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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У міру розвитку агро-

промислового виробництва з метою забезпечення 
людства продуктами харчування все частіше постає 
проблема забезпечення збалансованого природокорис-
тування: з однієї сторони для досягнення високих вро-
жаїв якісної сільськогосподарської продукції необхід-
не внесення певного набору добрив та пестицидів, з 
іншої – складно попередити забруднення надлишко-
вими кількостями цих речовин екоагросистеми.  

На мінімізацію негативного впливу добрив та 
пестицидів на навколишнє природне середовище з 
одночасним досягненням необхідної норми забезпе-
чення ними рослин направлені численні досліджен-
ня науковців всього світу.  

У результаті їх досліджень розробляються та 
впроваджуються нові агротехнології, підходи у ве-
денні агровиробництва, види агрохімікатів та спосо-
би їх внесення. Проте, не дивлячись на важливість 
наукової проблеми та величезну кількість дослі-

джень у напрямку її раціонального вирішення, пи-
тання забруднення агроекосистем мінеральними 
добривами залишається актуальним й сьогодні.  

Тому актуальним є і проведення досліджень з 
пошуку нових форм мінеральних добрив (капсульо-
ваного добрива пролонгованої дії), які б забезпечу-
вали мінімізацію втрат добрив, а отже й мінімізацію 
їх негативного впливу на агроекосистему.  

Необхідною умовою для створення капсули є її 
нешкідливість для агроекосистеми, певні фізико-
механічні властивості, ефективність в ракурсі про-
лонгованого вивільнення живильних речовин. В 
значній мірі якість отриманих капсульованих доб-
рив визначається вибраною технологією капсулю-
вання. На дослідження процесу капсулювання в 
псевдозрідженому шарі і спрямовані описані нижче 
дослідження. 

Кінетика капсулювання дисперсних матеріалів в 
стані псевдозрідження визначається інтенсивністю 
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процесів, які відбуваються в процесі затвердіння 
оболонки на поверхні частинок і залежать від при-
роди плівкоутворювача. Капсулювання розчином 
плівкоутворювача супроводжується тепло- та масо-
обміном між твердими частинками, рідким плівко-
утворювачем та псевдозріджуючим повітрям [1, 2].  

У літературі приведені результати чисельних до-
сліджень масообміну в стані псевдозрідження, на 
підставі яких зроблені висновки, що на інтенсивність 
цих процесів впливають такі параметри, як: швид-
кість повітря, розмір частинок,  фізичні властивості 
речовин, висота шару, барботаж бульбашок [3, 4].  

У досліджуваних системах частинка твердого ма-
теріалу приймала участь у масообміні одноразово від 
моменту контакту із газовим середовищем і до встано-
влення динамічної рівноваги. У процесах капсулюван-
ня поверхня частинки відіграє роль носія рідкої фази, 
яка обмінюється масою із газовим середовищем. У 
процесі цього масообміну вміст рідини на частинці 
періодично поновлюється за рахунок постійного дис-
пергування плівкоутворювача в шар матеріалу.  

Для фізичної реалізації процесу капсулювання 
необхідно, щоб кількість розчинника, яка потрапляє 
на поверхню частинки, не перевищувала його кіль-
кості, яка видаляється з поверхні у газове середови-
ще. Тому практичну зацікавленість становить вста-
новлення кінетичних закономірностей процесу кап-
сулювання гранульованих мінеральних добрив роз-
робленою плівкоутворюючою композицією. 

Метою роботи є дослідження особливостей теп-
ломасообміну процесу капсулювання мінеральних 
добрив в псевдо зрідженому шарі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Нами досліджувався тепломасообмін у процесі кап-
сулювання гранульованої нітроамофоски компози-
цією із дисперсного палигорськіту (природний сор-
бент Дашуківського родовища) та меляси із співвід-
ношенням компонентів 5:4 в апараті псевдозрідже-
ного шару. Саме такий склад капсулоутворюючої 
композиції встановлений нами як оптимальний в 
ході попередніх досліджень [5]. 

Теплообмін в процесу капсулювання дисперсно-
го матеріалу в псевдозрідженному шарі відрізняєть-
ся від сушіння чи простого нагрівання (охолоджен-
ня) наявністю на поверхні частинок розчину плівко-
утворюючого матеріалу. В процесі капсулювання 
частина тепла витрачається на випаровування рідко-
го дисперсійного середовища (води) з поверхні ма-
теріалу. Рівняння теплового балансу для процесу 
капсулювання в стаціонарних умовах можна записа-
ти наступним чином: 

             винрозпов QQQ += ,
           (1) 

де Qпов – тепло, яке приноситься в апарат з псев-
дозріджуючим агентом, Вт; Qроз – тепло, яке витра-
чається на нагрівання та випаровування рідкого ди-
сперсійного середовища (води), Вт; Qвин – тепло, яке 
виноситься з апарату відпрацьованим псевдозрі-
джуючим агентом, Вт. 

Для теоретичного аналізу приймаємо, що робоча 
зона апарату ізольована і втрати тепла в навколишнє 
середовище відсутні. Виходячи з рівняння (1), кіль-
кість тепла, яка витрачається на нагрівання та випа-
ровування рідкого дисперсійного середовища (во-
ди), буде дорівнювати: 

              винповроз QQQ −=
.
            (2) 

Якщо вважати, що теплоємність газу залишається 
практично незмінною в робочому діапазоні темпера-
тур, то рівняння (2) можемо записати у вигляді [6]: 

( )вихвхповповроз ttCGQ −= ,
            (3) 

де tвх, tвих – температура псевдозріджуючого аген-
ту, відповідно, на вході і на виході робочої зони 
апарату, оС. 

Кількість тепла, яка використовується на нагрі-
вання та випаровування рідкого дисперсійного сере-
довища (води), може бути визначена за допомогою 
системи рівнянь: 

     

( )






=

−=

розрозвип

пррозрозрознагр

rGQ
ttCGQ

  ,      (4) 

де Gроз – витрата рідкого дисперсійного середо-
вища (води), кг/с; Сроз – теплоємність рідкого диспе-
рсійного середовища (води), Дж/кгК; tроз – темпера-
тура плівкоутворюючої суспензії на поверхні части-
нок, оС; tпр – початкова температура плівкоутворю-
ючої суспензії,  оС; rроз – питома теплота пароутво-
рення рідкого дисперсійного середовища (води), 
Дж/кг. 

Приймаємо, що температура поверхні частинки, 
на якій формується оболонка приблизно дорівнює 
температурі плівкоутворюючої суспензії на ній.  

Коефіцієнт тепловіддачі від поверхні частинок ди-
сперсного матеріалу можна визначити за рівнянням: 

          ( )чпов ttFQ −= α ,   (5) 

де F  – середня площа теплообміну в процесі 
капсулювання, м2; повt  – середня температура пові-
тря в робочій зоні апарату, оС; α – коефіцієнт тепло-
віддачі, Вт/м2К; tч – температура поверхні частинки, 
оС. 

Розмір частинки в процесі капсулювання зміню-
ється на величину покриття, товщина якого зростає. 
Це призводить до збільшення площі поверхні части-
нки. В початковий момент часу площа частинки 
кулястої форми визначається за рівнянням: 

                     
2
oo dF π= ,              (6) 

де do – початковий діаметр частинки, м. 
Маса плівки на поверхні частинки в будь-який 

момент часу τ: 

                          ττ cmm = ,                      (7) 
де mс – масова витрата плівки, кг/с. 
Виразимо об’єм плівки на поверхні частинки в 

будь-який момент часу через його геометричні роз-
міри: 

         
( )ddmV o

пол
пол ∆== 2π

ρ
ττ   (8) 

де  спол – густина плівки, кг/м3; Δd – товщина плів-
ки на поверхні частинки в будь-який момент часу, м. 

Виразивши Δd із рівняння (8), отримаємо: 

          
22

oполo

пол

d
m

d
Vd

πρπ
τ

τ

==∆
.
  (9) 
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Знаючи товщину плівки в будь-який момент ча-
су, визначаємо загальний розмір частинки: 

                 ddd o ∆+=τ .          (10) 

Тоді площа поверхні, відповідно, буде дорівнювати: 

                    
2
ττ πdF = .           (11) 

За умови повної теплоізоляції робочої зони апа-
рату можемо прирівняти праві частини рівняння (3) 
і системи (4): 

( ) ( )[ ]розпррозрозрозвихвхповпов rttCGttCG +−=−
.
 (12) 

З рівняння (12) отримуємо залежність для розра-
хунку температури рідкого дисперсійного середо-
вища (води) на поверхні частинки: 

( ) ( )
розроз

розпррозрозвихвхповпов
роз СG

rtCGttCG
t

−+−
=

.
  (13) 

Рівняння (3), (5) і (13) утворюють систему, яка 
дозволяє розрахувати коефіцієнт тепловіддачі від 
псевдозріджуючого агенту до поверхні частинок 
матеріалу, на якій формується покриття (плівка). 

Створена палигорськітом на поверхні частинки 
дисперсного матеріалу плівка формується в процесі 
випаровування рідкого дисперсійного середовища 
(води) з плівкоутворюючої суспензії. Швидкість 
випаровування рідкого дисперсійного середовища 
(води) визначає інтенсивність подачі плівкоутво-
рюючої суспензії в шар матеріалу, а, відповідно, і 
тривалість проведення процесу капсулювання.  

Швидкість випаровування рідкого дисперсійного 
середовища (води) з поверхні частинки можна опи-
сати за кінетичним рівнянням [8]: 

                      ( )ρρβ
τ τ −= насF

d
dM

,
             (14) 

де М – маса випареного рідкого дисперсійного 
середовища (води), кг; β – коефіцієнт масовіддачі 
пари рідкого дисперсійного середовища (води) від 
поверхні частинки в середовище псевдозріджуючого 
агенту,  снас – густина пари рідкого дисперсійного 
середовища (води) в стані насичення за умов проце-
су, кг/м3; с – дійсна густина рідкого дисперсійного 
середовища (води) в робочій зоні апарату, кг/м3. 

Замінивши диференціали кінцевою різницею, з 
рівняння (14) визначаємо коефіцієнт масовіддачі: 

( )ρρτ
β

τ −∆
∆=

насF
M

.
           (15) 

Визначивши значення β, можемо рішити зворот-
ну задачу, визначити оптимальну витрату плівкоут-
ворюючої суспензії, що дозволить за максимальної 
продуктивності процесу капсулювання отримувати 
матеріали заданих властивостей. 

Для проведення експериментальних досліджень 
використовували гранульовану нітроамофоску про-
мислового виробництва. Як плівкоутворююча ком-
позиція використовувалась суміш палигорськіту з 
мелясою буряковою із співвідношенням 5 : 4. 

Експериментальні дослідження проводили в апа-
раті псевдозрідженого шару циліндричного типу 
(рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Схема експериментальної установки 
для нанесення покрить на тверді частинки кулястої 
форми: 1 – резервуар; 2 – газорозподільча решітка;  

3 – форсунка, 4 – вентилятор; 5 – насос–дозатор; 
6 – компресор; 7 – калорифер; 8 – фільтр; 9 – авто-
матична система управління температурним режи-
мом; 10 – мірник; 11 – дифманометр; 12 – ротаметр. 

 
Установка складається з резервуару (1) цилінд-

ричного типу, всередині якого вмонтовано газороз-
подільчу решітку (2) разом з пневматичною форсун-
кою (3). Псевдозріджуюче повітря підігрівається в 
калорифері (7) і протягується через апарат вентиля-
тором (4). Заданий температурний режим підтриму-
ється автоматичною системою (9). Витрата псевдо-
зріджуючого повітря контролюється за допомогою 
дифманометра (11), під’єднаного до трубки Піто. 
Плівкоутворююча композиція з мірника (10) насо-
сом-дозатором (5) подається до розпилюючої фор-
сунки (3). Контроль її витрати здійснюється ротаме-
тром (12). Розпилення суспензії забезпечується сти-
сненим повітрям, що поступає з компресора (6). Ка-
псулювання твердих частинок проводили за робочої 
температури 50–60 оС, числі псевдозрідження 2,5–
3,0 та інтенсивності зрошення 2,0·10-3 м3/с. Робочу 
камеру апарату завантажували частинками загаль-
ною масою 0,4 кг, встановлювали необхідний тем-
пературний режим та здійснювали подачу плівкоут-
ворюючої композиції насосом–дозатором до розпи-
люючої форсунки.  

Для проведення експериментальних досліджень 
використовували водний розчин плівкоутворювача. 
Вміст водяної пари у відпрацьованому псевдозрі-
дженному повітрі контролювали приладом, який 
визначав відносну вологість, що є співвідношенням 
дійсної густини пари до густини в стані насичення: 

                      насρ
ρϕ =

 .                          (16) 

Переписавши рівняння (15) з врахуванням (16), 
отримаємо: 

        ( ) насF
M

ρϕτ
β

τ −∆
∆

=
1 .

         (17) 

Для розрахунку кінетичних коефіцієнтів при прове-
денні експериментальних визначили параметри процесу 
капсулювання, приведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 – Параметри експериментальних  
досліджень процесу капсулювання 

 
№ Параметри По-

зна-
чення 

Числове  
значення 

1. Витрата псевдо-
зріджуючого аген-

ту, м3/с 

Vc
 11,4·10-3 

2. Маса завантажено-
го матеріалу, кг 

Мч 0,4 

3. Початкова темпе-
ратура плівкоут-

ворюючої  
суспензії, oC 

tпр 14 

4. Температура пові-
тря на вході в ро-
бочу зону апарату, 

oC 

tвх 77 87 96 

5. Температура пові-
тря на виході з 
робочої зони апа-

рату, oC 

tвих 49 54 43 

6. Витрата плівкоут-
ворюючої суспен-

зії, м3/с ·106 

Vр 0,11 0,13 0,2 

7. Відносна вологість 
повітря на виході з 
апарату (при тем-
пературі в точці 
заміру), % ( oC) 

ц 14 
(44) 

10 
(49) 

26 
(42) 

 
Із використанням експериментальних результатів на-

ми проводились розрахунки, використовуючи отримані 
нами приведені вище залежності. За рівняннями (3), (5) і 
(13) отримані значення коефіцієнту тепловіддачі від псев-
дозріджуючого агенту до поверхні частинок матеріалу, на 
якій формується покриття: α = 164,8 Вт/м2.с. За рівнянням 

(17) коефіцієнт масовіддачі пари рідкого дисперсійного 
середовища (води) від поверхні частинки в середовище 
псевдозріджуючого агенту: β = 5,67.10-6 м/с. 

ВИСНОВКИ. Досліджено тепло масообмін процесу 
капсулювання гранульованої нітроамофоски в апараті 
псевдозрідженого шару. Розроблений алгоритм та мате-
матичний апарат розрахунку кінетичних параметрів про-
цесу. Із використанням експериментальних даних отрима-
ні значення коефіцієнту тепловіддачі від псевдозріджую-
чого агенту до поверхні частинок матеріалу, на якій фор-
мується покриття та коефіцієнт масовіддачі пари рідкого 
дисперсійного середовища (води) від поверхні частинки в 
середовище псевдозріджуючого агенту. 
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HEAT-AND-MASS TRANSFER OF MINERAL FERTILIZERS CAPSULATION WITH AQUEOUS SOLUTION 
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In this work the peculiarities of heat- and mass- exchange during fertilizers encapsulation in the fluidized bed is studied in detail. 

The theoretical analysis of material and heat balance of the process is carried out. This work concerns with a mathematical model 
creation for calculation of kinetic parameters of the process of fertilizer encapsulation with aqueous solutions of film-forming 
components in the fluidized bed apparatus. The pilot experimental series of fertilizer encapsulation is performed. Heat–transfer 
coefficient of the surface of granular NPK fertlizer and mass–transfer coefficient of water air vapouring from the surface of the 
particles are experimentally estimated during the process of fertilizer encapsulation using aqueous mixture of palygorskite-molasses 
with mass ratio 5 : 4. 

Key words: fertilizer encapsulation, molasses, palygorskite, heat transfer, mass transfer. 
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