandardFirmata
Цифрові
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Виконуючі

Цифрові
входи

Сигналізація

Аналогові
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входи

Давачі

Об'єкт

Рисунок 2.2 Схема функціональної структури дозатору – титратору.
SCADA - комп'ютерна програма реалізованої на мові Python, Arduino Uno промисловий контроллер, Standard Firmata – протокол, за яким керується
контроллер.
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Одержані осади для кристалізації залишали на кілька днів у маточному
розчині в щільно закритих конічних колбах або переносили в реактор високого
тиску РВД-200 (рис.2.3) і проводили кристалізацію осадів при 250°С протягом 6
годин. На наступний день вимірювали рН матковогоого розчину, а осади
відфільтровували під вакуумом, швидко промивали невеликими порціями
дистильованої води і висушували в термошафі при 100-110°С.

Рисунок 2.3 – Реактор високого тиску РВД-200.
Для вивчення впливу таких факторів, як pH, концентрація H3PO4 та час
синтезу на ефективність співосадженя домішок сполук купруму(II) нами було
використано метод повного факторного експерименту 23. Для цього змінними
факторами були: концентрація фосфорної кислоти, температура реакційного
сосуду та швидкість продувки. Функцією відгуку були розміри частинок осаду
CaНPO4.
У модельних экспериментах одержували осади ортофосфатів кальцію
барботажним способом з використанням аміачно-повітряної суміші з розчину
СаCl2 + H3PO4. Було проведено 8 дослідів зі співосадження сполук міді з осадами
кальцію гідрофосфату. Для одержання осадів брали наважку хлориду кальцію
масою 22,2 г та розчиняли у 200 мл фосфатної кислоти з концентрацією 0,02 або
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0,05 моль/л. Додавали 8,0 мл стандартного розчину Cu2+ з концентрацією 0,03
мкг/мл. При постійному переміщуванні додавали по краплях NH4OH до заданого
значення рН (6 або 8). Після осадження розчини з осадом витримували 50 або 70
хв.
Для аналізу домішок Pb, As, Cu та Cd нами було використано метод
інверсійної вольтамперометрії.
Осадження кальцію фосфату проводили при постійній кислотності
маткового розчину, що досягалося змішуванням розчинів амонійної солі
фосфорної кислоти і хлориду кальцію з такими же значеннями рН. Вимірювання
рН проводили з точністю 0,05 рН за допомогою рН-метра Adwa AD8000.
У круглодонні колби з мішалками поміщали по 200 см3 1,0 М розчинів
CaCl2 або H3PO4 і по 8,00 см3 робочих розчинів Cu(II), Cd(II), As(III) або Pb(II) з
концентрацією 0,100 мкг/см3. За допомогою розчинів хлоридної кислоти або
аміаку доводили рН розчинів у колбах до заданого значення в інтервалі рН 3-10.
Окремо готували 0,4 М розчини CaCl2 або H3PO4 з такими ж заданими значеннями
рН. Далі при безперервному перемішуванні лопатевою мішалкою зі швидкістю
обертання не менше 300 об/хв в колби поступово невеликими порціями додавали
по 20,0 см3 0,4 М розчинів CaCl2 або H3PO4 для утворення осаду кальцію фосфату.
Через 30 хв перемішування закінчували, вимірювали значення рН розчинів і
відбирали їх порції на аналіз вмісту Cu(II), Cd(II), As(III) або Pb(II) методом
інверсійної

вольтамперометрії

з

використанням

полярографа

ПУ-1

з

триелектродною коміркою (робочий електрод – срібний амальгований або
платиновий, хлорсрібний електрод порівняння і платиновий допоміжний
макроелектрод).
Відібрані порції розчинів в закритих пробірках піддавали центрифугуванню
(3000 об/хв протягом 2-3 хв), потім їх аліквоти по 10,00 см3 переносили в мірні
колби на 50,00 см3, додавали по 0,5 мл 1% розчину Hg(NO3)2 для визначення
Cu(II), Cd(II) або Pb(II) і доводили до мітки 0,1 М розчином HCl. Для визначення
As(III) замість солі ртуті в колбу додавали 5 мл 0,1% розчину HAuCl4, оскільки
арсен не утворює амальгаму з ртуттю.
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Перед вимірюваннями проводили підготовку поверхонь мікроелектродів:
срібного для визначення Cu(II), Cd(II) та Pb(II) і платинового для визначення
As(III). Електроди занурювали в HNO3 (конц.) на 1-2 с, потім протягом 2-5 хв
витримували в 0,1 М HNO3 і промивали бідистилятом. Срібний мікроелектрод
занурювали у ртуть на 30 с, потім надлишок ртуті знімали фільтрувальним
папером та переносили у бідистилят на 1-2 год. Поверхню платинового
мікроелектрода електрохімічно модифікували протягом 10 с при потенціалі +1,7
В.
Дослідження ступеню співосадження виконували за допомогою установки
представленої на рис.2.4.

Рисунок 2.4 – Принципова схема аналізатора вольтамперометричного
1 – робочий ртутний електрод; 2 – електрод порівняння (хлорсрібний); 3 –
допоміжний електрод (платиновий); 4 – потенціостат; 5–досліджуваний розчин; 6
–

потенціометр

(мілівольтметр);

7

–

мікроамперметр;

8–

реєстратор

вольтамперограми (комп’ютер з програмою).
Потенціал робочого електрода (1) вимірюється мілівольтметром (6)
відносно електрода порівняння (2). Потенціостат (4) призначений для створення
певного потенціалу робочого електрода згідно програми, яка задається

57

внутрішнім мікропроцесором або комп’ютером (8). Електричний струм, що
виникає між робочим та допоміжним (3) електродами в процесі зміни (розгортки)
потенціалу, вимірюється за допомогою мікроамперметра (7).
Для визначення ступеню співосадження флуору використовували метод
спектрофотометрії. Для цього на аналітичних вагах зважували пробу CaCl2 масою
0,28 г та розчиняли у невеликій кількості H3PO4 в мірній колбі на 100 мл. Далі
додавали 2 мл стандартного розчину фториду натрію та доводили до мітки H3PO4.
За допомогою розчину аміаку доводили рН розчинів у колбах до заданого
значення в інтервалі рН 3-10.
Після осадження одержані розчини піддавали центрифугуванню (3000 об/хв
впродовж 2-3 хв), потім їх аліквоти по 2,00 мл відбирали в мірну колбу на 100 мл
та додавали 5 мл розчину алізаринового червоного С і 5 мл цирконієвого
реактиву. Доводили до 100 мл дистильованою водою. Перемішували і залишали
на 1 годину. Ступінь співосадження визначали фотометричним методом при
довжині хвилі 480 нм, з використанням спектрофотометра СФ-46.
Для вибору оптимальних умов осадження ортофосфатів амонію, натрію та
калію були проведені детальні дослідження ефектів взаємного впливу солей на їх
розчинності і запропоновано ряд кореляційних залежностей.
Також в результаті проведених досліджень було експериментально
перевірено можливість додаткового одержання методом твердофазної конденсації
синтезованих нами ортофосфатів ще 4-х видів харчових фосфатів – пірфосфатів
Nа4P2O7, Nа2H2P2O7, К2H2P2O7 і Ca2P2O7.
2.3 Методи аналізу
Для визначення молярного співвідношення Ca/P в синтезованих осадах їх
висушували до постійної маси та гомогенізували шляхом перетирання в агатовій
ступці. Потім наважки зразків осадів розчиняли в концентрованому розчині HCl і
переносили в мірні колби. Визначення вмісту ортофосфат-іонів проводили в
окремих аліквотах спектрофотометричним методом з використаннями реакції
відновлення гетерополікислоти, що утворюється при взаємодії ортофосфат-іонів з
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молібдатом амонію в кислому середовищі. Вміст іонів кальцію визначали за
допомогою оптичної емісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною плазмою
(ICP-OES) з використанням спектрометра Optima 8000 (PerkinElmer, Norwall, CT,
USA).
Рентгенофазовий аналіз проводили за допомогою дифрактометра ДРОН-2 в
монохроматичному Co-K1 випромінюванні. Для ідентифікації фазового складу
по

базі

даних

PCPDFWIN

дифрактограми

перебудовували

на

Cu-K1

випромінювання.
Термічні дослідження виконані на дериватографі Паулік-Паулік-Ерделі QD1500. Вимірювання проводили в інтервалі температур 20-800ºС, в потоці повітря
(100 мл/хв), зі швидкістю нагріву 10ºС/хв.
Ступінь кристалічності (XC), що відповідає частці кристалічної фази в
досліджуваному об'ємі, оцінювали за співвідношенням:

B002 3 X C  K ,

(2.6)

де K – константа, яка дорівнює 0,24 для дуже великої кількості різних
гідроксиапатитових порошків, а B002 – ширина (002) рефлексу на половині його
висоти [142].
Розчинність осадів фосфатів кальцію розраховували за формулою для
добутку розчинності. Наприклад, для гідроксиапатиту:
K S  [Ca 2  ]10 [ PO 43 ] 6 [OH  ] 2  (10  0 S )10 (6 3 S ) 6 ( S  C OH ) 2 ,

(2.7)

де S - розчинність, моль/л; i та i - частки аніонів та катіонів осаду з
урахуванням реакцій дисоціації кислоти (К1, К2, К3) і констант стійкості
гідроксокомплексів катіона (К1*, К2*):
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В розрахунках використовували наступні значення добутків розчинності (в
скобках вказані від'ємні логарифми їх значень): Ca(H2PO4)2.2H2O (1,14),
CaHPO4.2H2O (6,59), CaHPO4 (6,90), -Ca3(PO4)2 (25,5), аморфні фосфати кальцію
CaxHy(PO4)z.nH2O з Ca/P = 1,2-2,2 (26-33), -Ca3(PO4)2 (28,9), Са-дефіцитні
гідроксиапатити Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x з Ca/P = 1,5-1,67

(114-155),

Ca8(HPO4)2(PO4)4 (96,6), Ca10(PO4)6(OH)2 (155) [143].
Вимірювання вмісту Cu(II), Cd(II) та Pb(II) розпочинали з електрохімічного
очищення індикаторного електрода при потенціалі +0,1 В протягом 10 с, потім
проводили накопичення металів на поверхні електроду при потенціалі катодного
виділення -1,2 В протягом 180 с при перемішуванні магнітною мішалкою. Далі
перемішування припиняли і через 30 с проводили анодне розчинення в межах від
-1,2 до -0,1 В.
Вимірювання вмісту As(III) розпочинали з електрохімічного очищення
індикаторного електрода при потенціалі +0,8 В протягом 10 с, потім проводили
накопичення арсену на поверхні електрода при потенціалі -0,7 В протягом 35
секунд. Далі перемішування припиняли і через 10 с проводили анодне розчинення
в межах від -0,7 до +0,8 В.
По висоті зареєстрованих інверсійних піків (при потенціалах -0,54 В для Cd,
-0,40 В для Pb, -0,12 В для Cu і +0,10 В для As) за допомогою попередньо
побудованих градуювальних графіків

визначали концентрації мікродомішок і

розраховували ступінь співосадження по формулі:

S

C0  C
100 %,
C0

(2.10)
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де C0 – початковий вміст домішки у розчині; С – вміст домішки у розчині
після осадження фосфату кальцію.
Кожен зразок був проаналізований у трьох паралельних дослідженнях.
Вимірювання інверсійних піків повторювали не менш 7 разів. У процесі аналізу
експериментальних даних використовували статистичну обробку результатів (N =
7, P = 0,95, відносна похибка вимірювань – 7-9%). Грубо помилкові результати
відбраковувалися шляхом проведення Q-тесту при довірчій ймовірності 90%.
Потім знаходили середнє арифметичне, середнє відхилення, відносне середнє
відхилення, стандартне відхилення (S) і відносне стандартне відхилення (Sm), що
виражають відтворюваність проведених вимірювань:



2
S   x i    x i 

2

N 1

Sm 

/N

,

S
N

(2.11)
(2.12)

де хі - значення експериментальної величини; і - середнє значення
експериментальної величини; N - кількість дослідів.
Визначення вмісту домішок флуору визначали спектрофотометрично за
допомогою спектрофотометру СФ-46, в кюветі з товщиною 1 см по відношенню
до розчину, отриманого в холостому досліді з дистильованою водою при довжині
хвилі 480 нм, з використанням цирконієвого реактиву та алізаринового червоного
С. [144]. Після чого також розраховували ступінь співосадження по формулі 2.10.
Для вибору оптимальних умов кристалізації солей ортофосфорної кислоти
нами запропоновано використовувати в якості прекурсору синтезу хімічно чистий
гідрофосфат амонію. Тому нами були проведені дослідження з визначення
насичених концентрацій ортофосфатів амонію, натрію і калію в сумішах з
хлоридом амонію.
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РОЗДІЛ 3
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСІВ ДИСОЦІАЦІЇ ОРТОФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ В
КОНЦЕНТРОВАНИХ РОЗЧИНАХ
Очевидно, що з практичних міркувань синтез солей фосфатів необхідно
проводити із застосуванням концентрованих розчинів прекурсорів. Строгий
підхід до розрахунку рівноваг в концентрованих розчинах електролітів
передбачає врахування не лише величини іонної сили, а й природи електроліту.
Як відомо, для підтримки постійної іонної сили використовують фонові
(індиферентні, тобто не беруть участь в хімічних перетвореннях) електроліти.
При проведенні хімічних осаджень такий електроліт може додаватися штучно або
виникати в процесі проведення хімічної реакції. Наприклад, при осадженні
фосфатів кальцію з використанням в якості прекурсорів синтезу хлориду кальцію
і фосфорної кислоти в маткових розчинах буде присутній надлишок хлорид-іонів.
При досить великих концентраціях фоновий електроліт буде впливати на
активності іонів фосфорної кислоти, а значить і на величини її констант дисоціації
Розрахунок коефіцієнтів активності іонів в рамках теорії Дебая-Хюккеля
для електролітів з іонною силою вище одиниці досі проблематичний і потребує
емпіричних даних. Наприклад, граничний закон Дебая для розрахунку
коефіцієнтів активності рекомендується використовувати тільки для розчинів з
іонною силою менше 0,01, а рівняння Девіса - для інтервалу іонної сили 0,5-0,8.
Формули для практичних розрахунків коефіцієнтів активностей для більш
високих значень іонних сил досі не розроблені. Тому для оцінки ступеня впливу
високих концентрацій фонових електролітів на константи рівноваг фосфорної
кислоти нами були проведені експериментальні визначення їх величин в діапазоні
іонних сил від 0,25 до 5.
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3.1. Визначення констант дисоціації H3PO4 в концентрованих розчинах
Для визначення впливу іонної сили розчинів на величини констант
дисоціації ортофосфорної кислоти були вивчені криві потенціометричного
титрування 0,1 М розчину кислоти стандартизованим розчином гідроксиду калію
при різних надлишках фонового електроліту KCl (0,25-5,0 моль/л). Щоб іонна
сила не змінювалася помітним чином в процесі титрування в розчин КОН також
додавали хлорид калію в необхідній кількості. Вимірювання виконані при
кімнатній температурі 15°С. Розрахунок констант дисоціації проводили за
формулами:

(3.1)
(3.2)
(3.3)
де рН1, рН2 і рН3 - значення рН в точках еквівалентності на кривих
титрування рН (VKOH); рКW - негативний десятковий логарифм іонного добутку
води; Ссолі - молярна концентрація солі K3РО4 в момент досягнення кінцевої точки
титрування при рН3.
Приклад кривої титрування фосфорної кислоти лугом показаний на рис.3.1.
Значення рН1 і рН2 визначали як середину стрибка на кривій титрування.
Положення третьої точки еквівалентності визначали при V3 = 3 * (V2 - V1), де V2 і
V1 – об’єми лугу для другої і першої точок еквівалентності. При розрахунку
концентрації Ссолі, як і активності фонового електроліту, враховували зміну
концентрацій через розведення початкового об'єму кислоти, взятого на
титрування (V = VH3PO4 + VKOH).
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На рис. 3.2 і 3.3 представлені результати визначень рН в точках
еквівалентності і розрахунків констант протолітичної дисоціації фосфорної
кислоти. Слід зазначити, що знайдені за рівнянням. (3.1) - (3.3) константи є
умовними

(НЕ

потенціометрично,

концентраційними),
тобто

за

тому

допомогою

що

величини

вимірювань

рН

визначали

активностей,

а

не

концентрацій іонів водню. Для практичних цілей застосування умовних констант
більш зручно в зв'язку з поширеною практикою потенціометричного вимірювання
кислотності розчинів.

Рис. 3.1. Крива потенціометричного титрування фосфорної кислоти
розчином лугу (фоновий електроліт - 0,25 М KCl).
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Рис. 3.2. Зміна значень рН в точках еквівалентності на кривих титрування
ортофосфорної кислоти стандартизованим розчином лугу. 1 - pК1, 2 - pK2, 3 - pK3.

Рис.3.3 Залежність умовних констант протолітичної дисоціації фосфорної
кислоти від іонної сили розчинів: 1 - pК1, 2 - pK2, 3 - pK3. В якості фонового
електроліту використовували 0,25-5,0 М розчини KCl.
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Рис.3.4. Залежність умовних констант протолітичної дисоціації фосфорної
кислоти від логарифма іонної сили розчинів: 1 - pК1, 2 - pK2, 3 - pK3.
(Вертикальною лінією показано значення іонної сили 1,8).
Встановлено, що всі три константи дисоціації H3PO4 з ростом іонної сили
схильні до зміни. Цікаво відзначити, що їх значення змінюються по-різному:
величина рК1 проходить через невеликий максимум в інтервалі іонних сил 0-1,8,
рК2 монотонно зменшуються в цьому діапазоні, а рК3 монотонно збільшується.
Однак, починаючи з іонної сили 1,8 всі константи збільшуються практично
паралельно (тобто з однаковими кутами нахилу прямих на графіках рК (I)). Цю
закономірність краще видно в логарифмічних координатах (рис.3.4).
Мабуть, складний характер зміни констант дисоціації обумовлений зміною
складу і структури гідратних оболонок навколо іонів H2PO4-, HPO42- и PO43-. Ці
іони не можна моделювати точковими зарядами, як це допускається в теорії
Дебая-Хюккеля. Оскільки їх негативні заряди нерівномірно розподілені по атомам
кисню, то у кожного з цих іонів формується своя особлива гидратна оболонка,
структура якої повинна змінюватися в міру збільшення вмісту в розчині
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протиіонів. Можна припустити, що при відносно високих іонних силах (більше
1,8) відмінність в будові гідратних оболонок аніонів H2PO4-, HPO42- и PO43нівелюється і вплив іонної сили на величини всіх рК фосфорної кислоти стає
однотипним.
3.2. Розрахунок термодинамічних і концентраційних діаграм дисоціації H3PO4
Зі знайденими константами дисоціації фосфорної кислоти (рис.3.3 і
табл.3.1) були розраховані концентраційні діаграми розподілу молекулярної і
іонних форм ортофосфорної кислоти [145]. Також за довідковими даними були
розраховані термодинамічні (для іонної сили 0) діаграми дисоціації H3PO4. На
рис.3.5 як приклад показані результати розрахунків таких діаграм для іонних сил
0 і 1, на рис.3.6 - для іонних сил 0 і 3, а на рис.3.7 - для іонних сил 0 і 5.
Таблиця 3.1 - Умовні константи протолітичної дисоціації фосфорної
кислоти при іонних силах 0, 1, 3 і 5.
Іона сила

К1

К2

К3

1

8,40.10-3

3,03.10-6

3,16.10-13

3

5,00.10-3

3,98.10-5

7,94.10-14

5

6,70.10-4

1,02.10-5

1,30.10-14

З порівняння діаграм рис. 3.5 – 3.7 слідує, що з ростом іонної сили інтервал
домінантного існування іонів HPO42- розширюється і при іонній силі 5
розташовується при рН 6-12. Для порівняння: в розчинах з нульовою іонною
силою цей інтервал розташовується при рН 9-11. Для іонів H2PO4-, навпаки, такий
інтервал домінантної присутності в розчинах звужується, а максимум зсувається з
рН = 5 при нульовій іонній силі до рН = 3 при іонній силі 3. При цьому
максимально можливий вміст цієї іонної форми зменшується від 100% при рН = 5
і нульової іонної силі до 80% при рН = 4 і іонній силі рівній 5. Максимум вмісту
іонів PO43- з ростом іонної сили розчинів закономірно зміщується в бік високих
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значень рН і при іонній силі рівній п'яти при рН = 14 становить лише 50%
(рис.3.7).

Рис.3.5. Діаграми розподілу молекулярної і іонних форм ортофосфорної
кислоти для іонних сил 0 (чорні лінії) і 1 (сині пунктирні лінії).

Рис.3.6. Діаграми розподілу молекулярної і іонних форм ортофосфорної
кислоти для іонних сил 0 (чорні лінії) і 3 (червоні пунктирні лінії).
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Рис.3.7. Діаграми розподілу молекулярної і іонних форм ортофосфорної
кислоти для іонних сил 0 (чорні лінії) і 5 (червоні пунктирні лінії).

Рис.3.8. Діаграми розподілу молекулярної і іонних форм ортофосфорної
кислоти для іонних сил 0 (чорні лінії) і 3 (сині пунктирні лінії). Вертикальними
лініями показані рекомендовані значення рН для синтезу натрієвих солей
ортофосфорної кислоти.
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Таким чином, проведені дослідження і результати розрахунків показують
істотний вплив іонної сили розчинів на діаграми розподілу молекулярної і іонних
форм ортофосфорної кислоти. Як приклад на рисунку 3.8 показані рекомендовані
[146] значення рН для синтезу натрієвих солей ортофосфорної кислоти. Якщо для
розчинів з іонною силою близькою до нуля рекомендації по рН досить добре
збігаються з домінантними областями існування іонних форм H2PO4-, HPO42- і
PO43-, то для більш концентрованих розчинів з іонною силою рівною, наприклад,
трьом оптимум по рН для осадження солей помітно зміщуються: до рН = 3 для
NaH2PO4, pH 6-12 для Na2HPO4 і pH  14 для Na3PO4. Якщо таке зміщення
оптимуму рН не враховувати, то кристалізація з концентрованих розчинів при рН
= 3,7 призведе до осадження суміші двох солей, що складається з 85% NaH2PO4 і
15% Na2HPO4. Кристалізація при рН = 13 в цьому випадку призведе до одержання
не Na3PO4, а до осадження еквімолярної суміші Na2HPO4 і Na3PO4.
Розглянуті в цьому розділі закономірності дисоціації ортофосфорної
кислоти в концентрованих розчинах дозволяють зробити наступні висновки і
узагальнення [145,147,148]:
–

В

результаті

досліджень

по

визначенню

умовних

констант

протолітичної дисоціації фосфорної кислоти в розчинах з іонною силою в
діапазоні від 0,25 до 5 встановлено, що всі три константи дисоціації H3PO4 з
ростом іонної сили схильні до зміни. Величина рК1 проходить через невеликий
максимум в інтервалі іонних сил 0-1,8, рК2 монотонно зменшується в цьому
діапазоні, а рК3 монотонно збільшується. Однак, починаючи з іонної сили 1,8 всі
константи збільшуються практично паралельно
–

В результаті розрахунку концентраційних та термодинамічних діаграм

розчинності встановлено, що з ростом іонної сили інтервал домінантного
існування іонів HPO42- розширюється і при іонній силі 5 розташовується при рН 612. Для порівняння: в розчинах з нульовою іонною силою цей інтервал
розташовується при рН 9-11. Для іонів H2PO4-, навпаки, такий інтервал
домінантної присутності в розчинах звужується, а максимум зсувається з рН = 5
при нульовій іонній силі до рН = 3 при іонній силі 3.
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–

Проведені дослідження і результати розрахунків показали істотний

вплив іонної сили розчинів на діаграми розподілу молекулярної і іонних форм
ортофосфорної кислоти. Якщо для розчинів з іонною силою близькою до нуля
рекомендації по рН досить добре збігаються з домінантними областями існування
іонних форм H2PO4-, HPO42- и PO43-, то для більш концентрованих розчинів з
іонною силою рівною, наприклад, трьом оптимум по рН для осадження солей
помітно зміщуються: до рН = 3 для NaH2PO4, pH 6-12 для Na2HPO4 і pH  14 для
Na3PO4.

71

РОЗДІЛ 4
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ ОРТОФОСФАТІВ КАЛЬЦІЮ
Серед неорганічних сполук фосфору ортофосфати кальцію представляють
особливий інтерес, тому що вони є мінеральною основою кісткових тканин і тому
розглядаються як перспективні біоматеріали з абсолютною біосумісністью. Вони
застосовуються

в

регенеративній

медицині,

ортопедії,

в

консервативній

стоматології та стоматологічній хірургії, наприклад, в якості покриттів
дентальних

імплантатів

і

цементів

та

матеріалів-замінників

кісток

для

відновлення порожнин в щелепно-лицевій хірургії [64-71]. Питання синтезу і
розчинення ортофосфатів кальцію інтенсивно вивчаються дослідниками в різних
областях науки і загальна кількість публікацій по ортофосфатам кальцію за
даними Дорожкіна [64] сьогодні досягає 45 тис. З їх щорічним збільшенням
приблизно на 2 тис.
В даній главі були проведені дослідження процесів хімічного осадження
ортофосфатів кальцію з водних розчинів в залежності від їх кислотності,
молярного співвідношення Ca/P і температури. Були розраховані термодинамічні
і концентраційні ізотерми розчинності відомих ортофосфатів кальцію і проведено
порівняльний аналіз рекомендованих умов їх оптимального хімічного осадження.
4.1 Очищення прекурсорів синтезу ортофосфатів кальцію методом
співосадження
Синтез хімічно чистих фосфатів доцільно проводити з використанням
хімічно чистих прекурсорів – наприклад, солей кальцію та фосфорної кислоти.
Тому для виробництва харчових і кормових фосфатів використовують найбільш
чисту від токсичних домішок для людей і тварин термічну фосфорну кислоту.
Для вивчення впливу таких факторів, як pH, концентрація H3PO4 та час
синтезу на ефективність співосадженя домішок сполук купруму (II) нами було
використано метод повного факторного експерименту 23 [149]. В таблиці 4.1
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представлена матриця планування експерименту та значення його керуючих
факторів.
Таблиця 4.1 - Значення факторів з урахуванням матриці ПФЕ
СH3PO4,

t, хв

№

х1

х2

х3

рН

1

-1

-1

-1

6

0,02

50

2

+1

-1

-1

8

0,02

50

3

-1

+1

-1

6

0,05

50

4

+1

+1

-1

8

0,05

50

5

-1

-1

+1

6

0,02

70

6

+1

-1

+1

8

0,02

70

7

-1

+1

+1

6

0,05

70

8

+1

+1

+1

8

0,05

70

моль/л

Нами було проведено 8 дослідів з синтезу кальцію гідрофосфату. На
підставі отриманих даних за допомогою програми Statgraphics визначили
математичну модель процесу в формі рівняння регресії для трьохфакторного
експерименту:
у = 321,2 – 28,9∙х1 + 1800,0∙х2 – 5,8∙х3 – 540,0∙х1∙х2 + 0,75∙х1∙х3 + 10,5∙х2∙х3.
Графічне

зображення

отриманої

математичної

моделі

на

(4.1)
площині

представлено на рисунку 4.1. Кольорові області на графіку – двовимірна проекція
тривимірної поверхні відгуку. В якості координат зазначені фактори, що
впливають на процес; у – функція відгуку – ступінь співосадження сполук міді.
Таким чином, за результатами проведення дослідів по матриці ПФЕ 23,
перевірки значущості коефіцієнтів рівняння регресії та адекватності моделі можна
зробити висновок, що найбільший влив на співосадження має фактор х2
(концентрація фосфатної кислоти): чим менше концентрація фосфатної кислоти,
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тим менше ступінь співосадження домішків Cu2+ під час осадження кальцію
гідрофосфату.

Contours of Estimated Response Surface
X3=60,0
Y

0,05

-2,0-6,0
6,0-14,0
14,0-22,0
22,0-30,0
30,0-38,0
38,0-46,0
46,0-54,0
54,0-62,0
62,0-70,0
70,0-78,0

0,045

X2

0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
6

6,4

6,8

7,2

7,6

8

X1

Рис.4.1.

Графічна

інтерпретація

рівняння

регресії

трьохфакторного

експерименту процесу співосадження
Для одержання харчових фосфатів кальцію нами було проведено
експерименти з очистки розчинів екстракційної ортофосфорної кислоти та
хлориду

кальцію

від

токсичних

домішок

способом

співосадження

з

гідрофосфатом кальцію. На рис.4.2 - 4.4 представлено результати досліджень по
видаленню мікродомішок сполук кадмію, купруму, плюмбуму, флуору та арсену.
Отримані залежності ступенів співосадження від значень рН маткових
розчинів свідчать про значний вплив на процес їх вилучення як природи мікро- і
макрокомпонентів, так і кислотності розчинів. Сполуки плюмбуму у вибраних
умовах осадження вилучаються 100%-во, що добре пояснюється їх ізоморфністю
з іонами кальцію. Ступінь співосадження сполук кадмію з осадами фосфатів
кальцію, що отримали в розчинах з надлишком фосфат-іонів, швидко
зменшується з ростом рН практично до нуля. Для арсену(III) ступінь
співосадження за таких умов, навпаки, збільшується, досягаючи свого максимуму
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при рН = 8,25, а для сполук купруму і плюмбуму у всьому вивченому діапазоні
рН складає 100%.
За результатами досліджень знайдено, що для видалення домішок з розчину
фосфорної кислоти рекомендовано виконувати співосадження у два етапи:
спочатку при рН 6,0-6,5 видаляти сполуки кадмію, міді, свинцю та флуору, на що
витрачається не менше 4 г CaCl2 на 1 дм3 кислоти, а потім при рН 8,0-8,25
видаляти залишки арсену, на що витрачається не менше 13 г CaCl2 на 1 дм3
розчину [150, 151]. Витрати прекурсорів кальцію і фосфору на стадії їх очищення
способом співосадження можна значно зменшити, якщо вміст домішок токсичних
елементів не сильно перевищує ГДК і достатньо зменшити його, наприклад у
декілька разів.

Рис.4.2. Залежність ступеню співосадження сполук Cu(II) (1), Cd(II) (2),
As(III) (3) та Pb(II) (4) з фосфатами кальцію з 1,0 М розчину CaCl2 від рН
маткового розчину. (Вихідна концентрація домішок – 3,85 мкг/дм3, маса осаду
фосфату кальцію – 1,38 г, об’єм розчину CaCl2 – 200,0 см3).
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Рис.4.3. Залежність ступеню співосадження сполук Cd(II) (1), As(III) (2),
Cu(II) і Pb(II) (3) з фосфатами кальцію з 1,0 М розчину H3PO4 від рН маткового
розчину. (Вихідна концентрація домішок – 3,85 мкг/дм3, маса осаду фосфату
кальцію – 1,38 г, об’єм розчину H3PO4 – 200,0 см3).

Рис.4.4. Залежність ступеню вилучення сполук флуору з осадами фосфатів
кальцію з 1,0 М розчинів CaCl2 (1) і H3PO4 (2) від рН розчину. (Вихідна
концентрація сполук флуору – 5,73 мг/дм3, маса осаду фосфату кальцію – 1,38 г,
об’єм розчину – 100,0 см3).
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Різний характер залежностей S(pH) на рис.4.1 і 4.2 можна було б пояснити
відмінностями в хімічному складі сполук Cu(II), Cd(II), As(III) та Pb(II) та
залежністю цих складів від рН розчину. Наприклад, в кислому середовищі в
розчині домінують катіони Cu2+ та Cd2+, але з підвищенням рН формуються їх
гідроксокомплекси зі зміною позитивного заряду на негативний. Однак,
відповідно до даних рис.1 і 2, ті ж самі іонні форми Cu2+ та Cd2+ співосаджуються
в лужних розчинах зовсім по різному: від 40-60% у розчині CaCl2 до 0% для
кадмію і 100% для купруму у розчині з надлишком фосфат-іонів. Також не
зрозумілі відмінності у залежностях S(pH) для арсену(III) при їх співосаджені з
розчинів з надлишком іонів кальцію або іонів фосфорної кислоти.
Для пояснення встановлених закономірностей були досліджені склади
осадів фосфатів кальцію методом РФА. Встановлено, що в інтервалі рН 3-8
осаджується кристалогідрат гідрофосфату кальцію CaHPO4.2H2O, а при рН  8
осади рентгеноаморфні і приблизно з половину їх рефлексів співпадають з
рефлексами гідроксиапатиту. Оскільки очевидного зв’язку між складом осадів та
ступенем співосадження мікродомішок не спостерігається, то слід зробити
висновок, що причини селективності полягають не стільки у складі об’єму
колектору, як у його поверхні, а саме заряду та природи поверхневих іонів.
У водних розчинах поверхню осадів фосфатів кальцію можна розглядати як
сукупність гідратованих іонів кальцію, з котрими можуть бути зв’язані
гідроксильні групи, і фосфат-аніонів Н2PO4-, НPO42- та PO43-, кількісне
співвідношення котрих повинно залежати від кислотності розчину. Таким чином,
склад поверхні фосфатів кальцію не є постійним і в процесі осадження
безперервно змінюється.
Для характеристики заряду поверхні осадів фосфатів кальцію були
проведені дослідження з визначення електрокінетичного потенціалу і його
залежності від кислотності розчинів СаСl2, KCl та KН2PO4 (рис.4.5).
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Рис.4.5. Залежність ξ-потенціалу осаду фосфату кальцію від рН розчинів: 1 –
0,01 моль/л СаСl2, 2 – 0,01 моль/л KCl, 3 – 0,01 моль/л KН2PO4.
Відповідно до даних рис.4.5, заряд поверхні осаду фосфату кальцію в
розчинах СаСl2 позитивний аж до рН11, а в розчинах з надлишком фосфатів –
негативний (рН ізоелектричної точки дорівнює 5,5 в 0,01 М розчинах і, очевидно,
буде зміщуватись в меншу сторону з підвищенням концентрації фосфат-іонів).
Складний характер залежності ξ-потенціалу від рН в 0,01 М розчинах KCl
пояснюється зростанням розчинності фосфату кальцію в кислому середовищі
[92].
Залежність ξ-потенціалу від рН і складу електроліту свідчить про те, що
іонами, що визначають потенціал поверхні фосфатів кальцію, є не тільки фосфатіони та іони кальцію, а також іони H+ і OH-. Склад подвійного електричного шару
на поверхні часток фосфатів кальцію можна представити наступним чином:
–

для надлишку іонів кальцію: СаНPO4 ⋮ Ca2+, H+ ⋮ Cl-, OH- (де

вертикальними лініями позначені межі розділів щільною і дифузійної частин
подвійного електричного шару);
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–

для надлишку фосфат-іонів (рН  рНІЕТ): СаНPO4 ⋮ H2PO4-, HPO42-,

PO43-, OH- ⋮ К+, H+.
Очевидно, що для пояснення високого ступеню співосадження катіонів
купруму, кадмію і плюмбуму з кислих розчинів СаСl2 необхідно припустити
можливість їх підвищеної адсорбційної здатності порівняно з іонами кальцію,
наприклад,

за

рахунок

взаємодії

з

поверхневими

фосфат-аніонами

або

ізоморфного заміщення іонів кальцію [152]. В цьому випадку, ці катіони зможуть
входити в щільну частину подвійного електричного шару на поверхні часток
фосфату кальцію і залишатися там у зв’язаному стані, оскільки в процесі
подальшого осадження вони будуть заблоковані і не зможуть десорбуватися. По
мірі

підвищення

рН

катіони

купруму

і

кадмію

будуть

утворювати

гідроксокомплекси, які вже не входитимуть у щільну частину електричного шару
поверхні часток фосфату кальцію, що добре пояснює зменшення ступеню їх
співосадження з ростом рН. Також через наявність специфічних адсорбційних
властивостей і у арсену(III) можна пояснити його залежності S(pH) на рис.4.2 і
4.3. Перебуваючи в аніонному стані AsO33-, арсен відносно сильно видаляється не
тільки з розчинів СаСl2 (де частки осаду мають надлишковий позитивний заряд),
але і з розчинів з надлишком фосфат-іонів (рис.4.3). Так закономірність свідчить
про його високу конкурентну спроможність в порівнянні з фосфат-іонами, що
входять до складу осаду фосфату кальцію. Це можна пояснити високим зарядом
аніону AsO33- і його меншим розміром, ніж фосфат-аніонів.
Концентрування мікродомішок з колектором потребує встановлення його
мінімальної кількості для забезпечення заданої величини співосадження. За умов,
що основним механізмом видалення токсичних домішок з фосфатами кальцію є
адсорбція і що вона підкоряється ізотермі Ленгмюра, можна вивести формулу для
розрахунку залежності ступеню співосадження від маси колектора [153].
Об'єднавши рівняння ізотерми Ленгмюра (4.2) з рівнянням для розрахунку
гібсовської адсорбції з розчину (4.3), отримаємо рівняння (4.4) для маси
колектору:
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m
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,

m
 1  S  Bm

(4.2)
(4.3)
(4.4)

де B – адсорбційна константа, m – величина адсорбції при максимальному
заповненні поверхні,  – величина адсорбції при рівноважній концентрації С; С0 –
початкова концентрація іонів, що адсорбуються; V – об’єм розчину; m – маса
наважки колектору; S – ступінь співосадження ( S  (C 0  C ) / C 0 ).
Очевидно, що при досить малих значеннях С0 перший член рівняння (4.4)
стане значно меншим, ніж другий. В такому випадку рівняння (4.4) можна
записати без першого додатка. Також слід відмітити, що при малих значеннях
концентрацій ізотерма Ленгмюра може бути описана ізотермою Генрі:   kC , де k
– адсорбційна константа, що характеризує кут нахилу ізотерми ( k  Bm ). Таким
чином рівняння (4.4) можна переписати у наступному вигляді:
 S V
m
 .
1 S  k

(4.5)

Рівняння (4.5) дозволяє розрахувати значення маси колектору для
досягнення заданого ступеню співосадження мікрокількостей домішкових іонів.
Значення константи k необхідно визначати експериментально, наприклад, шляхом
визначення величини S при відомій масі колектору і об’ємі розчину.
Розрахунки по рівнянню (4.5) для даних рис.4.2 і 4.3 показали, що для
кількісного видалення (S = 95%) мікродомішок Cd(II), As(III), Cu(II) і Pb(II) з
розчину CaCl2 слід додати в нього концентрований розчин хімічно чистої
фосфорної кислоти із розрахунку не менше 15 г H3PO4 на 1 дм3 розчину хлориду
кальцію і шляхом нейтралізації розчином аміаку при інтенсивному перемішуванні
довести значення його рН до 2,5-3,0 од. Далі перемішування слід зупинити і після
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повного осадження фосфату кальцію, відокремити розчин від осаду методом
декантації або фільтрування. Витрати кислоти можна зменшити, якщо вміст
домішок токсичних елементів у розчині хлориду кальцію не надто великий і
достатньо зменшити його, наприклад у 2 рази (S = 50%), щоб знизити їх кількість
до рівня гранично допустимих концентрацій, що регламентується законодавством
для даного продукту. Тоді на 1 дм3 розчину хлориду кальцію буде достатньо
використати лише 0,79 г H3PO4 для проведення процесу співосадження
мікродомішок з осадом фосфату кальцію.
Для видалення мікродомішок токсичних елементів з розчину фосфорної
кислоти, що буде використана для синтезу харчових фосфатів кальцію або для
синтезу біоматеріалів, можна рекомендувати провести співосадження у два етапи:
спочатку при рН = 6,0-6,5 видалити сполуки Cd(II), Cu(II) і Pb(II), на що буде
потрібно не менш 4 г CaCl2 на 1 дм3 кислоти при S = 95%, а потім при рН = 8,08,25 видалити залишки арсену, на що за умови S = 95% знадобиться не менш 13 г
CaCl2 на 1 дм3 розчину. В процесі очистки кислота буде нейтралізована аміаком,
однак утворення амонійної солі не буде перешкодою для подальшого синтезу
фосфатів, оскільки його необхідно буде проводити в нейтральних або
слаболужних середовищах.
Для експериментального підтвердження формули (4.5) і результатів
розрахунків, що наведено вище, були проведені дослідження по визначенню
ступеню співосадження сполук Cd(II), As(III), Cu(II) і Pb(II) з розчину фосфорної
кислоти при різних наважках CaCl2. Результати досліджень приведено в таблиці.
В межах помилки вимірювань експериментальні і розраховані значення ступенів
співосадження добре співпадають. Таким чином, формулу (4.5) можна
рекомендувати для практичного використання при розрахунках маси колектора
для заданих значень ступеню співосадження.
Встановлено значний вплив на ефективність процесу співосадження
природи мікро- і макрокомпонентів (тобто іонів кальцію або фосфорної кислоти)
та кислотності розчинів, з яких видаляються ці домішки. Наприклад, при
співосадженні мікродомішок із розчинів CaCl2 максимальне вилучення сполук
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Cu(II), Cd(II) і As(III) спостерігається в кислих і лужних середовищах. При цьому
іони Pb(II) у вибраних умовах осадження вилучаються практично повністю, що
добре пояснюється їх ізоморфністю з іонами кальцію. При видаленні
мікродомішок із розчинів H3PO4 ступінь співосадження сполук Cd(II) з 95% в
слабокислому середовищі з ростом рН швидко зменшується. При цьому ступінь
співосадження сполук Cu(II) і Pb(II) у всьому вивченому діапазоні рН складає
100%. Для сполук As(III) ступінь співосадження за таких умов проходить через
максимум: в слабокислих розчинах він складає 60%, а при рН 8,25 досягає свого
максимуму у 85%.
Таблиця 4.2 - Ступінь співосадження сполук Cd(II) і As(III) з 1 М розчину
H3PO4 при різних наважках хлориду кальцію. (Вихідна концентрація домішок –
3,85 мкг/дм3; рН = 6,30  0,05; об’єм розчину H3PO4 – 200,0 см3; n = 7; P = 0,95).
m(CaCl2), г
0,89
0,67
0,44
0,22

S(Cd), %
Експеримент Розрахунок за
рівнянням
(4.5)
95,0
94,8  3,4
93,5
93,8  3,2
90,4
89,3  3,2
82,5
82,1  2,9

S(As), %
Експеримент Розрахунок за
рівнянням
(4.5)
61,0
60,9  2,8
54,0
54,2  2,2
43,6
43,0  1,8
27,8
27,3  1,2

Аналіз отриманих даних показав, що різний характер співосадження сполук
Cu(II), Cd(II), As(III) та Pb(II) в розчинах CaCl2 і H3PO4 не можна пояснити
відмінностями в складі осадів фосфатів кальцію або відмінностями в хімічному
складі сполук Cu(II), Cd(II), As(III) та Pb(II). Річ в тому, що склад осадів фосфатів
кальцію у вивченому інтервалі рН більш-менш стабільний. При рН 3-8
осаджується лише кристалогідрат гідрофосфату кальцію CaHPO4.2H2O і тільки
при рН  8 можливе осадження фосфатів у формі гідроксиапатиту. Тому зроблено
висновок, що причини селективності співосадження досліджених сполук
полягають не у складі об’єму колектору, а в складі його поверхні, а саме заряду та
природи поверхневих іонів.
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Для перевірки цього висновку були проведені дослідження з визначення
електрокінетичного потенціалу. Показано, що заряд поверхні осаду фосфату
кальцію в 0,01 М розчинах СаСl2 позитивний аж до рН11, а в 0,01 М розчинах
KН2PO4 – негативний, починаючи з рН 5,5. Очевидно, що склад поверхні визначає
специфіку адсорбції домішкових іонів, як першого етапу їх співосадження.
Можна припустити, що катіони d-металів утворюють з поверхневими фосфатіонами більш міцні зв’язки, ніж катіони кальцію. Видалення сполук Pb(II) добре
пояснюється його ізоморфностю з іонами кальцію. Відносно ефективне видалення
арсену можна пояснити вкладом електростатичної взаємодії між аніонами AsO33- і
позитивно зарядженою поверхнею фосфатів кальцію в розчинах CaCl2 та
можливістю конкурувати з фосфат-іонами за місце в кристалічній решітці осадів.
В роботі запропоновано та експериментально підтверджено формулу для
розрахунку мінімальної кількості колектору для забезпечення заданої величини
співосадження. Розрахунки за цією формулою показали, що для кількісного
видалення домішок Cd(II), As(III), Cu(II) і Pb(II) з розчину CaCl2 слід додати в
нього концентрований розчин хімічно чистої фосфорної кислоти із розрахунку не
менше 15 г H3PO4 на 1 дм3 розчину хлориду кальцію і шляхом нейтралізації
розчином аміаку довести значення його рН до 2,5-3,0 од. Для видалення
токсичних домішок з розчину фосфорної кислоти рекомендовано провести
співосадження у два етапи: спочатку при рН = 6,0-6,5 видалити сполуки Cd(II),
Cu(II) і Pb(II), на що буде потрібно не менш 4 г CaCl2 на 1 дм3 кислоти, а потім
при рН = 8,0-8,25 видалити залишки арсену, на що знадобиться не менш 13 г
CaCl2 на 1 дм3 розчину. В процесі очистки кислота буде нейтралізована аміаком,
однак утворення амонійної солі не буде перешкодою для подальшого синтезу
фосфатів, оскільки його необхідно буде проводити в нейтральних або
слаболужних середовищах. Витрати прекурсорів кальцію і фосфору на стадії
очищення способом співосадження можна значно зменшити, якщо вміст домішок
токсичних елементів не сильно перевищує ГДК і достатньо зменшити його,
наприклад у декілька разів.
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4.2 Синтез ортофосфатів кальцію та результати їх дослідження методом РФА
Для дослідження закономірностей процесів фазоутворення при осадженні
фосфатів кальцію були проведені їх синтези при варіюванні кислотності розчинів
від 3 до 11 рН і при різних мольних співвідношеннях Ca/P, які варіювали в
інтервалі 0.5-1.67. Також в якості змінних факторів розглядали температуру
синтезу і час «дозрівання» (старіння) осадів в матковому розчині. У ряді випадків
водні суспензії осадів піддавали нагріванню до 250С протягом 6 годин в
тефлоновому реакторі РВД-200 з щільно закритою кришкою. Таке нагрівання
сприяло кристалізації осадів, що дозволяло проводити їх ідентифікацію методом
РФА. Умови експериментів і результати досліджень складів одержаних осадів
методом РФА представлені в таблиці 4.3.
Таблиця 4.3 - Умови синтезу, фазовий склад і ступінь кристалічності осадів
ортофосфатів кальцію.
рН

Ca/P

осадження

в

T, C

Фазовий склад

Ca/P

осаду

в осаді

XC, %

розчині
3,0

0,5

20

CaHPO4.2H2O

1,000,05

35

3,8

0,5

15

CaHPO4.2H2O

1,000,05

17

30

CaHPO4.2H2O

1,000,05

17

50

CaHPO4

1,000,05

18

90

CaHPO4

1,000,05

32

6,0

1,5

20

CaHPO4.2H2O

1,000,05

12

8,0

1,0

15

Аморфний осад

1,500,05

0

30

Аморфний осад

1,510,05

0

50

Ca-дефіцитний

1,550,05

3

1,530,05

0

гідроксиапатит
8,0

1,67

15

Аморфний осад
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30

Аморфний осад

1,590,05

0

50

Ca-дефіцитний

1,610,05

9

1,670,05

0

гідроксиапатит
11,0

0,5

20

Аморфний осад

Аналіз дифрактограм осадів CaHPO4.2H2О і CaHPO4, отриманих при рН 3-6,
показав цікавий ефект зміщення рефлексів щодо їх довідкових даних в сторону
зменшення 2 на 0.3-0.45 градусів (рис.4.5 – 4.15). При цьому величина такого
зміщення рефлексів не постійна, а зменшується в міру збільшення часу дозрівання
осадів в маткових розчинах.
На рис.4.6 – 4.16 представлені дифрактограми зразків ортофосфатів
кальцію, що синтезовані при температурах в інтервалі від 15 до 90С та рН 3-11.
Якісна зміна дифрактограм зразків, що осаджені при 50С і вище, свідчить про
значну перебудову кристалічної решітки CaHPO4.2H2O, тобто дегідратація
кристалогідрату – це не тільки втрата молекул води (в середовищі водного
розчину), але, насамперед, і перебудова кристалічної решітки. Відповідно до
літературних даних, CaHPO4.2H2O має моноклінну кристалічну решітку з
параметрами: а = 5,812, b = 15,18, c = 6,239, а CaHPO4 – триклінну: а = 6,900, b =
6,650, c = 7,000.

Рис.4.6. Дифрактограми зразків ортофосфатів кальцію, що синтезовані при
рН = 3.8, початковому співвідношенні Ca/P = 0,5 та температурах (С): 15 (1), 30
(2), 50 (3) і 90 (4). Всі зразки витримували у реакційному середовищі 6 годин
після осадження. Дифрактограми (2)-(4) переміщені вправо на 5 градусів та вгору
на 250 імп/с по відношенню до попередньої кривої.
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Рис.4.7. Дифрактограма ортофосфату кальцію, що синтезований при рН =
3.0, початковому співвідношенні Ca/P = 0,5 та температурі 20 С. Дифрактограма
зміщена на 0,45 град. вліво для збігу з довідковими даними для CaHPO4.2H2O
(PCPDFWIN № 72-0713), які показані на малюнку червоними лініями. Додатковий
рефлекс при 26,4 град. можна описати як домішка безводного CaHPO4 (№ 770128).

Рис.4.8. Дифрактограма ортофосфату кальцію, що синтезований при pH = 5,
початковому співвідношенні Ca/P = 1,5 та температурі 20 С. Старіння у
матковому розчині 24 години при 20 С. Дифрактограма зміщена на 0,3 град.
вліво для збігу з довідковими даними для CaHPO4 (PCPDFWIN No. 77-0128), які
показані на малюнку синіми лініями
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Рис.4.9. Дифрактограма ортофосфату кальцію, що синтезований при pH 6,
початковому співвідношенні Ca/P = 1,5 та температурі 20 С. Старіння у
матковому розчині 24 години при 20 С. Дифрактограма зміщена на 0,3 град.
вліво для збігу з довідковими даними для CaHPO4 (PCPDFWIN No. 77-0128), які
показані на малюнку синіми лініями та гідроксиапатит (PCPDFWIN No. 74-0566),
який показані на малюнку рожевими лініями.

Рис.4.10. Дифрактограма ортофосфату кальцію, що синтезований при pH 7,
початковому співвідношенні Ca/P = 1,5 та температурі 20 С.

Старіння у

матковому розчині 24 години при 20 С. На малюнку синіми лініями показано
CaHPO4 (PCPDFWIN No. 77-0128) та рожевими лініями гідроксиапатит
(PCPDFWIN No. 74-0566)
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Рис.4.11. Дифрактограма ортофосфату кальцію, що синтезований при pH 8,
початковому співвідношенні Ca/P = 1,5 та температурі 20 С. Старіння у
матковому розчині 24 години при 20 С.На малюнку синіми лініями показано
CaHPO4 (PCPDFWIN No. 77-0128) та рожевими лініями гідроксиапатит
(PCPDFWIN No. 74-0566).

Рис.4.12. Дифрактограма ортофосфату кальцію, що синтезований при pH 8,
початковому співвідношенні Ca/P = 1,0 та температурі 30 С. Старіння у
матковому розчині 6 години при 30 С. На малюнку показано гідроксиапатит
(PCPDFWIN No. 74-0566) рожевими лініями.
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Рис.4.13. Дифрактограма ортофосфату кальцію, що синтезований при pH 8,
початковому співвідношенні Ca/P = 1,0 та температурі 50 С.

Старіння у

матковому розчині 6 години при 50 °C. На малюнку показано гідроксиапатит
(PCPDFWIN No. 74-0566) рожевими лініями.

Рис.4.14. Дифрактограма ортофосфату кальцію, що синтезований при pH 9,
початковому співвідношенні Ca/P = 1,5 та температурі 20 С. Старіння у
матковому розчині: 24 години при 20 С. На малюнку показано синіми лініями
CaHPO4 (PCPDFWIN No. 77-0128) та рожевими лініями гідроксиапатит
(PCPDFWIN No. 74-0566) .
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Рис.4.15. Дифрактограма ортофосфату кальцію, що синтезований при pH 10,
початковому співвідношенні Ca/P = 1,5 та температурі 20 С. Старіння у
матковому розчині: 24 години при 20 С. На малюнку показано синіми лініями
CaHPO4 (PCPDFWIN No. 77-0128) та рожевими лініями гідроксиапатит
(PCPDFWIN No. 74-0566).

Рис.4.16. Дифрактограма ортофосфату кальцію, що синтезований при pH 11,
початковому співвідношенні Ca/P = 0,5 та температурі 20 С. Старіння у
матковому розчині: 24 години при 20 С. На малюнку показано синіми лініями
CaHPO4 (PCPDFWIN No. 77-0128) та рожевими лініями гідроксиапатит
(PCPDFWIN No. 74-0566)
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Рис.4.17. Зсув рефлексів дифрактограми CaHPO4.2H2О при старінні в
матковому розчині: 1- 20,95 град., 2- 11,65 град., 3- 29,30 град. Осад синтезували
при рН 3,8, температурі 15С та початковому співвідношеню Ca/P = 0,5.
Подібне явище відоме в хімії твердого тіла і пояснюється стисненням
кристалічної решітки при її формуванні в об’ємі раніше сформованого осаду.
Зміна міжплощинних відстаней при старінні осаду свідчить про зменшення такого
стиснення і поступовий перехід структури осаду в її рівноважний стан. Слід
зазначити, що даний ефект встановлений для осадів, які не піддавали додатковій
термообробці, як це було зроблено із зразками, які представлені в довіднику
PCPDFWIN. Достовірно відомо, що при термообробці матеріалу іонні решітки
кристалітів продовжують своє зростання і поступово знімається напруга в його
кристалічній структурі.
Осадження в лужному середовищі не показує такого ефекту зсуву
положення рефлексів на дифрактограмах. Навпаки, спостерігається осадження
аморфних осадів, які за кімнатної температури практично не кристалізується
навіть при витримуванні їх у розчинах по декілька днів.
Ці закономірності мають очевидне пояснення, якщо врахувати, що
структура осаду визначається швидкістю осадження (r), яка пов'язана ступеневою
залежністю з величиною пересичення маточного розчину:
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r  k (1/3  1) n

(4.6)

де k – константа швидкості, n – спостережуваний порядок процесу
осадження (як правило, n  10),  – ступінь пересичення (відношення добутку
активностей іонів в пересиченому розчині до термодинамічного добутку
розчинності осаду [154].
Очевидно, що в кислих розчинах створюється відносно мала ступінь
пересичення, оскільки фосфат-іони пропонуються і концентрація, наприклад,
іонів HPO42- доволі мала. Це знижує швидкість росту зародків CaHPO4.2H2O і тим
самим створюються умови для формування найбільш термодинамічно стабільної
кристалічної решітки. З ростом ступеня пересичення збільшується швидкість
осадження і осад формується в менш вигідній кристалічній решітці. При
подальшому збільшенні рН розміри формованих частинок будуть зменшуватися і
в лужних розчинах осад стає рентгеноаморфним.
Відповідно до даних таблиці, слід зробити висновок, що фазові склади
осадів фосфатів кальцію не залежать від заданого мольного співвідношення Ca/P.
Наприклад, при осадженні з мольним співвідношенням Ca/P = 0,5 і 1,5 в розчинах
з рН = 3-4 і рН = 6 були одержані осади CaHPO4.2H2O з співвідношенням Ca/P =
1,000,05.
При осадженні з мольному співвідношенні Ca/P = 1,0 і 1,67 при рН 8 були
одержані аморфні осади, для яких мольне співвідношення Ca/P варіюється в
діапазоні 1,50-1,61. Підвищення температури синтезу до 50С дозволило
підвищити ступінь кристалічності цих осадів і ідентифікувати їх як Са-дефіцитні
форми гідроксиапатиту.
При осадженні фосфатів при рН = 11 і вихідному мольному співвідношенні
Ca/P = 0,5 було одержано аморфний осад, для якого Ca/P = 1.670.05. За даними
РФА на дифрактограмі цього зразка присутні багато рефлексів, характерних для
гідроксиапатиту.
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Факти розбіжності співвідношень Ca/P в маткових розчинах і в осадах, що
осаджені з цих розчинів, неодноразово відзначалися в літературі. Наприклад,
автори [84] при рН = 10 проводили осадження фосфатів при вихідному
відношенні Ca/P = 1 : 1 і отримували осади складу Ca/P = 1,5. Таку «дивовижну»
розбіжність вони пояснили гідролізом CaHPO4.2H2O

при його промиванні

великою кількістю води. Цей висновок видається малоймовірним, тому що зміна
рН з 10 до нейтральних значень супроводжується не з вивільненням іонів PO43-, а
з їх зв'язуванням в гідрофосфат-іон HPO42-. При цьому під час промивки ці іони
безперервно виводяться з розчину, що ініціює процес розчинення осаду, але не
гідролізу. На нашу думку, результати досліджень авторів [84] свідчать про те, що
при змішуванні розчинів солей кальцію і фосфорної кислоти в співвідношенні
Ca/P = 1 можливе утворення Са-дефіцитного гідроксиапатиту з співвідношенням
Ca/P = 1,5. Відповідно нашим даними, навіть при Ca/P = 0,5 в лужних розчинах
утворюється аморфний осад з співвідношенням Ca/P = 1,670,05.
Таким чином, на відміну від кислотності реакційного середовища, вихідне
мольне співвідношення Ca/P не визначає базовий склад осадів фосфатів кальцію.
Очевидно, що відмінності мають бути лише на рівні домішок, оскільки величина
співосадження тих чи інших сполук залежить від їх концентрації у розчині і
порядку змішування розчинів прекурсорів синтезу. Слід відмітити, що в
літературі представлена думка, що при осадженні фосфатів навіть в ідеальних
умовах, тобто при строгому стехіометричному співвідношенні Ca/P, утворюються
осади нестехіометричного складу, наприклад такі, як аморфні фосфати або Садефіцитні гідроксиапатити [64].
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а)

б)

Рис.4.18 Мікрофотографія гідроксиапатиту: а) рН 11, 45С, б) рН 11, 95С.
Як видно на рис.4.18 частинки гідроксиапатиту, які дозрілі при 45 °C, були
сферичними з аморфної оболонкою, тоді як після кристалізації при температурах
95 °C і 150 °C частки були голчастими і в основному кристалічними.
Для розрахунку ізотерм розчинності потрібні дані про добутки розчинності
(КS) осадів.
Нашу увагу привернула інформація, про те, що октакальціевий фосфат
Ca8(HPO4)2(PO4)4.5H2O при старінні в матковому розчині перетворюється в Caдефіцитний гідроксиапатит [101]. Добутки розчинності цих ортофосфатів
складають 2,5.10-97 і  1.10-85. Допустивши, що розчинності цих фосфатів
приблизно співвідносяться також як їх значення КS, ми повинні зробити висновок,
що менш розчинний октакальціевий фосфат мимовільно перетворюється в більш
розчинну форму - Ca-дефіцитний гідроксиапатит. Очевидно, що такий висновок
суперечить термодинаміки рівноважних процесів і рішення такої невідповідності
можливо тільки за умови, що одна з розглянутих величин КS визначена з
помилкою не менше 12-ти порядків.
Тому нами була зроблена спроба зіставити відомі величини добутків
розчинності зі складами ортофосфатів кальцію. На рис.4.19 показані результати
зіставлення

"питомих"

добутків

розчинності

lgKS/n(Ca)

у

мольному

співвідношенні Ca/P для відомих ортофосфатів кальцію. Встановлено, що між
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lgKS/n(Ca) і Ca/P спостерігається лінійна кореляція (R2 = 0,9742), якщо виключити
з розгляду точки для гідроксиапатиту і його Ca-дефіцитної форми:
 lg K S
n(Ca )
 5,0  12,26
.
n(Ca )
n( P )

(4.11)

Слід зазначити, що корекція значень добутків розчинності гідроксиапатиту і
його Ca-дефіцитних форм в бік їх зменшення дозволяє пояснити згаданий вище
факт самовільного перетворення октакальціевого фосфату при старінні в
матковому розчині в Ca-дефіцитний гідроксиапатит. Якщо величина lgKS для
октакальціевого

фосфату

становить

96,6,

то

для

Ca-дефіцитних

форм

гідроксиапатиту вона тепер варіюється в діапазоні 114-155 залежно від їх складу,
тобто більш розчинний октакальціевий фосфат повинен трансформуватися в
менш розчинний Ca-дефіцитний гідроксиапатит.
Очевидно, що встановлена кореляція між питомими добутками розчинності
і мольному співвідношенні Ca/P (рис.4.19) потребує теоретичного обгрунтування.
Як відомо, добуток розчинності є константа рівноваги процесу розчинення
малорозчиної речовини, при записі якої активність твердої фази прийнята рівною
одиниці. У хімічній термодинаміці будь-яка константа рівноваги може бути
виражена через зміну стандартної вільної енергії Гіббса:

0
GDiss
  RT ln K S   RT ln(a Kat ) x (a An ) y ,

(4.12)

0
- зміна енергії Гіббса в процесі розчинення малорозчинної
де GDiss

речовини; aKat і aAn - активності катіонів та аніонів осаду.
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Рис.4.19 Зіставлення "питомих" добутків розчинності ортофосфатів кальцію
(розрахованих на один іон кальцію в їх формулі) в мольному співвідношенні Ca/P:
1- Ca(H2PO4)2.H2O; 2- CaHPO4.2H2O; 3- CaHPO4; 4- Ca8(HPO4)2(PO4)4.5H2O; 5- Ca2(PO4)3; 6- -Ca2(PO4)3; 7- Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x, де x = 0,5; 8Ca10(PO4)6(OH)2.
Розглядаючи розчинення як процес розриву міжіонних зв'язків в твердому
тілі і міжмолекулярних зв'язків в розчиннику спільно з процесом утворення нових
зв'язків при сольватації іонів, для можна записати рівність:
0
0
0
0
GDiss
 GSolv
 GCryst
.cell  GCav ,

(4.13)

0
0
- енергія сольватації катіонів та аніонів іонного осаду; GCryst
де GSolv
.cell 0
енергія кристалічної решітки; GCav
- енергія утворення порожнини в розчиннику.

Якщо уявити енергію сольватації у вигляді суми двох складових - окремо
0
для сольватації катіонів і для сольватації аніонів та врахувати, що GSolv
.Kat 
0
0
GSolv
. An .То для GSolv можна записати:

0
0
0
0
GSolv
 xGSolv
. Kat  yGSolv. An  xGSolv. Kat ,

(4.14)
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де x і y - число катіонів та аніонів у формулі для твердої речовини.
Енергія утворення порожнини в розчиннику може бути обчислена, як
енергія мікроскопічного натягу розчинника на поверхні порожнини:
0
GCav
  micr FN A ,

(4.15)

де  micr - мікроскопічний поверхневий натяг; NA - число Авогадро; F - площа
поверхні порожнини, яку зазвичай розраховують на підставі ефективного радіуса
іона, збільшеного на радіус молекули води.
Величина мікроскопічного поверхневого натягу води становить 3.10-23
0
Дж/A2, що дозволяє знехтувати внеском GCav
в рівнянні (4.12) в порівнянні з

іншими його складовими для спрощення даного теоретичного розгляду процесу
розчинення.
У наближенні дискретної (мікроскопічної) моделі твердих тіл з іонними
кристалічними гратками електростатична енергія одного іона визначається як
добуток двох величин: заряду цього іона і потенціалу електричного поля,
створюваного зарядами всіх інших іонів кристалічної решітки:
Eel ,i  zi eVi ,

(4.16)

де zi - кількість зарядів іона; е - заряд електрона; Vi - потенціал
електричного поля.
Для визначення величини електричного потенціалу для всіх іонів решітки
використовують константу Маделунга:

Vi 

e
4 0 r0



zi r0
e

M,
rij
4 0 r0

(4.17)
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де rij - відстань між i-тим і j-тим іонами; r0 - відстань між найближчими
сусідніми іонами в кристалічній решітці; M - константа Маделунга i-го іона.
Якщо в константі Маделунга виділити її частину М0, яка залежить
виключно від геометричної структури решітки, то можна записати наступний
вираз:
M  z Kat z An M 0  n,

(4.18)

де zKat і zAn - кількості зарядів у катіона і аніона; n - число іонів у формулі
речовини: де x і y - стехіометричні коефіцієнти у формулі речовини.
Об'єднавши рівняння (4.16) - (4.18) і додавши число Авогадро, щоб
поширити рівняння на 1 моль речовини, отримаємо:
z Kat z An e 2 N A M 0
Eel  ( x  y )
.
4 0 r0

(4.19)

Формула (4.19) відображає тільки одну складову міжіонної взаємодії в
твердому тілі, але цієї формули досить для опису величини в рівнянні (4.13).
0
Таким чином, загальне рівняння для GDiss
можна записати у вигляді:

0
0
GDiss
 xGSolv
. Kat  ( x  y )

z Kat z An e 2 N A M 0
.
4 0 r0

(4.20)

Відповідно до цього рівняння, між стандартною енергією Гіббса процесу
розчинення осаду і числом іонів в його формулі (х + y) повинна існувати лінійна
залежність. Така закономірність відома в літературі: чим більша сума (х + y) у
формулі ортофосфату кальцію, тим менше його добуток розчинності [64].
Наприклад,

у

ряді

Ca(H2PO4)2,

CaHPO4,

Ca3(PO4)2,

Ca8(HPO4)2(PO4)4

Ca10(PO4)6(OH)2 найменш розчинним є гідроксиапатит, для якого (х + y) = 18.

і
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Для того, щоб пояснити представлену на рис.4.21 кореляцію між питомим
добутком розчинності і мольному співвідношенні Ca/P, розкладемо суму (х + y) в
ряд Тейлора, тобто в нескінченну суму статестичних функцій:

x y 

x
x2
x3
x4



 ...,
b0 b1 y b2 y 2 b3 y 3

(4.21)

де bi - коефіцієнти ряду, що визначають його збіжність.
Таке розкладання має сенс за умови, що сума (х + y) є функцією, яка
безперервно змінюється в процесі осадження фосфатів кальцію. Значення х
(число катіонів) в цьому прикладі змінюються від 0 до 10, а значення у (число
аніонів) - від 0 до 8. Незважаючи, на те, що термодинамічно стійкі лише деякі
певні співвідношення Ca/P (наприклад: 0.5, 1, 1.33, 1.5 і 1.67), можуть
утворюватися осади і з іншими складами. Наприклад, експериментально доведено
існування Са-дефіцитних гідроксиапатитів, для яких мольне співвідношення Ca/P
варіюється в інтервалі 1,5-1,67. З цієї точки зору зрозуміло і існування особливого
класу аморфних фосфатів кальцію CaxHy(PO4)z.nH2O, для яких співвідношення
Ca/P варіюється в інтервалі 1,20-2,20. Таким чином, очевидно, що рівняння (4.21)
має сенс не для одного конкретного з'єднання, а для всієї сукупності осадів в
системі Ca2+ - PO43- - H+/OH-.
Використавши для спрощення тільки перших два члени ряду (4.21),
перепишемо рівняння (4.20) з урахуванням рівняння (4.12):

 RT ln K S  xG

0
Solv . Kat

 x x 2  z Kat z An e 2 N A M 0

  
.
4 0 r0
 b0 b1 y 

(4.22)

Відкривши дужки і ввівши умовні позначення (А і В) для всіх постійних,
отримаємо рівняння:

99

ln K S
x
   ,
x
y

(4.23)

яке добре пояснює лінійну кореляцію, представлену на рис.4.21, якщо
відношення стехіометричних коефіцієнтів x і y висловити через мольне
співвідношення Ca/P.
Таким чином, кореляція між питомими значеннями добутків розчинності
ортофосфатів кальцію та їх мольному співвідношенні Ca/P може бути пояснена в
рамках відомих моделей з ясним фізичним змістом. Тому вона може бути
використана для прогнозування значень KS. Очевидно, що таке прогнозування
характеризується певною похибкою, оскільки при виведенні рівняння (4.23) було
прийнято низку спрощень і константа Маделунга не залишається постійною для
фосфатів кальцію з різним типом кристалічних граток. Однак відносно великі
відхилення величин KS від встановленої кореляції для гідроксиапатиту і його Caдефіцитних форм слід трактувати як помилкові дані, які потребують переоцінки
[82].
З метою дослідження кінетики процесів трансформації метастабільних
станів ортофосфатів кальцію були одержані їх осади при різних умовах синтезу
(рН, температура та молярне співвідношення Ca/P) та досліджено методом РФА їх
фазовий склад і ступінь кристалічності.
Встановлено, що в кислих розчинах осади CaHPO4.2H2O і CaHPO4
утворюються не в аморфному, а в кристалічному стані з самого початку
осадження навіть без додаткової термообробки. Ступінь їх кристалічності
варіюється в інтервалі 17-35%. Показано, що при 30 С осаджується
CaHPO4.2H2O, а при 50 С – безводний CaHPO4. В лужних розчинах (рН = 8-10)
ортофосфати кальцію осаджуються лише у ренгеноаморфному стані, що
пояснюється високим ступенем пересичення розчинів і, відповідно, високою
швидкістю осадження порівняно з швидкістю осадження в кислих середовищах.
Встановлено ефект зміщення рефлексів CaHPO4.2H2O і CaHPO4 щодо їх
довідкових даних в сторону зменшення 2 на 0,3-0,45 градусів. Показано, що
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величина такого зміщення рефлексів не постійна, а зменшується в міру
збільшення часу «дозрівання» осадів в маткових розчинах. Подібне явище відоме
в хімії твердого тіла і пояснюється стисканням кристалічної решітки при її
формуванні в об’ємі раніше сформованого осаду.
Зроблено висновок, що на відміну від кислотності реакційного середовища
вихідне мольне співвідношення Ca/P не визначає базовий склад осадів фосфатів
кальцію. Відмінності слід очікувати лише на рівні домішок, оскільки величина
співосадження тих чи інших іонів залежить від їх концентрації у розчині і
порядку змішування розчинів прекурсорів синтезу.
Вплив кислотності на склад осадів проілюстровано ізотермами розчинності
відомих ортофосфатів кальцію. Відповідно до проведених розрахунків, у всьому
діапазоні значень рН = 0-14 найменш розчинним фосфатом є гідроксиапатит.
Розраховані ізотерми розчинності дозволили встановити які фазові переходи між
метастабільними станами фосфатів кальцію є енергетично вигідними. Такі
переходи мають характеризуватися енергетичними бар'єрами, які кількісно можна
описати відповідними значеннями енергій активації. Очевидно, що для подолання
цього активаційного бар'єру необхідно підвищення температури. Цей висновок
добре підтверджується вище наведеними експериментальними, а також і
літературними даними.
На рис.4.20 показано зразок одержаний прожарюванням при 500С, що
підтверджує наш висновок, що аморфний осад при рН 11 є саме ГАП.
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Рис.4.20 Дифрактограма зразка ортофосфату кальцію що синтезований при
pH 11, початковому співвідношенні Ca/P = 0,5 та температурі 20С та прожарений
при 500С. Рожевими лініями показано довіднові дані для ГАП
4.3 Термодинамічні ізотерми розчинності осадів ортофосфатів кальцію при
стехіометричних співвідношеннях Ca/P
Вплив кислотності на склад осадів добре ілюструється ізотермами
розчинності відомих ортофосфатів кальцію (рис.4.24). Відповідно до даних
рисунку, оптимальне значення рН реакційного середовища для синтезу фосфатів
кальцію визначається найменшою їх розчинністю і умовами стабільності їх
кристалічних фаз, які визначаються способом осадження, температурою синтезу
та умовами старіння.
На рис.4.21 представлені розраховані нами ізотерми розчинності осадів
Ca(H2PO4)2.H2O,

CaHPO4.2H2O,

CaHPO4,

Ca8(HPO4)2(PO4)4.5H2O,

Ca9(HPO4)(PO4)5(OH) і Ca10(PO4)6(OH)2. Також на графік для порівняння нанесені
результати розрахунків розчинності Ca(OH)2 і -Ca3(PO4)2, осадження яких в
системі Ca2+-PO43--H+(OH-) вважається неможливим з причини їх метастабільного
характеру. У розрахунках використовували скоректовані дані про добутки
розчинності гідроксиапатиту і його Ca-дефіцитної форми Ca9(HPO4)(PO4)5(OH).
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Аналогічні розрахунки з широко поширеними значеннями KS, представленими в
табл. 1.2, показують, що октакальціевий фосфат аж до рН 11 є найстабільнішою
фазою, що суперечить численним експериментальним даними [64-75]. Згідно
рис.4.21, після корекції величин KS октакальціевий фосфат є метастабільною
фазою, а найменш розчинним фосфатом є гідроксиапатит у всьому діапазоні
значень рН.
Як зазначалося вище, між кривими 7 і 8 на рис.4.21 знаходиться сімейство
кривих для Ca-дефіцитних форм гідроксиапатиту, оскільки відповідно до
рівняння кожна така форма характеризується своїм значенням KS. Всі вони є
метастабільними і при додаванні в розчин надлишку іонів кальцію мимовільно
трансформуються в найменш розчинний гідроксиапатит.

Рис.4.21. Ізотерми розчинності осадів Ca(H2PO4)2.H2O (1), Ca(OH)2 (2),
CaHPO4.2H2O (3), CaHPO4 (4), -Ca3(PO4)2 (5), Ca8(HPO4)2(PO4)4.5H2O (6), Caдефіцитний гідроксиапатит Ca9(HPO4)(PO4)5(OH) (7) і Ca10(PO4)6(OH)2 (8) при
стехіометричних співвідношеннях Ca/P та нульовій іонній силі.
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На рис.4.21 також слід виділити ще одне сімейство кривих для аморфних
фосфатів кальцію CaxHy(PO4)z.nH2O, для яких мольне співвідношення Ca/P може
варіюватися в діапазоні 1,20-2,20. Відповідно до їхніх добутків розчинності, їх
криві розчинності повинні розташовуватися трохи вище і нижче кривої 5 для Ca3(PO4)2. Ймовірно, саме ця обставина пояснює факт неможливості осадити
трикальцій фосфати -Ca3(PO4)2 и -Ca3(PO4)2 з водних розчинів. Замість цих
метастабільних фаз утворюються аморфні фосфати кальцію, які повинні
поступово і мимовільно трансформуватися в менш розчинні форми, наприклад,
октакальцієвий фосфат або Ca-дефіцитний гідроксиапатит.
Таким чином, відповідно до рис.4.21, осади CaHPO4.2H2O та CaHPO4 є
метастабільними і з часом повинні трансформуватися в більш стабільні фосфати.
Цей висновок підтверджено нами експериментально: при перенесенні суспензії
зразка, що був осаджений при рН = 6, у реактор високого тиску і нагріванні його
до 250 С через 6 годин було одержано суміш двох фаз – безводного CaHPO4 та
гідроксиапатиту Ca10(PO4)6(OH)2. Така часткова трансформація CaHPO4 добре
пояснюється кінетичною загальмованістю процесу. Цікаво відмітити, що в
літературі відзначається незворотність фазового переходу CaHPO4.2H2O 
CaHPO4. Експериментально показано, наприклад, що CaHPO4 є доволі стійкою до
гідратації фазою – у водному розчині при температурі 4-50 С протягом 7 місяців
цей осад не перетворився на кристалогідрат [147].
Ізотерми розчинності на рис.4.21 добре пояснюють ці закономірності –
переміщення між ізотермами зверху-вниз є енергетично вигідними. Такі переходи
мають характеризуватися енергетичними бар'єрами, які кількісно можна описати
відповідними значеннями енергій активації. Очевидно, що для подолання цього
активаційного бар'єру необхідно підвищення температури. Цей висновок добре
підтверджується вище наведеними експериментальними, а також і літературними
даними.
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4.4 Концентраційні ізотерми розчинності ортофосфатів кальцію в розчинах
з нестехіометричним співвідношенням Ca/P
Як відомо, фазові переходи осадів ортофосфатів кальцію при їх старінні в
маткових розчинах супроводжуються закономірною зміною співвідношення Ca/P
не тільки в осаді, а й в об'ємі розчину. Такі зміни складу розчинів спричинять
зміщення рівноваг реакцій гідролізу катіонів кальцію, дисоціації або протонізації
аніонів фосфорної кислоти, а значить і зміни розчинності осадів. Тому при аналізі
ізотерм розчинності слід порівнювати не тільки розчинності осадів ортофосфатів
в воді (тобто для стехіометричних співвідношень Ca/P), але і їх розчинності в
розчинах

з

надлишком

солей

кальцію

або

фосфорної

кислоти

вище

стехіометричного для розглянутих фосфатів.
Перед тим як розглядати розчинності ортофосфатів кальцію в розчинах з
нестехіометричним співвідношенням Ca/P слід з'ясувати закономірності впливу
на рівновагу процесів розчинення іонної сили розчинів. Справа в тому, що
представлені на рис.4.21 ізтерми розчинності розраховані з використанням
термодинамічних констант дисоціації і добутків розчинністі, які визначили при
досить малих концентраціях розчинів або екстраполювали константи на нульові
іонні сили розчинів. Наприклад, якщо осадження фосфатів проводити на тлі 1 М
надлишку хлориду кальцію, то іонна сила складе:
I = ½(Сizi2) = ½(1*(+2)2+2*(-1)2) = 3

(4.10)

де Сi – концентрація іону; zi – заряд іону.
Очевидно, що з практичних міркувань синтез фосфатів при нескінченних
розведеннях розчинів недоцільний. Тому становить інтерес розглянути ізотерми
розчинності осадів при високих іонних силах, коли реакції осадження
проводяться із застосуванням відносно концентрованих розчинів прекурсорів
кальцію і фосфору.
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Рис.4.22. Ізотерми розчинності осадів Ca(H2PO4)2.H2O (1a, 1b), CaHPO4.2H2O
(2a, 2b), Ca8(HPO4)2(PO4)4.5H2O (3a, 3b), Са-дефіцитний гідроксиапатит, Ca10x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x,

(х=1) (4a, 4b) и Ca10(PO4)6(OH)2 (5a, 5b) у 3 М розчині KCl

(а) та 1 М розчині CaCl2 (b).
Як і слід було очікувати, додавання в розчини надлишку іонів кальцію різко
знизило розчинність всіх фосфатів (пунктирні лінії на рисунку 4.22), що
обумовлено зміщенням рівноваг реакцій розчинення в сторону вихідних
реагентів. Такий же вплив надають і надлишки фосфат-іонів. Однак послідовність
розташування ізотерм розчинності всіх розглянутих фосфатів не змінилася.
Найменш розчинною фазою при будь-яких складах розчинів залишається
стехіометричний гідроксиапатит.
Порівняння даних рис.4.21 і 4.22 (суцільні лінії на рис.4.22) показує, що з
ростом іонної сили до 3 розчинності фосфатів в мінімумах ізотерм залишилися
майже такими ж. Тільки для дигідрофосфату кальцію діапазон рН найменшої
розчинності різко зменшився, а для гідрофосфату кальцію, навпаки, збільшився.
Для всіх інших фосфатів характер залежності розчинності від рН розчинів
практично не змінився.
Таким чином, також як і в попередньому розділі, слід зробити висновок, що
співвідношення кількостей солей кальцію і фосфорної кислоти в реакційному
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розчині не має істотного впливу на склад осадів, якщо не створені умови для
реалізації фазових переходів їх метастабільних фаз в більш стабільні.
Відповідно до сучасних уявлень, переходи метастабільних форм осадів в
термодинамічно більш вигідні стани кінетично загальмовані через існування
енергетичного бар'єру для процесу трансформації їх кристалічних решіток.
Очевидно, що для подолання цього активаційного бар'єру необхідно підвищення
температури. Цей висновок добре підтверджується експериментальними даними.
Згідно з нашими експериментальними даними (табл.4.3), осадження при
кімнатній температурі і співвідношенні Ca/P = 1,5 призводить до утворення
метастабільного гідрофосфату кальцію. Тільки його зістарювання в матковому
розчині в умовах реактора високого тиску при температурі 250 С ініціює процес
трансформації CaHPO4 в гідроксиапатит, як найбільш стійку фазу.
4.5 Визначення раціональних умов синтезу пірофосфату кальцію
Хімічно чисті ортофосфати кальцію харчової кваліфікації можливо
використовувати в якості прекурсорів синтезу харчових пірофосфатів кальцію.
Оскільки процеси термічної дегідратації ортофосфатів кальцію і їх фазових
переходів в даний час вивчені [64], то основною метою наших досліджень по
синтезу пірофосфату кальцію був вибір кращого прекурсора серед відомих
ортофосфатів кальцію.
Для синтезу пірофосфату кальцію використовували осади, які одержували
осадженням при рН = 4 і рН = 8. Осадження фосфатів кальцію проводили за
такою методикою: при постійному перемішуванні до 200 мл водних розчинів з рН
4,0 або 8,0 по краплях додавали кислий розчин суміші CaCl2 + H3PO4 з
співвідношенням Са/Р = 1. Значення рН підтримували за допомогою додавання
NH4OH.
Результати дослідження одержаних осадів методом РФА представлені на
рис.4.23 і 4.24).
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Рис.4.23. Дифрактограма зразка фосфату кальцію, одержаного при рН = 4,0
при співвідношенні Са/Р = 1, температурі 50 С і висушеного при 100 С. Синіми
лініями показані довідкові дані для CaHPO4 (PDF № 77-0128). (Дифрактограма
зміщена на 0,35 град. вліво для збігу з довідковими даними. Ефект зміщення
рефлексів через стиснення кристалічної решітки розглянуто нами в розділі 4.2)

Рис.4.24. Дифрактограма зразка фосфату кальцію, одержаного при рН = 8,0
при співвідношенні Са/Р = 1, температурі 50 С і висушеного при 100 С. (Синіми
лініями показані довідкові дані для CaHPO4 (PDF № 77-0128), рожевими - для
Ca10(PO4)6(OH)2 (PDF № 74-0566)).
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Як зазначалося вище в розділі 4.2, При рН = 4 осідає висококристалічний
осад CaHPO4 (інтенсивність рефлексів відносно велика), в той час як при
осадженні в слаболужному середовищі з рН = 8 осад утворюється в аморфному
стані (рефлекси мають малу інтенсивність і слабо виражені) . Видима сукупність
рефлексів добре описується даними для CaHPO4 (PDFWIN № 77-0128 та для
Ca10(PO4)6(OH)2 (PDFWIN № 74-0566)).
Для визначення температури повного перетворення ортофосфатів кальцію в
пірофорсфати були проведені дослідження з цими осадами методами термічного
аналізу (рис.4.25 і 4.27).

Рис.4.25. Дані ТГ (синя лінія) і ДТА (червона лінія) для зразка CaHPO4,
одержаного при рН = 4,0.
Для зразка осадженого при рН = 4 спад маси відбувається з ендоеффектом в
інтервалі 400-500С, що добре пояснюється реакцією:
2CaHPO4  Ca2P2O7 + H2O.

(4.11)

Для підтвердження цього висновку осад CaHPO4 прожарювали при 500С
протягом 6 годин (рис.4.26). За даними РФА, одержаний пірофосфат кальцію
Ca2P2O7 без помітних для рентгенографічних досліджень домішок інших фаз.
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Tm = 452 C, Ea = Ea = 211 kJ/mol
ko = 8,07.1014

Рис.4.26. Одержано Ca2P2O7 (PDFWIN 09-0346). Синтез по схемі: CaHPO4
(осадження при рН=4)  Ca2P2O7 (температура 500С, 6 годин)
Аналогічні дослідження були проведені зі зразком фосфату кальцію,
осадженого при рН = 8. На рис.4.27 показані дані його дослідження методами
термічного аналізу.

Рис.4.27 Дані ТГ (синя лінія) і ДТА (червона лінія) для зразка фосфату
кальцію одержаного при рН = 8,0.
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За даними РФА (рис.4.24), при рН = 8 осідає аморфний гідроксиапатит з
домішкою гідрофосфату кальцію. Очевидно, що спостережуваний спад маси на
кривій ТГ слід пояснити дегідратацією аморфного осаду в області температур 100
С і утворенням домішки пірофосфату Ca2P2O7 в інтервалі температур 300-500 С.
Оскільки вміст гідроксиапатиту кальцію в досліджуваному зразку переважає над
вмістом домішки CaHPO4, то спостерігається спад маси, як і величина
ендоеффекту

при

утворенні

пірофосфату,

відносно

малі.

Ці

висновки

підтверджуються даними РФА. Після прожарювання одержаного при рН = 8
зразка при 500 С протягом 6 годин було одержано гідроксиапатит кальцію з
домішкою пірофосфату кальцію.
Таким чином, оптимальними для синтезу Ca2P2O7 є температура 500С з
тривалістю 6 годин (рис.4.28).

Рис.4.28. CaHPO4 (осадження при рН=8)  температура 500С, 6 годин –
одержано ГАП з домішкою Са2P2O7.
Розглянуті в цьому розділі закономірності процесів хімічного осадження
ортофосфатів кальцію з водних розчинів в залежності від їх кислотності,
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молярного співвідношення Ca/P і температури дозволяють зробити наступні
висновки і узагальнення [143, 147-151, 155-162]:
–

В

результаті

проведених

експериментів

з

очистки

розчинів

екстракційної ортофосфорної кислоти та хлориду кальцію від токсичних домішок
способом співосадження з гідрофосфатом кальцію знайдено, що для видалення
домішок з розчину фосфорної кислоти рекомендовано виконувати співосадження
у два етапи: спочатку при рН 6,0-6,5 видаляти сполуки кадмію, міді, свинцю та
флуору, на що витрачається не менше 4 г CaCl2 на 1 дм3 кислоти, а потім при рН
8,0-8,25 видаляти залишки арсену, на що витрачається не менше 13 г CaCl2 на 1
дм3 розчину.
–

Рентгенографічні дослідження показали, що в інтервалі рН 3-8

осаджується кристалогідрат гідрофосфату кальцію CaHPO4.2H2O, а при рН  8
осади рентгеноаморфні і приблизно з половину їх рефлексів співпадають з
рефлексами гідроксиапатиту.
–

Дослідження з визначення електрокінетичного потенціалу і його

залежності від кислотності розчинів СаСl2, KCl та KН2PO4 показали, що заряд
поверхні осаду фосфату кальцію в розчинах СаСl2 позитивний аж до рН11, а в
розчинах з надлишком фосфатів – негативний.
–

В результаті досліджень встановлено значний вплив на ефективність

процесу співосадження природи мікро- і макрокомпонентів (тобто іонів кальцію
або фосфорної кислоти) та кислотності розчинів, з яких видаляються домішки.
–

Запропоновано та експериментально підтверджено формулу для

розрахунку мінімальної кількості колектору для забезпечення заданої величини
співосадження.
–

В

результаті

дослідження

кінетики

процесів

трансформації

метастабільних станів ортофосфатів кальцію встановлено, що в кислих розчинах
осади CaHPO4.2H2O і CaHPO4 утворюються не в аморфному, а в кристалічному
стані з самого початку осадження навіть без додаткової термообробки. Ступінь їх
кристалічності варіюється в інтервалі 17-35%. Показано, що при 30С
осаджується CaHPO4.2H2O, а при 50С – безводний CaHPO4.
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–

Встановлено ефект зміщення рефлексів CaHPO4.2H2O і CaHPO4 щодо

їх довідкових даних в сторону зменшення 2 на 0,3-0,45 градусів.
–

Зроблено висновок, що на відміну від кислотності реакційного

середовища вихідне мольне співвідношення Ca/P не визначає базовий склад
осадів фосфатів кальцію.
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РОЗДІЛ 5
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СИНТЕЗУ ФОСФАТНИХ СОЛЕЙ НАТРІЮ,
КАЛІЮ І АМОНІЮ
Для вибору оптимальних умов кристалізації солей ортофосфорної кислоти
після

її

доочищення

методом

співосадження

необхідно

враховувати

їх

розчинність у водних розчинах в залежності від температури і присутності в
розчині супутнього електроліту – хлориду аммонію. Наприклад, розчинність солі
в розчині іншої солі із загальним аніоном або катіоном в першому наближенні
можна оцінити за формулою Сеченова:
lg x  lg x0  ky,

(5.1)

де х - шукана концентрація насиченого розчину солі A в розчині солі B при
її концентрації у (мас.%); х0 - концентрація насиченого розчину солі A в воді; k константа (як правило k  0,1 і залежить від температури лінійним чином).
Відповідно до цієї формули, чим вище концентрація стороннього
електроліту, тим менше насичена концентрація шуканої солі. Очевидно, що
величина такого впливу визначається конкуренцією іонів за молекули води і
повинна бути пов'язана з енергіями їх взаємодії - енергією гідратації.
Як відомо, в хімічній термодинаміці рівновагу будь-яких хімічних процесів
може бути виражено через зміну стандартних вільних енергій Гіббса.
Розглядаючи розчинення як процес розриву межіонних зв'язків у твердій фазі
солей і водневих зв'язків у воді разом з процесом утворення нових зв'язків при
0
гідратації іонів, для зміни енергії Гіббса в процесі розчинення ( GDiss
) можна

записати рівність 5.2:
0
0
0
0
GDiss
 GSolv
 GCryst
.cell  GCav ,

(5.2)
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0
0
де GSolv
- енергія сольватації катіонів та аніонів солі; GCryst
.cell - енергія
0
кристалічної решітки солі; GCav
- енергія утворення порожнини в розчиннику для

розміщення іонів.
Якщо розчинити у воді суміш декількох солей до насичення по кожному
компоненту (тобто до встановлення рівноваги) і потім відокремити розчин від
0
і
осаду солей, то склад розчину буде визначатися тільки двома складовими: GSolv
0
GCav
. Очевидно, що їх величини для кожної розчиненої солі повинні визначатися

серед інших чинників також і концентраціями іонів, що знаходяться в розчині.
Запишемо формулу (5.1) для кожної солі A і B в їх суміші:
lg X  lg X 0  k1 y,

(5.3)

lg Y  lg Y0  k 2 x,

(5.4)

де великими літерами вказані концентрації насичених розчинів солей A і B,
а малими - їх ненасичені концентрації, коли сіль розглядається як другий
компонент суміші з меншою концентрацією (тобто x  X і y  Y).
Розділивши рівняння (5.3) на (5.4), отримаємо рівність:

lg

k y Y
X
 1 lg ,
X 0 k 2 x Y0

(5.5)

згідно з якою зміна насичених концентрацій обох солей в їх суміші в
порівнянні з їх однокомпонентними розчинами визначається величинами x, y, k1 і
k2. У першому наближенні можна прийняти, що константи k1 і k2 приблизно
однакові, оскільки рівняння (5.3) і (5.4) описують розчинність солі A в розчині
солі B і розчинність солі B в розчині солі A. На нашу думку, можна вважати, що
природа взаємного впливу цих солей на їх розчинності однакова і може бути
описана однаковими константами.
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Як випливає з рівняння (5.5), при рівних (або постійних) значеннях k1 і k2
зміна концентрацій насичених розчинів солей після приготування їх суміші буде
пропорційна відношенню y/x. Розглянемо, наприклад, розчин, який приготували
не розчиненням суміші солей, а змішуванням рівних кількостей окремо
приготованих насичених розчинів цих солей, тобто за умови y/x = 1. Очевидно,
що при цьому концентрації насичених розчинів для кожної солі зменшаться також
в два рази, тобто пропорційно розведенню розчинів кожної солі. Тому при
побудові політерм розчинності суміші двох солей слід зменшити насичені
концентрації їх розчинів в два рази. Якщо y/x  1, то розчинності солей на
політермах потрібно зменшити пропорційно частці даної солі в їх суміші.
Слід

зазначити,

що

розглянутий

збіг

значень

k1

і

k2

вимагає

експериментального підтвердження, проте побудовані на цьому наближенні,
політерм розчинності краще передають умови кристалізації сумішей солей, ніж їх
індивідуальні політерм розчинності.
При побудові політермах розчинність сумішей солей концентрації розчинів
висловлювали кількістю молей розчиненої речовини в 1000 г розчинника (тобто в
молекулярних одиницях: моль/1000 г), тому що величини моляльної концентрації,
на відміну від молярної концентрації, не залежать від температури. Дані про
розчинність солей у воді взяті з довідкової літератури.
В зв’язку з цим були проведені дослідження з визначення насичених
концентрацій ортофосфатів амонію, натрію і калію в сумішах з хлоридом амонію.
Результати визначення рівноважних концентрацій фосфатів амонію, натрію та
калію в сумішах з хлоридом амонію за температур 14, 40 і 80 С представлені на
рис. 5.1 – 5.2.
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Рис.5.1. Залежність логарифму відносної масової концентрації насичених
розчинів хлориду амонію від масової концентрації амонійних, натрієвих та
калієвих солей ортофософрної кислоти (чорні точки – для сумішей солей
(NH4)2HPO4, (NH4)H2PO4, Na2HPO4, NaH2PO4, KH2PO4 і К2HPO4 з NH4Cl при
температурі 14 С, сині точки – для суміші NaH2PO4 і NH4Cl при 40С, червоні
точки – для суміші К2HPO4 і NH4Cl при 80 С; w – насичена концентрація хлориду
амонію у воді в присутності фосфатних солей.; w0 – насичена концентрація
хлориду амонію у воді за відсутності інших солей).
Статистична обробка одержаних даних по дисперсійному співвідношенню
Фішера при рівні значущості 0,05 показала, що гіпотеза лінійної залежності
величини логарифма насиченої концентрації однієї солі від вмісту в розчині
другої солі виконується для всіх вивчених сумішей солей незалежно від наявності
в них загальних катіонів або аніонів. Кути нахилу лінійних залежностей на рис.5.1
і рис.5.2 практично однакові, що підтверджує припущення про те, що природа
взаємного впливу солей на їх розчинності однакова і може бути описана
однаковими константами k1 и k2 в рівнянні Сеченова. Тобто запропоноване
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рівняння (5.5) можливо використовувати для розрахунку політерм розчинності
солей у їх сумішах при заданих співвідношеннях у/х.

Рис.5.2 Залежність логарифму відносної масової концентрації насичених
розчинів амонійних, натрієвих та калієвих солей ортофософрної кислоти від
масової концентрації хлориду амонію (чорні точки – для сумішей солей
(NH4)2HPO4, (NH4)H2PO4, Na2HPO4, NaH2PO4, KH2PO4 і К2HPO4 з NH4Cl при
температурі 14С, сині точки – для суміші NaH2PO4 і NH4Cl при 40С, червоні
точки – для суміші К2HPO4 і NH4Cl при 80 С; w – насичена концентрація
фосфатних солей у воді в присутності хлориду аммонію.; w0 – насичена
концентрація фосфатних солей у воді за відсутності інших солей).
5.1 Одержання фосфатів амонію на основі доочищенної фосфорної кислоти

Очищення розчинів ортофосфорної кислоти від токсичних домішок,
проводимо

реакцію

осадження

гидрофосфату

кальцію

з

одночасною

нейтралізацією кислоти аміаком до рН = 8 [151]. Наприклад, очищення розчину
кислоти з початковою концентрацією 3 моль/кг описується рівнянням:
3H3PO4+0,15CaCl2+6NH4OH=0,15CaHPO4+2,85(NH4)2HPO4+0,3NH4Cl (5.6)
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де число молей хлориду кальцію визначено запропонованою в [151]
методикою: не менше 17 г CaCl2 витрачається на 1 літр розчину кислоти для 95%
-ного вилучення мікродомішок важких металів, миш'яку і флуору.
Після відділення осаду CaHPO4 в розчині міститься 2,85

молей

гідрофосфату амонію і 0,3 моля хлориду амонію, Щоб визначити умови
виборчого виділення з такого розчину гідрофосфату амонію шляхом його
кристалізації, розглянемо політерми розчинності солей (NH4)2HPO4 і NH4Cl в їх
суміші за умови y/x = 0,3/2,85 = 0,1 (рис.5.3).

Рис.5.3. Політерми розчинності NH4Cl та (NH4)2HPO4 в їх сумішах: 1- NH4Cl
при y/x = 0,1; 2- NH4Cl при y/x = 0,6; 3- (NH4)2HPO4 при y/x = 0,6; 4- (NH4)2HPO4
при y/x = 0,1. (Стрілками показано напрямок переміщення політерм в міру
зменшення вмісту (NH4)2HPO4 в розчині через його осадження).
Згідно з даними рис.5.3, найменша розчинність в розчині фосфату амонію
спостерігається у NH4Cl (крива 1, y/x = 0,1). При 100С насичена концентрація
NH4Cl становить 1,38 моль/кг, що в 4,6 разів перевищує її концентрацію 0,3
моль/кг. Якщо випарувати частину розчину, щоб збільшити його концентрацію,
наприклад, в 4,5 рази (тобто до початку кристалізації хлориду амонію при цій
температурі), то концентрація (NH4)2HPO4 збільшиться до 2,85 * 4,5 = 12,83
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моль/кг. Оскільки насичена концентрація (NH4)2HPO4 (крива 4, y/x = 0,1) при 100
С становить 9,14 моль/кг, то в осад перейде 12,83 - 9,14 = 3,69 молей солі.
При зміні складу розчину в процесі кристалізації (NH4)2HPO4 зміниться
становище кривих розчинності обох солей. Після повного осадження (NH4)2HPO4
співвідношення y/x стане рівним: (0,3 * 4,5)/9,14 = 0,15. Крива для NH4Cl на
рис.5.3 переміститься трохи вгору, а крива для (NH4)2HPO4 - вниз. Зростання
насиченої концентрації NH4Cl в розчині дозволить продовжити кристалізацію
(NH4)2HPO4 за рахунок поступового зменшення температури.
Розрахунки показали, що в результаті охолодження розчину, наприклад, до
2 С концентрація насиченого розчину (NH4)2HPO4 складе 2,25 моль/кг, а NH4Cl 2,13 моль/кг (криві 2 і 3, y/x = ( 0,3 * 4,5) / 2,25 = 0,6). Вихід цільового продукту в
осаді складе (12,83 - 2,25) * 100 / 12,83 = 82,5% за умови, що весь хлорид амонію
залишається в розчині (його концентрація 1,35 моль/кг більше ніж в півтора рази
менше насиченої концентрації).
Таким чином, при об'єднанні способів ізотермічної та ізогідричної
кристалізації можливо виділити з розчину до 82,5% хімічно чистого (а саме, без
токсичних домішок важких металів, миш'яку и флуору) гідрофосфату амонію. Для
підтвердження цього висновку були проведені експерименти по кристалізації
(NH4)2HPO4 з розчину складу 2,85 (NH4)2HPO4 + 0,3 NH4Cl.
У таблиці 5.1 представлені експериментальні та розрахункові дані для цього
процесу. Знайдено, що нев’язка балансу становить 4,96%, що можна пояснити
втратою частини цільового продукту через його розчинності при промиванні
водою. Без такого промивання в порах осаду залишається матковий розчин, який
крім (NH4)2HPO4 містить сіль NH4Cl, що забруднює продукт хлорид-іонами.
Реакція з нітратом срібла показала відсутність хлоридів у розчинах промитого
невеликими порціями дистильованої води осаду (NH4)2HPO4. Рентгенографічні
дослідження осаду не показали присутності фази хлориду амонію (основні
рефлекси по PCPDFWIN № 73-1491: 32,79; 23,03; 47,05; 40,44). Усі рефлекси на
дифракторамі зразка (NH4)2HPO4 відповідали довідковими даними для цієї солі.
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Таблиця 5.1 - Матеріальний баланс процесу кристалізації (NH4)2HPO4 з
розчину 2,85 (NH4)2HPO4 + 0,3 NH4Cl. після випаровування 20,83% води та
охолодження реакційної суміші до 2С.
Надходження
Речовина
H3PO4 (85%)

Витрата
m, г
25,57

Речовина

m, г

(NH4)2HPO4(крист.фаза)

29,90

Розчин NH4Cl
CaCl2 (крист.фаза)

1,67

(сума

води

+

NH4Cl

+

94,30

залишок (NH4)2HPO4)
NH4OH (25%)

5,25

H2O

111,92

Всього

144,41

CaHPO4

2,04

Н2О, що випарувалася на
стадії синтезу
Всього

11,00
137,24

Нев’язка балансу, %

4,96

Вихід, %

79,5

Рис.5.4 Дифракторама зразка (NH4)2HPO4, одержаного в результаті
осадження при 50°С. Червоними лініями вказані довідкові дані для (NH4)2HPO4
(PCPDFWIN № 70-1461).
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На наступному етапі досліджень нами була розглянута можливість
одержання кристалічного (NH4)H2PO4 при підкисленні розчину (NH4)2HPO4:
2,85(NH4)2HPO4 + 0,3NH4Cl + 2,85HCl = 2,85NH4H2PO4 + 3,15NH4Cl

(5.7)

Після підкислення розчин буде містити 2,85 молей дигідрофосфату амонію і
3,15 молей хлориду амонію, тобто y/x = 3,15 / 2,85 = 1,1. Згідно політерм
розчинності (рис.5.4), насичені концентрації при 100 С складають 7,59 моль/кг
для NH4Cl і 7,15 моль/кг для NH4H2PO4. Підвищення концентрації, наприклад, в
2,4 рази за рахунок випаровування води складе: 7,56 моль/кг для NH4Cl і 6,84
моль/кг для (NH4)H2PO4. Очевидно, що кристалізація в цих умовах жодної з солей
не відбуватиметься. Подальше випаровування води призведе до осадження
хлориду амонію, а потім і обох солей одночасно. Отже, вибірково виділити
NH4Н2PO4 з розчину способом ізотермічної кристалізації неможливо. На рис.5.6
представлені дані РФА по дослідженню складу осаду, отриманого кристалізацією
в вище розглянутих умовах. Ці дані свідчать про кристалізації суміші солей
NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4 + NH4Cl.

Рис.5.5. Політерми розчинності NH4Cl та (NH4)H2PO4 в їх сумішах: 1NH4H2PO4 при y/x = 2,2; 2- NH4H2PO4 при y/x = 1,1; 3- NH4Cl при y/x = 1,1; 4NH4Cl при y/x = 2,2. (Стрілками показано напрямок переміщення політерм в міру
зменшення вмісту NH4H2PO4 в розчині через його осадження).

122

Рис.5.6. РФА одержаної суміши NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4 + NH4Cl. Синій –
(NH4)2HPO4 (PCPDFWIN № 70-1461), рожевий - (NH4)H2PO4 (PCPDFWIN № 760414), стрілками показано рефлекси NH4Cl (PCPDFWIN № 73-1491)
Однак, згідно з політермою на рис.5.5, кристалізацію обох солей можливо
провести при зниженні температури: при температурі нижче 50 С почне осідати
NH4H2PO4 (насичена концентрація стає менше, ніж 2,85 моль/кг), а при
температурі нижче 10 С почне осідати NH4Cl (насичена концентрація стає
менше, ніж 3,15 моль/кг). Таким чином, не знижуючи температуру нижче 10 С,
можна вибірково кристалізувати NH4H2PO4. При кристалізації, наприклад,
половини NH4H2PO4 при охолодженні розчину до 20 С співвідношення y/x
складе 3,15/1,43 = 2,2. Політерма розчинності солі NH4H2PO4 зміститься нижче на
графіку і її насичена концентрація при 20 С складе 1,0 моль/кг. При цьому
збільшиться співвідношення y/x, що ще більше зсуне політерму для NH4H2PO4
вниз і зумовить подальшу кристалізацію цієї солі.
Експерименти по кристалізації NH4H2PO4 з суміші з хлоридом амонію в
співвідношенні 2,85:3,15 (табл.5.2) показали, що при 30 С за дві години в осад
переходить 56,5% солі. На нашу думку, неповне осадження солі при щодо малих
значеннях її насиченої концентрації можна пояснити в рамках закону діючих мас:
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чим менше концентрація реагентів (в нашому випадку мова йде про катіонів та
аніонів солі, що осаджується), тим менше величина пересичення і, відповідно,
менше швидкість процесу кристалізації.
Таблиця 5.2 - Матеріальний баланс процесу кристалізації NH4H2PO4 з
розчину 2,85 NH4H2PO4 + 3,15 NH4Cl.
Надходження
Речовина
(NH4)2HPO4
(крист.фаза)

Витрата
m, г

Речовина

m, г

29,90

NH4H2PO4 (крист.фаза)

17,15

Розчин NH4Cl
NH4Cl

94,30

(сума води+
NH4Cl+залишок

112,60

NH4H2PO4)
HCl

10,40
Всього

129,75

Всього

2603,33

Нев’язка балансу, %

3,60

Вихід, %

52,4

5.2. Одержання фосфатів натрію методом конверсії
Після очищення і нейтралізації розчину фосфорної кислоти до (NH4)2HPO4
представляє інтерес провести реакцію конверсії, щоб одержати хімічно чисті
натрієві солі ортофосфорної кислоти. Як зазначалося вище, використання реакції
конверсії видається більш дешевим способом, ніж застосування хімічно чистої
соди або лугу. В якості реагенту нами був обраний хлорид натрію, так як сульфат
натрію менш розчинний і його кристалізація буде перешкоджати виділенню
ортофосфатів натрію з розчинів.
Відповідно до рівняння реакції (5.1), після відділення осаду CaHPO4 в
розчині міститься 2,85 молей гидрофосфату амонію і 0,3 моля хлориду амонію.
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Для конверсії амонійної солі в натрієву необхідно додати хлорид натрію в
кількості не менше 5,7 моль:
2,85 (NH4)2HPO4 + 0,3 NH4Cl + 5,7 NaCl = 2,85 Na2HPO4 + 6 NH4Cl.

(5.8)

Щоб визначити умови виборчого виділення з розчину гідрофосфату натрію
шляхом його кристалізації на фоні надлишку хлориду амонію, розглянемо
політерми розчинності солей Nа2HPO4 і NH4Cl в їх суміші за умови y/x = 6/2,85 =
2,1 (рис.5.7, криві 2 і 3).

Рис.5.7. Політерми розчинності NH4Cl і Nа2HPO4 в їх сумішах: 1 Nа2HPO4
при y/x = 4,2; 2 Nа2HPO4 при y/x = 2,1; 3 NH4Cl при y/x = 2,1; 4 NH4Cl при y/x =
4,2.
Згідно політерм розчинності Nа2HPO4 і NH4Cl, реакцію конверсії (5.8) слід
проводити при температурах вище 50 С, щоб запобігти кристалізації NH4Cl.
Більш висока температура потрібна також для запобігання кристалізації NаCl і
(NH4)2HPO4. У міру зменшення вмісту в розчині NаCl і (NH4)2HPO4 через
кристалізацію Nа2HPO4 їх політерми розчинності зсуваються вгору, що дозволяє
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знижувати температуру і ініціювати продовження процесу селективного
виділення з розчину Nа2HPO4. На рис.5.7 показані політерми розчинності
Nа2HPO4 при збільшенні співвідношення y/x з 2,1 до 4,2 (y/x = 6/1,44 = 4,2, де 1,44
моль/кг - концентрація Nа2HPO4 в насиченому розчині при 50 С). Ступінь
вилучення Nа2HPO4 складе в цьому випадку (2,82 - 1,44) * 100 / 2,85 = 48%.
Зниження температури до 30 С дозволяє збільшити вихід до (2,82 - 0,11) * 100 /
2,85 = 96%.
Результати розрахунків підтверджені експериментально (табл. 5.3) та
рис.5.8.
Таблиця 5.3 - Матеріальний баланс процесу кристалізації Nа2HPO4 з
розчину: 2,85 NH4H2PO4 + 3,15 NH4Cl.
Надходження
Речовина
(NH4)2HPO4
(крист.фаза)
NaCl(75%)

Витрата
m, г
37,62

33,35

Речовина
Nа2HPO4 (крист.фаза)

залишок Nа2HPO4)
H2O

37,07

Розчин NH4Cl
(сума води + NH4Cl +

NH4Cl(25%)

m, г

128,80

1,61
100,00

Всього

172,58

Всього

165,87

Нев’язка балансу, %

4,69

Вихід, %

91,6
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Рис.5.8. Дифрактограма зразка Na2HPO4·7H2O. Червоними лініями вказані
довідкові дані для Na2HPO4·7H2O (PCPDFWIN № 12-0445).
З метою з'ясування можливості синтезу дигідрофосфату натрію способом
підкислення розчину гідрофосфату амонію по реакції (5.7) паралельно з реакцією
конверсії аммонийної солі в натрієву були вивчені політерми розчинності
учасників реакції:
2,85NH4H2PO4 + 3,15NH4Cl + 2,85NaCl = 2,85NаH2PO4 + 6NH4Cl.

(5.9)

Розрахунки показали, що настільки великий надлишок солі NH4Cl (y/x =
6/2,85 = 2,1) не дозволяє селективно кристалізувати NaH2PO4 - одночасно з
цільовим продуктом осідає хлорид амонію. Знизити вміст NH4Cl в розчині
можливо за рахунок використання в якості прекурсора синтезу не гідрофосфат
амонію, а інші солі.
Можливі способи одержання NaH2PO4:
1) NaH2PO4 можна одержати підкисленням соляною кислотою розчину
NаH2PO4:
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Na2HPO4 + HCl = NaH2PO4 + NаCl.

(5.10)

2) NaH2PO4 можна одержати реакцією конверсії з розчину NH4H2PO4:
NH4H2PO4 + NaCl = NаH2PO4 + NH4Cl.

(5.11)

В обох способах співвідношення y/x з 2 знижується до 1. Відповідно до
рис.5.9, навіть при y/x = 1 селективне осадження NaH2PO4 можливо тільки в
інтервалі температур 0 – 20 С. Через відносно високу розчинність солі NaH2PO4
можливо осадити її тільки до 37,6% від початкового вмісту 2,85 моль/кг в розчині.
Підвищити ступінь селективного вилучення за рахунок концентрування розчину
шляхом його випаровування не представляється можливим, тому що одночасно
буде збільшуватися концентрації NH4Cl (або NaCl), що зумовить їх кристалізацію
спільно з NaH2PO4.
Результати розрахунків підтверджені експериментально шляхом розрахунку
матеріального балансу (табл. 5.4) і методом РФА (рис. 5.10).

Рис.5.9. Політерми розчинності солей в сумішах при співвідношенні y/x =
1,0: 1- NaCl; 2- NH4Cl; 3- NaH2PO4.
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Слід зазначити, що більш простим і продуктивним способом синтезу
NaH2PO4

є

метод

підкислення

розчину

NаH2PO4

розчином

фосфорної

кислоти:Na2HPO4 + H3PO4 = 2NaH2PO4.
Очевидно, що для одержання харчового дигідрофосфату натрію потрібно
застосування харчової фосфорної кислоти, що зумовить зростання вартості
NаH2PO4.
Таблиця 5.4 - Матеріальний баланс процесу кристалізації NаH2PO4 з
розчину за реакцією: NH4H2PO4 + NaCl = NаH2PO4 + NH4Cl.
Надходження
Речовина
NH4H2PO4
(крист.фаза)

Витрата
m, г
32,78

NaCl

Речовина
NаH2PO4 (крист.фаза)

m, г
11,12

Розчин NH4Cl
16,67

(сума води+

148,90

NH4Cl+залишок
NаH2PO4)

NH4Cl

16,85

H2O

100,00
Всього

166,30

Всього

160,02

Нев’язка балансу, %

3,78

Вихід, %

32,5
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Рис.5.10. РФА синтезованого нами зразка NaH2PO4. Рожевими лініями
вказані довідкові дані для NaH2PO4 PCPDFWIN № 84-0112.
5.3. Одержання фосфатів калію методом конверсії
Для конверсії солі (NH4)2HPO4, одержаної при нейтралізації розчину
фосфорної кислоти, доцільно використовувати хімічно чистий хлорид калію. За
аналогією з рівнянням (5.9) можна записати реакцію:
2,85 (NH4)2HPO4 + 0,3 NH4Cl + 5,7 КCl = 2,85 К2HPO4 + 6 NH4Cl,

(5.12)

Згідно з якою вихідний (тобто до кристалізації) склад суміші солей К2HPO4 і
NH4Cl характеризується співвідношенням y/x = 6/2,85 = 2,1. На рис.5.11 показані
відповідні цьому співвідношенню y/x політерми розчинності К2HPO4, NH4Cl, а
також КCl. Через високу концентрацію і відносно малу розчинність солей КCl і
NH4Cl селективне осадження К2HPO4 як ізотермічним, так і ізогідричним
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способом неможливо - навіть при поступовому додаванні в розчин солі КCl і
підвищенні температури до 100 С насичена концентрація К2HPO4 не досягається.
При подальшому зниженні температури першою кристалізується сіль КCl, що
зміщує рівновагу реакції (5.12) в сторону вихідних реагентів.

Рис.5.11. Політерми розчинності солей К2HPO4 і NH4Cl в сумішах при
співвідношенні y/x = 2,1: 1- K2HPO4; 2- KCl; 3- NH4Cl.
Таким чином, одержати чистий осад солі К2HPO4 за рівнянням реакції (5.12)
не представляється можливим. Не змінюється цей висновок і при використанні
реакції конверсії для натрієвої солі:
Na2HPO4 + 2 KCl = К2HPO4 + 2 NaCl.

(5.13)

Оскільки для продуктів реакції y/x = 2, то слід зробити висновок, що і в
цьому випадку при кристалізації першим буде осідати хлорид калію, а при
зниженні температури до 0 С обидві солі будуть кристалізуватися спільно.
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Селективна кристалізації можлива для дигідрофосфату калію, оскільки в
реакції конверсії NaH2PO4 співвідношення y/x зменшується до одиниці:
NaH2PO4 + KCl = КH2PO4 + NaCl.

(5.14)

Можливість використання цієї реакції доведена авторами [163]. Згідно
політерм розчинності (рис.5.12) для сумішей двох солей (y/x = 1) при 10 С
розчинність КH2PO4 становить 0,68 моль/кг, сіль NaCl - 3,07 моль/кг, KCl - 2,08
моль/кг і NаH2PO4 - 2,23 моль/кг.

Рис.5.12. Політерми розчинності солей в сумішах при співвідношенні y/x =
1,0: 1- KH2PO4; 2- NaCl; 3- KCl; 4- NaH2PO4.
Очевидно, що поріг розчинності буде перевищено тільки для КH2PO4. Тому
при використанні розчинів КH2PO4 з концентрацією 1 моль/кг в осад перейде (10,68) = 0,32 молей КH2PO4. Осадження NH4Cl, NаH2PO4 і КCl при цій температурі
не відбуватиметься. Ступінь вилучення КH2PO4 складе 0,32 * 100/1 = 32,0%.
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Можливість селективної кристалізації КH2PO4 підтверджена нами при
дослідженні складу осаду методом РФА (рис.5.13).

Рис.5.13. Дифрактограма зразка KH2PO4. Червоними лініями вказані
довідкові дані для KH2PO4 (PCPDFWIN № 80-0844).
Підвищити вихід цільового продукту можливо за рахунок збільшення
концентрації розчину NаH2PO4. Наприклад, при збільшенні концентрації NаH2PO4
і KCl в два рази і охолодженні розчину до 10С в осад перейде (2-0,68) = 1,32
молей КH2PO4. Ступінь вилучення КH2PO4 складе 1,32 * 100/2 = 66,0%.
Підвищувати концентрацію більш, ніж 2 рази не можна, тому що в цьому випадку
буде досягнута межа розчинності NаCl і KCl, що призведе до їх кристалізації
спільно з цільовим продуктом.
Результати розрахунків підтверджені експериментально (табл. 5.5).
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Таблиця 5.5 - Матеріальний баланс процесу кристалізації КH2PO4 з розчину
за реакцією: NаH2PO4 + КCl = КH2PO4 + NаCl.
Надходження
Речовина

Витрата
m, г

NаH2PO4 (крист.фаза)

12,00

Речовина
KH2PO4 (крист.фаза)

m, г
8,65

Розчин NаCl
КCl

7,45

(сума води + NаCl +

105,80

залишок KH2PO4)
H2O

100,00

Всього

119,45

Всього

114,45

Нев’язка балансу, %

4,19

Вихід, %

63,6

Також КH2PO4 можна одержувати способом конверсії дигідрофосфату
амонію:
NН4H2PO4 + KCl = КH2PO4 + NH4Cl.

(5.15)

Згідно політерм розчинності (рис.5.14) для сумішей двох солей (y/x = 1) при
10С розчинність КH2PO4 становить 0,68 моль/кг, NH4Cl - 3,11 моль/кг, KCl - 2,08
моль/кг і NH4H2PO4 - 1,28 моль/кг. При використанні розчинів КH2PO4 з
концентрацією 1,2 моль/кг в осад перейде (1,2-0,68) = 0,52 молей КH2PO4.
Осадження NH4Cl, NаH2PO4 і КCl при цій температурі не відбуватиметься.
Ступінь вилучення КH2PO4 з розчину складе 0,52 * 100 / 1,2 = 43,3%. Підвищити
ступінь вилучення за рахунок підвищення концентрації солі NН4H2PO4
неможливо через її меншу розчинність в порівнянні з NаH2PO4. Таким чином,
синтез КH2PO4 слід здійснювати з використанням в якості прекурсора не аміачну,
а

натрієву

сіль

дигідрофосфату.

експериментально (табл. 5.6).

Результати

розрахунків

підтверджені
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Рис.5.14. Політерми розчинності солей в сумішах при співвідношені y/x =
1,0: 1- KH2PO4; 2- KCl; 3- NH4H2PO4; 4- NH4Cl.
Табл. 5.6 - Матеріальний баланс процесу кристалізації KH2PO4 з розчину за
реакцією: NН4H2PO4 + KCl = КH2PO4 + NH4Cl.
Надходження
Речовина
NН4H2PO4
(крист.фаза)

Витрата
m, г
11,50

Речовина
KH2PO4 (крист.фаза)

m, г
5,54

Розчин NH4Cl
КCl

7,45

(сума води+ NH4Cl +

110,40

залишок KH2PO4)
H2O

100,00
Всього

118,95

Всього

115,94

Нев’язка балансу, %

2,53

Вихід, %

40,7
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Реакцією КH2PO4 з гідроксидом або карбонатом калію можливо одержати
К2HPO4 з виходом до 100%. Такий синтез можна проводити як в розчині, так і
твердофазним способом, піддаючи інтенсивному подрібненню суміші твердих
реагентів.
5.4. Визначення ступеню чистоти одержаних осадів фосфатів амонію, натрію і
калію.
Для визначення ступеню чистоти одержаних осадів фосфатів амонію,
натрію і калію одержані солі розчиняли у бідистильованій воді та за допомогою
методів інверсійної полярографії та спектрофотометрії проводили виміри
концентрацій сполук Cd(II), As(III), Cu(II), Pb(II) і флуору. Після чого перевіряли
іх рівень зі значенням ГДК, яке регламентується законодавством для харчових
фосфатів. Результати досліджень представлені у таблиці 5.7.

Таблиця 5.7 - Вміст домішок в осадах солей, що були одержані способами
ізотермично-ізогідричної кристалізації та конверсії (n = 7; P = 0,95). Сума важких
Ме – не більше 5 мг/кг, миш’як – не більше 0,5 мг/кг, флуор – 10 мг/кг
Продукт

Вміст домішок, мг/кг

синтезу

Cu(II)

Cd(II)

Pb(II)

As(III)

F

(NH4)2HPO4

1,6  1,2

1,5  1,5

0,9  1,5

0,34  0,12

8,2  1,8

Nа2HPO4.7H2O

1,1  1,5

2,0  1,1

0,5  0,9

0,40  0,16

8,0  1,7

NаH2PO4.2H2O

1,5  1,8

1,6  1,3

1,5  1,2

0,46  0,15

7,9  2,0

КH2PO4

1,1  1,2

1,9  1,8

1,7  1,3

0,39  0,17

8,8  1,2

При доочищенні фосфорної кислоти для видалення домішок токсичних
металів методом співосадження на кінцевій стадії утворюється суміш двох солей
гидрофосфату амонію і хлориду амонію. Цікавим є використовувати цей розчин
для одержання реактивних марок фосфатів амонію, натрію і калію, котрі також
використовуються як дозволені харчові добавки.
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Способами

ізотермічно-іізогідричної

кристалізації

і

конверсії

після

доочистки розчину ортофосфорної кислоти можуть бути одержані наступні
хімічно чисті продукти:
- з суміші (NH4)2HPO4 і NH4Cl можливо селективно кристалізувати чистий
(NH4)2HPO4 з виходом 79,5%;
- з підкисленого соляною кислотою розчину суміші солей (NH4)2HPO4 і
NH4Cl можливо виділити в осад чистий NH4H2PO4 з виходом 52,4%;
- з суміші (NH4)2HPO4 і NH4Cl реакцією конверсії з NaCl можливо
кристалізувати чистий Nа2HPО4.12H2O з виходом 92,6
- підкисленям фосфорною кислотою розчину Na2HPO4 можливо одержати
Na2HPO4, який можна кристалізувати у вигляді NаH2PO4.2H2O з виходом до 100%;
- з розчину NaH2PO4 реакцією конверсії з КCl можливо осадити чистий
КH2PO4 з виходом 63,6%.
- реакцією КH2PO4 з гідроксидом або карбонатом калію можливо одержати
К2HPO4 з виходом практично до 100%;
5.5. Одержання пірофосфатів натрію і калію.
Хімічно чисті ортофосфати натрію і калію харчової кваліфікації також, як і
гідрофосфат кальцію (див. Розділ 4.5), можливо використовувати в якості
прекурсорів синтезу харчових пірофосфатів, які також широко застосовуються в
харчових технологіях.
Як відомо, процеси термічної дегідратації ортофосфатів і їх фазових
переходів в пірофосфати, трифосфати та в інші полімерні форми в даний час
вивчені досить докладно. Як правило, досліджують схему перетворень і вказують
інтервали температур, в яких відбуваються такі перетворення. Достовірно
доведено, що склади цих продуктів термообробки фосфатних солей будуть
визначатися кінетичними параметрами реалізації цих процесів. Однак, у багатьох
публікаціях це питання не досліджується або досліджується поверхнево. Аналіз
літературних даних по твердофазному синтезу пірофосфатів натрію і калію
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показує, що умови синтезу (наприклад, той же температурний інтервал фазового
переходу ортофосфату в пірофосфат) можуть варіюватися на десятки або навіть
сотні градусів в більшу або меншу сторони. Наприклад, в довідковій літературі
[164] вказано, що перехід ортофосфату калію в пірофосфат калію відбувається
при 300 С. Наші дослідження показують, що прожарювання КH2PO4 при 250-300
С навіть протягом 6 годин не дозволяє одержати пірофосфат калію в помітних
для рентгенофазового аналізу кількостях. На нашу думку, це пояснюється
впливом на кінетику твердофазних процесів дегідратації і конденсації фосфатіонів початкового хімічного складу і фізичного стану прекурсорів синтезу, а саме
ступенем їх гідратації, кристалічності, дисперсності і щільністю упаковки зразка
перед термообробкою. Тому представляло інтерес повторити ряд експериментів
по твердофазній конденсації ортофосфатів натрію і калію в їх пірофосфатні солі,
щоб визначити оптимальні умови для технологічного використання.
5.5.1. Пірофосфати натрію
Для вибору умов термообробки ортофосфатів натрію нами були проведені
дослідження термічними методами аналізу. На рис.5.15 показані результати таких
досліджень для Na2HPO4

·

10H2O. За термогравіметричними даними (рис.5.14),

процес дегідратації Na2HPO4 · 10H2O протікає в три стадії втрати маси. При
диференціюванні ТГ-кривих знайдено, що найбільші швидкості зміни маси
спостерігаються при температурах 109, 124, і 333 С. (Цікаво відзначити, що за
даними

[165] для

Na2HPO4

·

2H2O

найбільші швидкості

зміни маси

спостерігаються при температурах - 110 і 303 С). Крива ДТА показує, що зміни
маси зразків протікають з поглинанням тепла.
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Рис.5.15. Результати досліджень термічними методами аналізу для
Na2HPO4*10H2O. 1- ТГ, 2- ДТА, 3- ДТГ. Вимірювання проводили в інтервалі
температур 20-800 ºС, в потоці повітря (100 мл/хв), зі швидкістю нагріву 10 ºС/хв.
Перший мінімум на кривій ДТГ при 109 °С і втрата 20,2 мас.% (3,4
молекули води) пов'язаний з початком дегідратації гідрофосфату натрію Na2HPO4
· 10H2O і одержанням Na2HPO4 · 7H2O. Другий мінумум при 124 °С протікає з
ендотермічним ефектом і втратою 39,2 мас.% (7 молекул води) відбувається його
подальша дегідратація з утворенням Na2HPO4. Третій ступінь протікає при 333 °С
і супроводжується втратою маси на 5,6 мас.% (1 молекула води) з утворенням
пірофосфату натрію Na4P2O7.
– дегідратація Na2HPO4 ·10H2O за реакціями:
Na2HPO4*10H2O= Na2HPO4*7H2O +3H2O
Na2HPO4*7H2O = Na2HPO4 +7H2O
- димеризація дінатрійгідрофосфату:

(5.16)
(5.17)
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2Na2HPO4 = Na4P2O7 + H2O.

(5.18)

На рис.5.16. показані результати досліджень термічними методами аналізу для
Na2HPO4 · 7H2O. Різниця в температурних інтервалах процесу димеризації
гідрофосфату Na2HPO4 · 10H2O і Na2HPO4 · 7H2O можна пояснити різною
щільністю упаковки солей після їх дегідратації.

Рис.5.16. Результати досліджень термічними методами аналізу для
Na2HPO4·7H2O.

1- ТГ, 2- ДТА, 3- ДТГ. Вимірювання проводили в інтервалі

температур 20-800 ºС, в потоці повітря (100 мл/хв), зі швидкістю нагріву 10 ºС/хв.
За термогравіметричними даними, процес дегідратації Na2HPO4 · 7H2O
протікає в дві стадії втрати маси. При диференціюванні ТГ-кривих знайдено, що
найбільші швидкості зміни маси спостерігаються при температурах 125 і 297 С.
Продукт реакції (5.17) підтверджений дослідженнями його складу методом
РФА (рис.5.17). Фазовий склад продукту реакції (5.18) показаний на рис.5.18.
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Рис.5.17 Дифрактограма безводного Na2HPO4, одержаного з Nа2НPO4.10H2O
при витримці при температурі 150 С протягом 2 годин. (Червоними лініями
показані довідкові дані для Na2HPO4 PDFWIN № 76-2287).

Рис.5.18. Дифрактограма Nа4P2O7, одержаного з Nа2НPO4.10H2O при
прожарюванні при температурі 300 С протягом 6 годин. (Червоними лініями
показані довідкові дані PDFWIN № 72-1082.
Щоб відповісти на питання чи може Na4Р2О7 поступово утворюватися при
нагріванні ще до температури 300 С, був вивчений фазовий склад зразка при
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температурі 230 С (рис.5.19). Як видно з цього малюнка, деріватограмми зразків,
прожарених при 150 і 230 С, не відрізняються положенням характеристичних
рефлексів.
Цікаво відзначити, що у прожареного при 230 С зразка інтенсивність
рефлексів в області 10-15 градусів вище, в той час як інтенсивності інших
рефлексів відрізняються не настільки значно (хоча для кристалічних фаз з ростом
температури інтенсивності рефлексів, як правило, зростають). На нашу думку, цю
закономірність можливо пояснити перебігом процесу аморфізації солі Na2HPO4 з
ростом

температури.

Така

аморфізація

є

наслідком

зниження

ступеню

кристалічності солі в зв'язку з процесом димерізації фосфат-іонів з утворення
аморфного Na4Р2О7. Аморфність пірофосфату і його невеликий вміст в
одержаному зразку не дозволяє визначити його присутність. Можливість таких
процесів ми розглянемо нижче на прикладі термообробки дигідрофосфату натрію.

Рис.5.19. Порівняння дифрактограм зразків фосфату натрію, одержаних
термообробкою Nа2НPO4.10H2O при температурі 150 С протягом 2 годин
(червона лінія) і термообробкою при температурі 230 С протягом 2 годин (чорна
лінія). За довідковими даними - обидва зразки є безводним Na2HPO4.
При використанні дигідрофосфату натрію в якості іншого прекурсора
синтезу пірофосфату ми, згідно загальноприйнятим уявленням про хімізм

142

процесів конденсації фосфат-іонів, повинні одержати не Na4P2O7, а кислий
пірофосфат Na2H2P2O7:
2NaH2PO4 = Na2H2P2O7 + H2O

(5.19)

За даними авторів [129], при нагріванні NaH2PO4 в інтервалі температур
150-230 С з ендотермічним ефектом і максимумом швидкості процесу при 175 С
утворюється кислий пірофосфат Na2H2P2O7.
За даними авторів [137] при тривалій ізотермічній витримці при 200 С з
NaH2PO4 утворюється Na2H2P2O7, але в залежності від тривалості термообробки
можна одержувати суміші NaH2PO4 і Na2H2P2O7. При більш високих температурах
(за даними черемисиново і співавт. - при 400 С) проходять реакції утворення
Na3Р3О9 і в залежності від тривалості ізотермічного процесу можна одержати
суміш з певним співвідношенням Na2H2P2O7 і Na3Р3О9.
На нашу думку, такі висновки слід оскаржити. Справа в тому, що
димеризація NaH2PO4 через ОН-групи енергетично (ті ж енергії активації, тільки
предекспоненціальні константи змінюються) не відрізняється від процесу
тримеризації фосфат-іонів. Тому процес тримеризації починається ні при 400 С, а
реалізується (звичайно ж з меншою швидкістю) паралельно процесу димеризації.
І очевидно, що більш імовірно він протікає послідовно через ланцюжок мономер димер - тример, але не три мономера відразу об'єднуються в тример. Цей
висновок добре підтверджують дані Домбровського [166], Який встановив ще в
60-і роки минулого століття, що трифосфат натрію тільки частково утворюється
при швидкій первинній дегідратації ортофосфатів при їх нагріванні до 230 С.
Основна ж частина трифосфату натрію утворюється в інтервалі 290-310 С.
Аналогічна закономірність нами обговорювалася вище (дані РФА на рис 5.17
побічно підтверджують ці висновки) про можливість часткового утворення
пірофосфату (як результату процесу димеризації) до температури фазового
переходу монофосфат  дифосфат, яка спостерігається на кривих ТГ і ДТА.
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Очевидно, що обговорювані температурні інтервали фазових трансформацій
визначаються не тільки природою процесу і початковими характеристиками
прекурсорів, а й швидкістю нагріву зразків в застосовуваних дериватографах.
Вплив

тривалості

термообробки

добре

демонструють

результати

дослідження термообробки NаH2PO4.2H2O при 250 С протягом 6 годин
(рис.5.20). Було знайдено, що в цих умовах утворюється не пірофосфат
Nа2H2P2O7, а трифосфат натрію Na3P3O9, що можна описати реакціями:
2NaH2PO4 = Na2H2P2O7 + H2O,
Na2H2P2O7 + NaH2PO4  Na3Р3О9 + 2H2O.

(5.20)
(5.21)

Для синтезу Nа2H2P2O7 ми знизили температуру і час термообробки. На
рис.5.20 показана дифрактограма кислого пірофосфату натрію, одержаного при
прокалюванні NaH2PO4 · 2Н2О при 200 С протягом 1 години. Ці умови слід
розглядати як оптимальні для отримання Nа2H2P2O7.

Рис.5.20.

Дифрактограма

зразка,

одержанного

термообробкою

NаH2PO4.2H2O при 250 С протягом 6 годин. Червоними лініями показоно
довіднові дані для Na3P3O9*1,5H2O (PDFWIN № 13-0449).
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Рис.5.21. Дифрактограма зразка Nа2H2P2O7, одержаного термообробкою
NаH2PO4.2H2O при температурі 200 С впродовж 1 часу. Червоними лініями
показано довідкові дані для Nа2H2P2O7 (PDF № 10-0192).
5.5.2. Пірофосфат калію
На підставі літературних даних, нами була зроблена спроба синтезувати
кислий пірофосфат калію при температурі 250 С протягом 6 годин по реакції:
2КH2PO4  К2H2P2O7 H2O.

(5.22

Підвищувати температуру синтезу не представляло інтересу, щоб не
ініціювати реакцію дегідратації К2H2P2O7. Тому ми збільшили час ізотермічної
витримки, щоб максимально збільшити вихід необхідного продукту. Результати
дослідження зразка фосфату калію після такої термообробки показані на рис.5.22.
Знайдено, що фазовий склад ортофосфату калію не змінився, тобто реакція не
здійснилася навіть за 6 годин.
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Рис.5.22. РФА зразку одержаного термообробкою КH2PO4 при температурі
250 С протягом 6 годин. Чорна лінія – вихідна сіль КH2PO4 (PDF № 80-0844),
червона лінія – після термообробки КH2PO4 при температурі 250 С, 6 годин.
Звертає на себе увагу той факт, що після термообробки солі КH2PO4 її
кристалічність не збільшилася (як це зазвичай відбувається для кристалічних тіл),
а зменшилася (про це свідчить зменшення інтенсивності рефлексів). Вище таке
явище ми пояснювали аморфізацію солі внаслідок протікання процесу
димеризації дігідрофосату в аморфний пірофосфат (тобто в фазу, яка ще не
утворила свої мікрокристали). Ми повторили експеримент по твердофазній
конденсації КH2PO4, провівши ізотермічну витримку при 600 С протягом 2
годин.
На дифрактограмі одержаного зразка (рис.5.23) встановлені рефлекси як
К2H2P2O7, так і додаткові (відносно інтенсивні) рефлекси при 17,5 і 26 град.
Пошук по довідковій базі показав, що ці піки не відповідають фазам
трифофсфату, наприклад К3Н2P3O10 або К3P3O9. Очевидно, що їх утворення з
К2H2P2O7 можливо при присутності в реакційній суміші мономерної форми
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КH2PO4. Оскільки при 600 С мономерні форми практично відсутні, то процес
полімеризації солі повинен реалізуватися за рахунок зв'язування димерів фосфатів
в тетрамери:

2К2H2P2O7  К4H4P4O14  К4H2P4O13 + Н2О.

(5.23)

Рис.5.23. РФА зразку одержаного термообробкою КH2PO4 при 600 С
протягом 2 годин. Червоними лініями показано довідкові дані для К2H2P2O7 PDF
№76-1632. Інтенсивні рефлекси при 17,5 и 26 град. та інші – домішки.
На наступному малюнку (рис.5.24) показані довідкові дані для тетрамера
K4P4O12 · (H2O)2, рефлекси якого в сукупності з фазою К2H2P2O7 добре описують
експериментальну дифрактограму.
Таким чином, оптимальними для синтезу К2H2P2O7 є температура 600 С з
тривалістю не більше 1 години.
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Рис.5.24. РФА зразку одержаного термообробкою КH2PO4 (600 С, 2
години). Червоними лініями показано довіднові дані для К2H2P2O7 PDF №76-1632,
Синіми лініями – домішки K4P4O12·(H2O)2 PDF №77-2197
5.5.3. Порівняльний аналіз процесів термообробки ортофосфатних солей
Отримані нами дані ТГ і ДТА для ортофосфатних солей були оброблені
методами формальної кінетики, що дозволило оцінити енергії активації процесів
їх дегідратації і димеризації. Як відомо, для процесів зменшення маси, швидкості
яких підпорядковуються кінетичним рівнянням псевдопервого порядку, енергія
активації може бути розрахована за формулою:

 W  Wk
ln ln  0
 W  Wk

 Ea 

2 ,
 RTm

(5.24)

де W0 и Wk – початкова і кінцева маси зразка; W – маса зразка при
температурі Т; Тm – температура, при якій досягається максимальна швидкість
зменшення маси зразка; Θ – наведена температура (Θ = Т  Тm)
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Приклад зіставлення даних ТГ-кривої в координатах рівняння (5.19) для
гідрофосфату натрію Na2HPO4 · nH2O представлений на рис.5.24. З тангенсів кутів
нахилу отриманих прямих знайдено, що умовні енергії активації зменшення маси
становлять: 132 кДж/моль для першої стадії (Тm = 109C), 126 кДж/моль для
другої стадії (Тm = 124C) і 55,0 кДж/моль для третьої стадії (Тm = 297C).

nH2O.

Рис.5.25. Дані термографічного аналізу для гидрофосфату натрію Na2HPO4 ·
Таблиця 5.8 - Умовні енергії активації і предекспоненціальні множники

рівняння Арреніуса для процесу термічної обробки Na2HPO4·nH2O
k0, хв1

Еа, кДж/моль

1. Дегідратація з утворенням Na2HPO4*7Н2О

1,2*1018

132

2. Дегідратація з утворенням безводного

3,9*1016

№

Стадії процесу

Na2HPO4
3. Димеризація Na2HPO4 в Na4P2O7

2,2*104

126
55,0

Аналіз даних таблиці показує, що знайдені значення енергій активації
значно перевищують аналогічні величини для хімічних перетворень в газовій фазі
або в розчині. Для пояснення цих закономірностей слід враховувати, що величина
енергії активації в твердофазних процесах визначається, як мінімум, трьома

149

процесами: локальним викривленням кристалічної решітки, подальшою дифузією
іонів реагентів в місця дефектів і елементарним актом хімічної взаємодії.
Очевидно, що енергетичні витрати на перебудову кристалічної решітки і
утворення в ній локальних деформацій можуть значно перевершувати витрати
енергії на елементарний акт ефективного зіткнення молекул в газовій або рідкій
фазі.
Згідно з даними табл. 5.8, умовні енергії активації процесів дегідратації
приблизно в 2,3 рази більше енергії димеризації Na2HPO4. Таку відмінність можна
пояснити тим, що природа цих процесів різна - для перших двох стадій - це
розрив водневих зв'язків між молекулами води і фосфатом натрію, а для третьої
стадії - відщеплення молекули води при об'єднанні двох HPO4- іонів через ОНгрупи. На нашу думку, закономірність, яка спостерігається, свідчить про те, що
молекули води пов'язані з фосфатом натрію більш, ніж одним водневим зв'язком
(як відомо, максимально можливе число Н-зв'язків для Н2О дорівнює 4).

Рис.5.26. Дані термографічного аналізу дя реакції: 2CaHPO4  Ca2P2O7 +
H2O.
Для порівняння аналогічні розрахунки енергії активації були проведені для
процесу синтезу Ca2P2O7 (рис.5.26). Розрахунок проводили за даними рис 4.21.
Знайдено, що для процесу втрати маси в інтервалі 400-500 С енергія
активації становить 211 кДж/моль, що в 3,8 рази більше, ніж, наприклад, для
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процесу димеризації Na2HPO4 в Na4P2O7. Слід зазначити, що значення Тm для
натрієвої солі становить 297 C, в той час як для кальцієвої - 452 C. На нашу
думку, таке збільшення значень Еа і Tm для процесу утворення пірофосфату
кальцію обумовлено більш сильною (нековалентною) хімічною взаємодією іонів
кальцію з фосфат-іонами, ніж (кулонівська) взаємодія між іонами натрію і
фосфат-іонами. Різниця в такій взаємодії добре підтверджується відмінностями в
розчинності солей Na2HPO4 і СаHPO4 у водних розчинах.
На закінчення відзначимо, що спостережувані відмінності процесів
твердофазної конденсації ортофосфатів натрію, калію і кальцію можна пов'язати з
розмірами катіонів Na+, K+ і Ca2+.

Рис.5.27. Зіставлення логарифмів температур перетворення ортофосфатів в
пірофосфати з радіусом їх катіонів металів (коефіцієнт кореляції R2 = 0,9336).
На рис.5.27 показані результати зіставлення радіусів цих іонів з логарифмом
температур

конденсації

ортофосфатів

в

пірофосфати

для

максимальних

швидкостей цих процесів. Спостережувана лінійна кореляція показує, що чим
більше розмір катіона, тим вище температура конденсації пірофосфату. Цікавим є
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застосувати цю кореляцію до пірофосфатів інших металів, що дозволить
прогнозувати оптимальні температури їх синтезу.
Важливим

результатом

проведених

досліджень

є

експериментально

перевірена можливість одержання додатково ще 4-х видів харчових фосфатів пірфосфатів Nа4P2O7, Nа2H2P2O7, К2H2P2O7 і Ca2P2O7 способом твердофазної
конденсації синтезованих нами харчових ортофосфатів. Термічна обробка
ортофосфатів істотно розширює асортимент пропонованої продукції.
Розглянуті в цьому розділі закономірності процесів синтезу фосфатних
солей натрію, калію і амонію та пірофосфатів натрію і калію дозволяють зробити
наступні висновки і узагальнення [151, 162]:

-

Теоретично і експериментально показано, що способами ізотермічно-

ізогідричної одностадійної кристалізації і конверсії після доочистки і амонізації
розчину ортофосфорної кислоти можуть бути одержані наступні хімічно чисті
продукти: (NH4)2HPO4 (з виходом до 82%), NH4H2PO4 (до 56%), Nа2HPО4.12H2O
(до 96%), NаH2PO4.2H2O (до 100%) та КH2PO4 (до 66%).

-

Експериментально

уточнені

технологічні

параметри

процесів

твердофазної конденсації синтезованих ортофосфатів, що дозволяє одержувати
ще чотири харчові добавки – пірфосфати Nа4P2O7, Nа2H2P2O7, К2H2P2O7 і Ca2P2O7.
Термічна обробка ортофосфатів істотно розширює асортимент пропонованої
продукції.
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РОЗДІЛ 6
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ І ОЦІНКА ВИТРАТ НА
ВИРОБНИЦТВО
6.1. Основні стадії і технологічна схема одержання хімічно чистих фосфатних
солей
На підставі проведених дослідів нами пропонуються технологічні схеми
одержання ортофосфатів калію, натрію, амонію та кальцію. Основними стадіями
одержання ортофосфатів кальцію є:
1.

Очищення прекурсорів синтезу

Синтез хімічно чистих фосфатів доцільно проводити з використанням
хімічно чистих прекурсорів –солей кальцію та ортофосфорної кислоти. Очистку
розчинів екстракційної ортофосфорної кислоти та хлориду кальцію від токсичних
домішок проводимо способом співосадження з гідрофосфатом кальцію. Для
видалення домішок з розчину фосфорної кислоти рекомендовано виконувати
співосадження у два етапи: спочатку при рН 6,0-6,5 видаляти іони кадмію, міді,
свинцю та флуору, а потім при рН 8,0-8,25 видаляти залишки арсену.
2.

Фільтрація.

Після відстоювання суспензії осад відокремлюють від розчину методом
фільтрування.
3.

Осадження CaHPO4.

Очищені розчини хлориду кальцію і гідрофосфату амонію змішують у
реакторі у молярному співвідношенні Ca/P = (0,9-1,0). Шляхом додавання
аміачного розчину при інтенсивному перемішуванні доводять до заданого рН
розчину.
4.

Фільтрування одержаного осаду.

Промивання осаду проводять на вакуумному фільтрі невеликими порціями
води, яка була піддана комплексній очистці (механічній фільтрації, знезалізненні
та зворотньому осмосу) з Т = 5 - 25 С. Промивання проводять до відсутності в
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промивних водах хлорид-іоноів, що визначається якісною реакцією з нітратом
аргентуму.
5.

Сушка

Потім осад висушують у вакуумній термошафі при температурі не вище 30
С. Для одержання безводного ортофосфату осад висушують у вакуумній
термошафі при температурі не вище 100 - 110 С.
На рис. 6.1 представлена технологічна схема виробництва ортофосфатів
кальцію.

Рис. 6.1 – Технологічна схема виробництва гідрофосфату кальцію.
1 – бункер з CaCl2, 2 – бункер-дозатор з H3PO4, 3,4 – реактор-очищення, 5,6
– фільтр-прес, 7 – бункер-дозатор з NH4OH, 8 – реактор , 9 – фільтр-прес 10 –
сушарка.
При одержанні ортофосфатів калію натрію та амонію перші дві стадії
повторюються. Після відділення осаду CaHPO4 в розчині міститься гідрофосфат
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амонію і хлорид амонію. Запропоновано використовувати цей розчин для
одержання реактивних марок фосфатів амонію, натрію і калію способами
ізотермічно-ізогідричної кристалізації і конверсії.
1.

Очищення прекурсорів синтезу.

Очистку розчинів екстракційної ортофосфорної кислоти та хлориду кальцію
від токсичних домішок проводимо способом співосадження з гідрофосфатом
кальцію. Для видалення домішок з розчину фосфорної кислоти рекомендовано
виконувати співосадження у два етапи: спочатку при рН 6,0-6,5 видаляти іони
кадмію, міді, свинцю та флуору, а потім при рН 8,0-8,25 видаляти залишки
арсену.
Очищення розчину кислоти з початковою концентрацією 3 моль/кг
описується рівнянням:
3H3PO4+0,15CaCl2+6NH4OH=0,15CaHPO4+2,85(NH4)2HPO4+0,3NH4Cl
Після відділення осаду CaHPO4 в розчині міститься 2,85 молей
гідрофосфату амонію і 0,3 моля хлориду амонію.
2.

Фільтрація.

Після відстоювання суспензії осад відокремлюють від розчину методом
фільтрування.
3.

Одержання фосфатів амонію

Одержання кристалічного (NH4)H2PO4 відбувається при підкисленні
розчину (NH4)2HPO4:
2,85(NH4)2HPO4 + 0,3NH4Cl + 2,85HCl = 2,85NH4H2PO4 + 3,15NH4Cl
4. Одержання фосфатів натрію
Для конверсії амонійної солі в натрієву додаємо хлорид натрію:
2,85 (NH4)2HPO4 + 0,3 NH4Cl + 5,7 NaCl = 2,85 Na2HPO4 + 6 NH4Cl.
5. Одержання фосфатів калію
Для конверсії солі (NH4)2HPO4, одержаної при нейтралізації розчину
фосфорної кислоти, використовуємо хімічно чистий хлорид калію.
2,85 (NH4)2HPO4 + 0,3 NH4Cl + 5,7 КCl = 2,85 К2HPO4 + 6 NH4Cl,
6. Кристалізація
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Кристалізацію осадів проводять при Т від 2 до 100 °С впродовж 1 - 6 годин
для одержання висококристалічних фосфатів.
7.

Фільтрування одержаного осаду.

Промивання осаду проводять на вакуумному фільтрі невеликими порціями
води, яка була піддана комплексній очистці (механічній фільтрації, знезалізненні
та зворотньому осмосу) з Т = 5 - 25 С. Промивання проводять до відсутності в
промивних водах хлорид-іоноів, що визначається якісною реакцією з нітратом
аргентуму.
8.

Сушка

Потім осад висушують у вакуумній термошафі при температурі не вище 30
С. Для одержання безводного ортофосфату осад висушують у вакуумній
термошафі при температурі не вище 100 – 110 С.
На рис. 6.2 представлена технологічна схема виробництва ортофосфатів
калію, натрію та амонію.

Рис. 6.2 – Технологічна схема виробництва фосфатів натрію, калію та
амонію.
1 – бункер з CaCl2, 2 – бункер-дозатор з H3PO4, 3 - бункер-дозатор з NH4OH,
4 – реактор-очищення, 5,12,13,14 – фільтр, 6,7,8 – реактор, 9,10,11 –
кристалізатор, 15,16,17 – сушарка.
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6.2. Матеріальні баланси. Витратні коефіцієнти по сировині і допоміжних
матеріалів хімічно чистих солей фосфатів
Розрахунок

матеріального

балансу

процесу

одержання

харчових

ортофосфатів натрію, калію, амонію та кальцію для використання в якості
харчових добавок був виконаний за даними лабораторних досліджень, вимог до
готової продукції та з розрахунком можливих витрат. У таблицях 6.1-6.4 наведені
матеріальні баланси для процесів одержання ортофосфатів кальцію, натрію, калію
та амонію. Розрахунок матеріального балансу виконувався за вихідною
сировиною: на 1000 кг одержуваного фосфату.
Таблиця 6.1 - Матеріальний баланс одержання CaHPO4.
Надходження
Речовина
H3PO4 (85%)

Витрата
m, кг
847,75

Речовина

m, кг

CaHPO4 (крист.фаза)

1000

Розчин NH4Cl
CaCl2 (крист.фаза)

816,18

(сума

води

+

NH4Cl

+ 3856,25

залишок CaHPO4)
NH4OH (25%)

2058,82

H2O

1367,64

Всього

5090,39 Всього

4856,25
Нев’язка балансу, %

4,6
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Таблиця 6.2 - Матеріальний баланс одержання (NH4)2HPO4
Надходження
Речовина
H3PO4 (85%)

Витрата
m, кг
855,2

Речовина

m, кг

(NH4)2HPO4(крист.фаза)

1000

Розчин NH4Cl
CaCl2 (крист.фаза)

55,85

(сума

води

+

NH4Cl

+ 3153,85

залишок (NH4)2HPO4)
NH4OH (25%)

175,59

CaHPO4

H2O

3743,14

Всього

4829,78 Всього

68,23

Н2О, що випарувалася на
стадії синтезу

367,89
4727,21

Нев’язка балансу, %

2,12

Таблиця 6.3 - Матеріальний баланс одержання Nа2HPO4
Надходження
Речовина
(NH4)2HPO4
(крист.фаза)
NaCl

Витрата
m, кг
1014,84

899,65

Речовина
Nа2HPO4 (крист.фаза)

залишок Nа2HPO4)
43,43

H2O

2697,6

Всього

4655,52

1000

Розчин NH4Cl
(сума води + NH4Cl +

NH4Cl

m, кг

Всього
Нев’язка балансу, %

3474,51

4474,51
3,89
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Таблиця 6.4 - Матеріальний баланс одержання KH2PO4
Надходження
Речовина

Витрата
m, кг

NаH2PO4 (крист.фаза)

1387,28

Речовина
KH2PO4 (крист.фаза)

m, кг
1000

Розчин NаCl
КCl

861,27

(сума води + NаCl +

12231,21

залишок KH2PO4)
H2O

11560,69

Всього

13809,24 Всього

13231,21

Нев’язка балансу, %

4,19

Розбіжність статей матеріального балансу можна пояснити похибками
аналітичних вимірювань та втратами на стадіях промивки та фільтрації.
Одержані

результати

підтверджують

доцільність

використання

встановлених технологічних умов процесу одержання харчових ортофосфатів
натрію, калію, амонію та кальцію.
6.3. Оцінка витрат по сировині на виробництво хімічно чистих солей фосфатів
Для порівняння питомих витрат на виробництво харчових фосфатів натрію,
калію, кальцію та амонію було проведено розрахунки на 1000 кг готової
продукції. Результати розрахунків за собівартістю 1 т готових харчових фосфатів
калію, амонію, натрію та кальцію представлені в табл. 6.5 – 6.8.
Таблиця 6.5 - Оцінка витрат по сировині на виробництво CaHPO4..
Речовина

Маса, кг

Вартість, грн/кг

Ціна, грн

H3PO4 (85%)

847,75

44,4

37640,1

CaCl2

816,18

15

12242,7

NH4OH (25%)

2058,82

20

41176,4

H2O

1367,64

0,015

20,52

Всього:

91079,72
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Таблиця 6.6 - Оцінка витрат по сировині на виробництво (NH4)2HPO4..
Речовина

Маса, кг

Вартість, грн/кг

Ціна, грн

H3PO4 (85%)

855,2

44,4

37970,88

CaCl2

55,85

15

837,75

NH4OH (25%)

175,59

20

3511,8

H2O

3743,14

0,015

56,15

Всього:

42376,58

Таблиця 6.7 - Оцінка витрат по сировині на виробництво Nа2HPO4.
Речовина

Маса, кг

Вартість, грн/кг

Ціна, грн

(NH4)2HPO4

1014,84

39

39578,76

NaCl

899,65

3,5

3148,78

NH4Cl

43,43

35

1520,05

H2O

2697,6

0,015

40,46

Всього:

44288,05

Таблиця 6.8 - Оцінка витрат по сировині на виробництво KH2PO4..
Речовина

Маса, кг

Вартість, грн/кг

Ціна, грн

NаH2PO4

1387,28

45

62427,6

КCl

861,27

21

18086,67

H2O

11560,69

0,015

173,41

Всього:

80687,68

Таким чином, вартість 1 тонни CaHPO4 складає 87 349,62 грн, (NH4)2HPO4 38 613,7грн, Nа2HPO4 – 44 288,05грн, KH2PO4 – 80 687,68 грн.
Оскільки,

класична

схема

виробництва

ортофосфатів

відома

і

використовується підприємствами, тобто вона економічно обґрунтована, то
робити повторний розрахунок недоцільно. Запропоновано визначити витрати на
етапі доочистки ортофосфорної кислоти (табл.6.9).
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Таблиця 6.9 – Оцінка витрат на етапі доочистки ортофосфорної кислоти.
№

Речовина

Кількість, кг

Вартість

Сума, грн.

грн./кг
1. H3PO4
2. CaCl2

1000,0

44,40

44400,00

17,0

15,00

255,00

3. NH4OH

205,0

20,00

4100,00

Всього

48755,0

Тобто вартість доочищеної ортофосфорної кислоти складе 48 755 грн за
1000 кг, а вартість харчової ортофосфорної кислоти складає 119 250 грн за 1000
кг. Таким чином економічна вигода на використанні методу доочистки
ортофосфорної кислоти складає ефект не менше 59,1%, оскільки для очищення
можливо використовувати і меншу кількість колектора CaHPO4. Кількість
колектора визначається ступенем забруднення кислоти іонами флуору, арсену,
плюмбуму і d-металів. Тому такий спосіб доочищеня є економічно вигідним. Крім
того, відходи після очищення, можна використовувати у виробництві кормового
фосфату для тварин або фосфатних добрив.
Розглянуті в цьому розділі закономірності процесу одержання ортофосфатів
калію, натрію, амонію та кальцію., дозволяють зробити наступні висновки і
узагальнення:

-

Розроблені технологічні схеми одержання харчових ортофосфатів

калію, натрію, амонію та кальцію.

-

Встановлено, що запропонований спосіб доочистки прекурсорів

синтезу є економічно вигідним.
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
У результаті виконання дисертаційної роботи була вирішена науковопрактична задача створення наукових основ технології хімічно чистих орто- і
пірофосфатів натрію, калію, амонію та кальцію для їх використання в якості
харчових

добавок.

Теоретично

і

експериментально

обґрунтувано

спосіб

доочищення прекурсорів синтезу фосфатів на основі співосадження токсичних
мікродомішок у їх складі, встановлено закономірності процесу хімічного
осадження, кристалізації і термічної обробки фосфатних солей та розроблено
технологічні параметри одержання харчових солей орто- і пірофосфатів.
1. Методом потенціометричного титрування визначені константи дисоціації
ортофосфорної кислоти при варіюванні іонної сили розчинів від 0,25 до 5 од.
Показано, що константи дисоціації H3PO4 з ростом іонної сили розчинів
змінюються не пропорційно: величина рК1 проходить через невеликий максимум
в інтервалі іонних сил 0-2, величина рК2 монотонно зменшуються в цьому
діапазоні, а рК3 монотонно збільшується. З подальшим ростом іонної сили всі
константи монотонно збільшуються. Розрахунки діаграм розподілу молекулярної
і іонних форм ортофосфорної кислоти з визначеними константами дисоціації
показали значні зміни інтервалів рН їх домінантної присутності у розчинах, що
необхідно враховувати при проведенні селективної кристалізації фосфатних
солей.
2. Дослідження процесів співосадження мікрокількостей солук Cu(II),
Cd(II), As(III), Pb(II) і флуору з гідрофосфатом кальцію показали можливість їх
кількісного вилучення з розчинів СaCl2 та амонійних солей ортофосфорної
кислоти. Показано, що для кількісного видалення таких токсичних домішок з
розчину CaCl2 слід додати в нього розчин хімічно чистої фосфорної кислоти із
розрахунку не менше 15 г H3PO4 на 1 дм3 розчину хлориду кальцію і шляхом
нейтралізації аміаком довести значення його рН до 2,5-3,0 од. Для видалення
токсичних домішок з розчину фосфорної кислоти рекомендовано провести
співосадження у два етапи: спочатку при рН = 6,0-6,5 видалити домішки Cd(II),
Cu(II) і Pb(II) і частково As(III) і флуору, на що буде потрібно не менш 4 г CaCl2
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на 1 дм3 кислоти, а потім при рН = 8,0-8,25 видалити залишки арсену і флуору, на
що знадобиться не менш 13 г CaCl2 на 1 дм3 розчину. В процесі очистки кислота
буде нейтралізована аміаком, однак утворення амонійної солі не буде
перешкодою для подальшого синтезу харчових фосфатів, оскільки його необхідно
буде проводити в нейтральних або слаболужних середовищах.
3. Для вибору оптимальних умов кристалізації солей ортофосфорної килоти
після

її

доочищення

методом

співосадження

необхідно

враховувати

їх

розчинність у водних розчинах в залежності від температури і присутності в
розчині супутнього електроліту – хлориду аммонію. Встановлено, що взаємний
вплив солей фосфатів і хлориду амонію на їх розчинності добре описуються
рівнянням Сеченова. На основі цього рівняння запропонована методика
розрахунку

політерм

розчинності

солей

у

їх

сумішах

при

заданих

співвідношеннях компонентів. Теоретично і експериментально показано, що
способами ізотермічно-ізогідричної одностадійної кристалізації і конверсії після
доочистки і амонізації розчину ортофосфорної кислоти можуть бути одержані
наступні хімічно чисті продукти: (NH4)2HPO4 (з виходом до 82%), NH4H2PO4 (до
56%), Nа2HPО4.12H2O (до 96%), NаH2PO4.2H2O (до 100%) та КH2PO4 (до 66%).
4. Проведені експерименти з хімічного осадження ортофосфатів кальцію
при рН 4-10 та сталому молярному співвідношенні Ca/P = 1,5 показали, що у
всьому діапазоні рН за температури 20 С осаджується лише одна метастабільна
форма – дигідрат гідрофосфату кальцію (Ca/P = 1,0). Після ізотермічної витримки
отриманих суспензій в реакторі високого тиску при 250 С протягом 6 годин
гідрофосфат кальцію повністю дегідратується і частково переходить у більш
стабільну форму – гідроксиапатит. З ростом рН реакційних розчинів частка
гідроксиапатиту зростає з 14 до 70%, а ступінь їх кристалічності зменшується з 20
до 5%. Зроблено висновок, що швидкість фазового переходу CaHPO4 
Ca10(PO4)6(OH)2

залежить

від

концентрації

гідроксид-іонів,

які

повинні

вбудовуватися до кристалічної гратки гідроксиапатиту, а фазові склади осадів не
залежать від співвідношення Ca/P і визначаються лише кислотністю та
температурою розчинів.
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5. Вперше встановлена лінійна кореляція (з коефіцієнтом кореляції R2 =
0,9742) між питомими добутками розчинності ортофосфатів кальцію і їх мольним
співвідношенням Cа/Р. Показано, що кореляції не піддаються значення добутків
розчинностей трикальційфосфату (рКS = 26-29), гідроксиапатиту (рКS = 116,8) і
його Са-дефіцитних форм (рКS = 85). Ці значення добутків розчинностей
запропоновано скоректувати відповідно до кореляційної залежності: для
трикальційфосфату рКS = 40, для гідроксиапатиту рКS = 155, для Са-дефіцитних
гідроксиапатитів

рКS

=

114-155.

скоректованими

добутками

Розраховані

розчинності

добре

ізотерми

розчинності

співпали

з

зі

відомими

експериментальними даними. На основі загальновідомих уявлень в хімічній
термодинаміці було запропоноване пояснення можливості кореляції між
питомими

добутками

розчинності

ортофосфатів

кальцію

і

їх

мольним

співвідношенням Cа/Р. Запропонована модель процесу розчинення базується на
співставленні енергій кристалічних граток і гідратації іонів кальцію.
6.

Експериментально

уточнені

технологічні

параметри

процесів

твердофазної конденсації синтезованих ортофосфатів, що дозволяє одержувати
ще чотири харчові добавки – пірфосфати Nа4P2O7, Nа2H2P2O7, К2H2P2O7 і Ca2P2O7.
Термічна обробка ортофосфатів істотно розширює асортимент пропонованої
продукції.
7. У результаті проведених досліджень запропоновані технологічні схеми
одержання харчових орто- і пірофосфатів натрію, калію, амонію та кальцію для їх
використання в якості харчових добавок.
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ДОДАТОК Б

186

187

ДОДАТОК В
Таблиця 2 – Специфікація солі NH4H2PO4 щодо її використання в якості
харчової добавки та хімічного реагенту.
Показник

FNP 5

FCC IV

ГОСТ 3771-74

х.ч.

ч.д.а

ч.

Вміст основної

96,0-

96,0-

речовини, %

102,0

102,0

99,5

99,5

99,0

10

10

-

-

-

-

-

0,005

0,005

0,01

-

-

50

50

50

-

-

5

5

5

-

-

1

1

1

3/10

3/10

0,5/5

0,5/5

5/10

-

-

0,01

0,05

0,05

Фториди, мг/кг, не

Не менше Не менше Не менше

більше
Не розчинні у воді
речовини, %, не
більше
Сульфати, мг/кг, не
більше
Хлориди, мг/кг, не
більше
Залізо, мг/кг, не
більше
As/Pb/важ.мет.,
мг/кг, не більше
Сума калію та
натрію, %, не більше
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Таблиця 3 – Специфікація солі (NH4)2HPO4 щодо її використання в якості
харчової добавки та хімічного реагенту.
Показник

FNP 5

FCC

ГОСТ 8515-

IV

75*
Марка А

ГОСТ 3772-74

х.ч.

ч.д.а

ч.

Не

Не

Не

менше

менше

менше

99,0

99,0

99,0

(харчовий)

Вміст основної

96,0-

96,0-

речовини, %

102,0

102,0

Фториди, мг/кг,

-

10

10

100

-

-

-

-

-

-

0,002

0,005

0,01

-

-

-

0,0005

0,0005

0,001

-

-

-

0,002

0,002

0,004

-

-

-

0,0003

0,0005

0,001

-

-

-

0,0002

0,0005

0,001

3/10

3/10

10/20

1/5

1/5

2/10

-

-

-

0,01

0,01

0,02

-

-

52,0

-

-

-

-

-

23,5

-

-

-

не більше
Не розчинні у
воді речовини,
%, не більше
Нітрати, %, не
більше
Сульфати, %, не
більше
Хлориди, %, не
більше
Залізо, %, не
більше
As/Pb/важ.мет.,
мг/кг, не більше
Сума калію та
натрію, %, не
більше
Вміст Р2О5, %,
не менше
Аміак, %, не
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меньше
Вода, %, не

-

-

4,0

-

-

-

7,6-

-

-

7,8-8,2

7,8-8,2

-

більше
рН 1% розчину

8,4
Таблиця 4 – Специфікація солі NaH2PO4 щодо її використання в якості
харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник

FNP 5

FCC IV

ГОСТ 245-76
ч.д.а

Вміст NaH2PO4, %, не менше

97,0

98,0

-

-

-

99,0

Безводний,%, не більше

2,0

2,0

-

Моногідрат, %, не більше

15,0

15,0

-

Дигідрат, %, не більше

25,0

25,0

-

10

50

-

3/10/30

3/10/20

0,5/-/2

-

-

0,005

Загальний азот, %, не більше

-

-

0,001

Сульфати, %, не більше

-

-

0,01

Хлориди, %, не більше

-

-

0,001

Залізо, %, не більше

-

-

0,002

рН 5% розчину

-

-

4,2-4,5

Вміст NaH2PO4.2H2O, %, не
менше
Втрати при сушінні:

Фториди, мг/кг, не більше
As/Pb/важ.мет., мг/кг, не
більше
Речовини не розчинні у воді,
%, не більше
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Таблиця 5 – Специфікація солі Na2HPO4 щодо її використання в якості
харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник
Вміст Na2HPO4 після сушки,

FNP 5

FCC IV

ГОСТ 4172-76
х.ч.

ч.д.а

98,0

98,0

-

-

Безводний,%, не більше

5,0

5,0

-

-

Дигідрат, %, не більше

22,0

22,0

-

-

Фториди, мг/кг, не більше

50

50

-

-

Не розчинні у воді

0,2

0,2

0,002

0,002

3/10/30

3/-/20

0,4/-/5

1/-/5

Вміст Na2HPO4.12H2O, %

-

-

99-101

99-102

Загальний азот, %, не

-

-

0,0002

0,0005

Сульфати, %, не більше

-

-

0,0005

0,0005

Хлориди, %, не більше

-

-

0,0005

0,001

Залізо, %, не більше

-

-

0,0002

0,0005

Калій, %, не більше

-

-

0,005

-

рН 5% розчину

-

-

9,0-9,3

9,0-9,3

%, не менше
Втрати при сушінні:

речовини, %, не більше
As/Pb/важ.мет., мг/кг, не
більше

більше
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Таблиця 6 – Специфікація солі Na3PO4 щодо її використання в якості
харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник

FNP 5

FCC IV

ГОСТ

ГОСТ

9337-79

201-76

ч.д.а.
Вміст Na3PO4, %, не менше

97,0

97,0

-

-

Вміст Na3PO4,у прокаленній

92,0

92,0

99,0

-

Вміст Na2HPO4.12H2O, %

-

-

0,8

-

Вміст Р2О5, %, не менше

-

-

-

18,5

Безводний,%, не більше

2,0

2,0

-

-

моногідрат, %, не більше

11,0

11,0

-

-

додекагідрат, %, не більше

45-58

45-57

Фториди, мг/кг, не більше

50

50

-

-

Не розчинні у воді

0,2

0,2

0,005

0,03

3/10/30

3/10/20

0,5/-/5

-/-/-

-

-

1,5

-

-

-

0,001

-

Сульфати, %, не більше

-

-

0,005

-

Хлориди, %, не більше

-

-

10

-

Залізо, %, не більше

-

-

5

-

рН 1% розчину

-

-

-

11,5-12,5

основі, %, не менше

Втрати при прокалюванні:

речовини, %, не більше
As/Pb/важ.мет., мг/кг, не
більше
Вільний луг (на NaOH), %,
не більше
Загальний азот, %, не
більше
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Таблиця 7 – Специфікація солі KH2PO4 щодо її використання в якості
харчової добавки та хімічного реагенту.
Показник

Вміст основної

FNP 5

FCC IV

ГОСТ 4198-75

х.ч.

ч.д.а

ч.

98,0

98,0

99,5

99,0

98,0

2,0

1,0

0,2

0,5

1

10

10

-

-

-

0,2

0,2

0,002

0,005

0,01

-

-

0,001

0,001

0,002

-

-

0,002

0,005

0,01

-

-

0,0005

0,001

0,002

Залізо, %, не більше

-

-

0,001

0,002

0,003

Натрій, %, не більше

-

-

0,05

0,05

-

Кальцій, %, не

-

-

0,005

0,005

0,01

3/10

3/10

1/5

1/5

2/10

4,2-4,7

-

4,4-4,7

4,4-4,7

-

речовини, %
Втрати при сушінні,
%, не більше
Фториди, мг/кг, не
більше
Не розчинні у воді
речовини, %, не
більше
Загальний азот, %, не
більше
Сульфати, %, не
більше
Хлориди, %, не
більше

більше
As/Pb/важ.мет.,
мг/кг, не більше
рН 5% розчину
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Таблиця 8 – Специфікація солі K2HPO4 щодо її використання в якості
харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник

FNP 5

FCC IV

ГОСТ 2493-75
х.ч.

ч.д.а

98,0

98,0

-

-

4г), %, не більше

5,0

2,0

-

-

Фториди, мг/кг, не більше

10

10

-

-

Не розчинні у воді

0,2

0,2

0,005

0,01

3/10/30

3/5/15

0,5/-/5

1/-/5

Вміст К2HPO4.3H2O, %

-

-

99

98

Масова частка азоту, %, не

-

-

0,001

0,002

Сульфати, %, не більше

-

-

0,005

0,01

Хлориди, %, не більше

-

-

0,001

0,002

Залізо, %, не більше

-

-

0,0005

0,0005

Натрій, %, не більше

-

-

0,1

0,1

рН 5% розчину

-

-

8,9-9,3

8,9-9,3

Вміст основної речовини
(105 0С, 4г), %, не менше
Втрати при сушінні (105 0С,

речовини, %, не більше
As/Pb/важ.мет., мг/кг, не
більше

більше
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Таблиця 9 – Специфікація солі K3PO4 щодо її використання в якості
харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник

FNP 5

FCC IV

Вміст K3PO4 в прокаленій основі %, не менше

97,0

97,0

Безводний, %, не більше

3,0

2,0

Гідратований, %, не більше

23,0

-

Фториди, мг/кг, не більше

10

10

Не розчинні у воді речовини, %, не більше

0,2

0,2

3/10/30

3/5/15

Втрати при прокалювані (120 0С, 2г + 800 С,
30 хв.),

As/Pb/важ.мет., мг/кг, не більше

Таблиця 10 – Специфікація солі Ca(H2PO4)2 щодо її використання в якості
харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник

FCC IV

ГОСТ ‘10091-75
ч.д.а

ч.

Вміст Ca(H2PO4)2, безводного, %Ca

16,8-18,3

-

-

Вміст Ca(H2PO4)2, моногідрату, %Ca

15,9-17,7

-

-

-

98

97

1,0

-

-

14,0-15,5

-

-

50

-

-

-

2,0

4,0

Вміст Ca(H2PO4)2, моногідрату, %,
не менше
Втрати при сушінні моногідрату, %,
не більше:
Втрати при прокалюванні
моногідрату, %
Фториди, мг/кг, не більше
Кислоти у перерахунку на фосфорну
кислоту, %
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Не розчинні у соляній кислоті

-

0,01

0,01

-

0,01

0,02

3/5/15

0,5/-/10

1/-/10

Сульфати, %, не більше

-

0,01

0,02

Хлориди, %, не більше

-

0,0005

0,001

Fe/Mg мг/кг, не більше

-

10/250

20/250

речовини, %, не більше
Загальний азот, %, не більше
As/Pb/важ.мет., мг/кг, не більше

Таблиця 11 – Специфікація солі CaHPO4 щодо її використання в якості
харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник
Вміст основної речовини, %

FNP 5
98,0-

FCC IV
97,0-105,0

102,0

ГОСТ 3204-76
ч.д.а

ч.

99,5-

98,0-

102,0

102,0

-

-

Втрати при сушінні %, не
більше:
Безводний,

-

7,0-8,5

-

-

Дигідрат

-

24,5-26,5

24-26

23-26

50

50

-

-

-

-

0,005

0,005

3/10/30

3/-/20

0,4/-/5

1/-/5

Сульфати, %, не більше

-

-

0,01

0,04

Хлориди, %, не більше

-

-

0,002

0,01

Залізо, %, не більше

-

-

0,0015

0,0030

рН 5% розчину

-

-

9,0-9,3

9,0-9,3

Фториди, мг/кг, не більше
Не розчинні у соляній
кислоті речовини, %, не
більше
As/Pb/важ.мет., мг/кг, не
більше
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Таблиця 12 – Специфікація солі Ca3(PO4)2 щодо її використання в якості
харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник

Вміст Ca3(PO4)2 в прокаленій основі %, не

FNP 5

FCC IV

95,0

-

-

34,0-40,0

10

10

50

75

3/5/30

3/5/15

менше
Вміст Са, %
Втрати при прокалювані (800 0С, до постійної
ваги), % не більше
Фториди, мг/кг, не більше
As/Pb/важ.мет., мг/кг, не більше
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ДОДАТОК Г
Таблиця 13 – Специфікація солі дигідропірофосфату натрія щодо її
використання в якості харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник

FNP 5

Вміст дигідропірофосфату натрія, %, не менше

95,0

Втрати при сушінні (105 0С, 4г), % не більше

0,5

Нерозчинні у воді речовини, %, не більше

1,0

Фториди, мг/кг, не більше

10

As/Pb/важ.мет., мг/кг, не більше

3/5/20

Таблиця 14 – Специфікація солі пірофосфату натрія щодо її використання в
якості харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник

Вміст пірофосфату натрія, %, не менше

FNP 5

95,0

Втрати при прокалюванні, % не більше
Безводний

0,5

Декагідрат

38-42

Нерозчинні у воді речовини, %, не більше

0,2

Фториди, мг/кг, не більше

10

Сульфати, %, не більше
As/Pb/важ.мет., мг/кг, не більше

0,15
3/5/20
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Таблиця 15 – Специфікація солі пірофосфату калію щодо її використання в
якості харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник

FNP 5

FCC IV

95,0

95,0

2

0,5

Нерозчинні у воді речовини, %, не більше

0,2

0,1

Фториди, мг/кг, не більше

10

10

3/10/20

3/2/15

Вміст K4P2O7 в прокаленій основі % СВ, не
менше
Втрати при прокалювані, % не більше

As/Pb/важ.мет., мг/кг, не більше

Таблиця 16 – Специфікація солі пірофосфату кальцію щодо її використання
в якості харчової добавки та хімічного реагенту.

Показник

FNP 5

FCC IV

Вміст пірофосфату кальцію, %, не менше

96,0

96,0

Втрати при сушінні, % не більше

1,5

-

-

1,0

50

50

3/10/30

3/2/15

Втрати при прокалювані, % не більше
Фториди, мг/кг, не більше
As/Pb/важ.мет., мг/кг, не більше
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Таблиця 17 – Вміст токсичних домішок в одержаних харчових фосфатах.
Речовина
Показник
(NH4)2HPO4
NH4H2PO4
Nа2HPО4.12H2O
NаH2PO4.2H2O
CaHPO4
КH2PO4
К2HPO4

Фториди,
мг/кг, не
більше

As, мг/кг,
не більше

Pb, мг/кг, не
більше

важ.мет,
мг/кг, не
більше

8,21,3
8,51,4
47,51,5
8,71,2
48,5 1,4
8,81,2
8,31,5

2,40,5
2,50,3
2,40,4
2,30,5
2,50,3
2,20,6
2,50,4

3,81,1
3,51,4
3,71,2
3,81,2
81,5
3,31,5
4,20,5

17,51,4
18,41,2
15,81,6
16,31,5
18,21,5
13,51,3
17,51,4

