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Проведено дослідження впливу складу композиції з різних типів природних дисперсних сорбентів і меляси, 

яка використовується для створення покриття капсульованих мінеральних добрив, на їх механічну міцність. Вста-
новлено оптимальний склад плівкоутворюючої композиції для капсулювання мінеральних добрив: меляса буряко-
ва та палигорськіт із співвідношенням сорбент : меляса, що дорівнює 5 : 4.  Аналіз мікроструктури капсульованих 
частинок, отриманих різними способами капсулювання (барабанний гранулятор та апарат киплячого шару), пока-
зав переваги застосування апарату киплячого шару, в якому шляхом змін режимів гранулювання та подачі капсу-
лоутворюючої суміші можна змінювати товщину шару капсули. Запропонована принципова технологічна схема 
капсулювання гранульованої нітроамофоски композицією на основі палигорськіту та меляси. 
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Проведено исследование влияния состава композиции из различных типов природных дисперсных сорбен-

тов и мелассы, которая используется для создания покрытия капсулированных минеральных удобрений, на их 
механическую прочность. Установлено оптимальный состав пленкообразующей композиции для капсулирова-
ния минеральных удобрений: меласса свекловичная и палигорскит в соотношении сорбент : меласса, равным 5 : 
4. Анализ микроструктуры капсулированных частиц, полученных различными способами капсулирования (ба-
рабанный гранулятор и аппарат кипящего слоя), показал преимущества применения аппарата кипящего слоя, в 
котором, изменяя режимы гранулирования и подачи капсулообразующей смеси, представляется возможным 
изменять толщину шара капсулы. Предложена принципиальная технологическая схема капсулирования грану-
лированной нитроаммофоски композицией на основании палигорскита и мелассы. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В різних галузях про-
мисловості широко використовуються матеріали, на 
поверхні яких нанесена оболонка (капсула). Нанесення 
покриття на частинку дозволяє розширити можливості 
використання різних матеріалів завдяки модифікації їх 
характеристик. Найбільшого застосування капсулю-
вання набуло в фармацевтиці, де покриті оболонками 
лікарські препарати набувають якісно нових властивос-
тей за рахунок регулювання їх розчинності. В ракурсі 
практичного застосування таких розробок перспектив-
ним з економічного та екологічного погляду є ство-
рення мінеральних добрив пролонгованої дії. Для 
отримання продукту із заданими властивостями необ-
хідним є підбір капсулоутворюючої композиції, яка є 
прийнятною з економічних позицій та з позицій пода-
льшого застосування капсульованого продукту, і одно-
часно дозволяє отримати якісне покриття з необхід-
ними параметрами. Тому нашими дослідженнями вста-

новлювався оптимальний склад капсулоутворю-
ючої композиції на основі аналізу якості отрима-
ного продукту розроблялась фізична модель кап-
сулювання та вибиралась технологія, яка б дозво-
лила найбільш повною мірою реалізувати цю 
модель. 

Добриво з низькою розчинністю в ґрунті про-
понують [1] отримувати шляхом пошарового на-
несення на частинки ретуру пульп фосфатів амо-
нію і кислого нейтралізуючого агенту з одночас-
ним сушінням та гранулюванням продукту, рід-
кої сірки [2], плівки пситагідрату сульфату міді 
[3]. Патентується [4] одержання добрива у вигля-
ді стрижнів, які складаються з внутрішнього яд-
ра, одержаного екструзією, і нанесеної по всій 
довжині стрижня оболонки. У [5] запропоновано 
спосіб формування захисного покриття із нероз-
чинних у воді фосфатів кальцію, магнію, цинку, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2012 (75). 
136 

магнію – калію, магнію – амонію на поверхні пористих 
частинок добрива у вакуумі. Поширеними є способи 
покриття гранул добрива плівками органічних поліме-
рів [6–8]. Автори [9] пропонують з метою здешевлення 
капсульованих добрив і відповідно збільшення їх до-
ступності для споживача використовувати для створен-
ня плівкоутворюючої композиції відходи споживання  
– вироби з полістиролу. Дослідники [10, 11] пропону-
ють використовувати як плівкоутворюючу композицію 
суміш лігніну – відходу виробництва целюлози – та 
природних дисперсних сорбентів (цеоліту, бентоніту, 
палигорськіту).  

Метою роботи є встановлення дослідним шляхом 
оптимального складу плівкоутворюючої композиції 
капсульованого мінерального добрива та розроблення 
фізичної моделі процесу капсулювання. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Необ-
хідною передумовою створення капсульованих добрив 
пролонгованої дії є вибір рецептури та встановлення 
оптимального складу доступної, ефективної та екологі-
чно безпечної для ґрунтів та рослин капсулоутворюю-
чої композиції. Для такої композиції запропоновано 
використовувати дисперсні мінерали – природні сорбе-
нти (бентоніт) або мелені фосфорити, а також в'яжуче - 
мелясу (побічний продукт буряко-цукрового виробниц-
тва). Ці матеріали мають природне походження і вне-
сення їх до ґрунтів не створить загрозу забруднення на-
вколишнього середовища. На основі досліджень міцно-
сті приготовлених стандартних зразків визначався оп-
тимальний склад капсулоутворюючої композиції. Шля-
хом оцінки якості гранули капсульованого добрива, 
отриманого за умови використання різних технологій 
капсулювання, вибиралась також оптимальна техноло-
гія капсулювання. 

Для досліджень використовувались фосфорити Рат-
нівського родовища фосфоритів (Волинь), цеоліт Соки-
рницького родовища (Закарпаття), глауконіт Адамівсь-
кого родовища (Хмельницька обл) та палигорськіт Да-
шуківського родовища (Черкащина). 

Як в'яжуче використовувалась меляса бурякова Ра-
дехівського цукрового заводу – густа брунатна рідина, 
що залишається після переробки цукрових буряків як 
відходи виробництва цукру. Використовується як сиро-
вина для виробництва етилового спирту, харчових кис-
лот, хлібопекарських та кормових дріжджів, як добавка 
до корму сільськогосподарських тварин, а також як 
зв'язуюча речовина при грудкуванні дрібнодисперсного 
вугілля [12]. 

Для здійснення процесу капсулювання мінеральних 
добрив необхідно щоби плівка на поверхні гранули 
була достатньо міцною. Такі вимоги пов’язані зі знач-
ним механічним навантаженням на частинки. З метою 
визначення найбільш оптимального складу покривної 
композиції проводили дослідження механічної стійко-
сті на стиснення взірців, виготовлених із цієї компози-
ції. Для цього виготовляли проби з різним співвідно-
шенням мінералів і в'яжучого. Одержані суміші помі-
щали в спеціальні форми з розміром комірки 20х20х20. 
Отримані зразки залишались в формах 2–3  дні, після 
чого виймались з них і висушувались за кімнатних 
умов впродовж 20 днів, після чого випробовувались на 
міцність на лабораторному пресі 2167 Р–50. 

Дослідженнями [13] встановлено, що макси-
мальна міцність зразків спостерігається за умови 
мінімального вмісту у композиції в'яжучого. З 
позиції застосування капсульованого добрива у 
сільському господарстві у випадку використання 
як в'яжучого меляси, найбільш бажаним резуль-
татом було б створення оболонки з мінімальним 
вмістом у плівкоутворюючій композиції меляси і, 
відповідно, максимальним умістом дисперсного 
природного мінералу. За таких умов до ґрунтів 
разом із добривом потрапляла би максимальна 
кількість дисперсного мінералу, який покращував 
би структурні характеристики ґрунтів. Разом з 
тим мінімізація вмісту меляси в композиції від-
повідно зменшує тепловитрати на формування 
частинок добрива внаслідок мінімізації витрати 
тепла на випаровування вільної вологи із ком-
позиції, вміст якої внаслідок мінімального вмісту 
меляси також мінімальний. Одночасно необхід-
ною вимогою до композиції є її достатня механі-
чна міцність (≥ 1 МПа), що забезпечило б достат-
ню міцність отриманих гранул капсульованого 
добрива. Виходячи із цього, для досліджень під-
бирали такий вміст в'яжучого (співвідношення 
встановлювалось експериментальним шляхом), 
який забезпечив би необхідну здатну до форму-
вання в’язкість суспензії. Саме із такими співвід-
ношеннями проводились експериментальні до-
слідження, дані експериментів приведені на 
рис.1. 
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Рисунок 1 – Результати випробувань механічної 

міцності зразків, для композицій: 
1– фосфорит+меляса = 5:1,5; 2 – глауко-
ніт+меляса=5:1,5; 3 – цеоліт+ меляса=5:2;  

4 – палигорськіт+меляса = 5:4 

Як видно із рис. 1, механічна міцність більша 
1МПа (1,8 МПа) досягається лише для композиції 
на основі меляси бурякової та палигорськіту із 
співвідношенням сорбент : меляса, що дорівнює 
5 : 4. Тому в подальшому саме це співвідношення 
та ці матеріали і були вибрані для досліджень.  

На нашу думку значна відмінність у меха-
нічній міцності зразків, отриманих із викорис-
танням як дисперсного мінералу палигорськіту, 
порівняно з іншими зразками, може бути поясне-
на внутрішньою структурою палигорськіту. На-
явність розвинутої пористості – з одного боку – 
цеолітними каналами в структурі (первинні по-
ри), з іншого – пористим простором пачок, в які 
агрегатують голкові або волокноподібні частинки 
мінералу (вторинні пори) [14], може сприяти сор-
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бції структурних одиниць меляси в структуру пали-
горськіту під час випаровування рідкого дисперсійного 
середовища (води), в результаті чого утворюється 
більш однорідне і більш механічно міцне тіло плівки 
капсули.  

Важливим завданням фізичного моделювання про-
цесу капсулювання є встановлення найбільш прийнят-
ної технології нанесення плівкового покриття. Крите-
рієм оптимальності повинно слугувати якість покриття. 
Нами випробовувались дві технології нанесення пок-
риття – нанесення із допомогою барабанного грануля-
тора та апарату псевдозрідженого шару. 

Проводились мікроскопічні дослідження капсульо-
ваних частинок мінеральних добрив, для яких як плів-
коутворююча композиція використовувалась суміш на 
основі меленого сорбенту (палигорськіту) та меляси. 
Нанесення покриття проводили на частинки гранульо-
ваної нітроамофоски. Процес здійснювали в апараті 
циліндричного типу періодичної дії. Рівномірність пок-
риття контролювали під мікроскопом. На рис. 2 приве-
дена фотографія зрізу капсульованої частинки нітроа-
мофоски за умови 10-ти кратного збільшення. Для бі-
льшої наочності зображення в процесі капсулювання до 
плівкоутворюючого розчину додавали барвник. На фо-
тографії спостерігається часткове проникнення розчину 
із барвником всередину гранули. Таке явище викликане 
тим, що капсулювання проводили із водної суспензії 
плівкоутворювача, а самі частинки є легкорозчинними. 
Тоді в процесі нанесення перших шарів покриття від-
бувається часткове розчинення та перемішування мате-
ріалу частинки з плівкоутворюючою композицією, що 
може впливати на кінетику процесу вивільнення. 

 

 
 
Рисунок 2 – Розріз частинки, покритої оболонкою 

 палигорськіт + меляса = 5:4 
 
З фотографії видно, що отримане на частинці пок-

риття є рівномірним з прогнозованою товщиною. В 
загальній масі частинок частинки, структура покриття 
яких відповідала рис. 2 складали практично всю масу 
частинок. Разом з тим, дані досліджень частинок, кап-
сульованих у барабанному грануляторі показали, що в 
загальній масі частинок до 15 % їх не були покриті су-
цільною плівкою. Спостерігалась також велика кіль-
кість таких частинок, структура плівки яких була нері-
вномірною і характеризувалась різнотовщинністю. То-
му для подальших досліджень приймався спосіб на-

несення покриття на частинки мінеральних доб-
рив у апараті киплячого шару. 

Із рис. 2 видно, що в середньому товщина по-
криття частинки досліджуваного зразка станови-
ла 0,1–0,2 мм. У процесі капсулювання частинок 
мінерального добрива в апараті киплячого шару є 
можливість, змінюючи режими гранулювання та 
подачі капсулоутворюючої суміші, змінювати 
товщину шару капсули. В такий спосіб досяга-
ється різний термін пролонгації дії капсу-
льованого добрива.  

Утворення оболонки на поверхні частинок ди-
сперсного шару в процесі капсулювання їх в апа-
раті псевдозрідженого шару супроводжується 
складними гідродинамічними, масо- та теплооб-
мінними процесами. Технологічно капсулювання 
поділяється на декілька відносно самостійних 
стадій. Першою стадією є завантаження шару 
матеріалу в продуктивний резервуар апарату. 
Наступним етапом є нагрівання матеріалу та де-
талей апарату до робочої температури шляхом 
пропускання нагрітого псевдозріджуючого повіт-
ря. В момент подачі в апарат плівкоутворюючого 
розчину починається безпосередньо процес на-
рощування плівки на поверхні частинок. Посту-
паючи в апарат, плівкоутворююча суспензія роз-
пилюється в продуктивному резервуарі за допо-
могою форсунки. Краплинки суспензії осідають 
на поверхні частинок і рівномірно розподіля-
ються на цій поверхні під дією сил адгезії. Пере-
буваючи в завислому стані, частинка матеріалу 
обдувається підігрітим псевдозріджуючим повіт-
рям, що спричинює до інтенсивного випарову-
вання рідкої фази з поверхні частинки. Поступо-
во перебуваючи в зоні зрошення та сушіння та 
інтенсивно обертаючись, частинка матеріалу по-
кривається плівкою. На місці осадження краплі 
залишається шар сорбенту, зв’язаний в’яжучим 
компонентом плівкоутворюючої композиції в 
суцільну плівку певної товщини, яка залежить від 
розмірів краплинки (витрати плівкоутворюючої 
суспензії), концентрації твердої фази в суспензії 
та режимних параметрів процесу капсулювання.  

Процес виробництва капсульованої плівкою із 
суміші палигорськіту та меляси гранульованої 
нітроамофоски полягає у здійсненні технологіч-
них стадій приготування капсулоутворюючої 
суспензії та нанесення її на частинки гранульова-
ного добрива. Технологічна схема такого вироб-
ництва приведена на рис. 3. 

Суспензія капсулоутворюючої композиції 
приготовлялась у ємності 1, яка обладнана пере-
мішуючим пристроєм. В ємність 1 дозатором 4 у 
визначених кількостях завантажувався палигор-
ськіт, дозатором 5 подавалась меляса та, за пот-
реби, вода. Композиція протягом 10 годин гомо-
генізувалась, після чого направлялась у збірник 2. 
Дальше за потреби композиція насосом 3 подава-
лась на дозатор 6. Метою перемішуючих при-
строїв на лінії подачі композиції було забезпе-
чення стійкості суспензії. 
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Рисунок 3 – Принципова технологічна схема  
капсулювання гранульованої нітроамофоски  

композицією на основі палигорськіту та меляси 
 
Процес капсулювання реалізувався в апараті кипля-

чого шару 8 періодичної дії циліндрично-конічного 
типу, обладнаному направляючим циліндром задля 
впорядкування циркуляції руху частинок мінерального 
добрива в процесі капсулювання та розділення шару 
частинок на зону капсулювання та зону сушіння. При-
стрій для розпилювання капсулоутворюючої компози-
ції встановлений в зоні капсулювання. Гранули нітроа-
мофоски потрапляють в зону капсулювання через зазор 
між решіткою розподілу газового потоку та нижньою 
частиною перегородки і, зрошуючись суспензією, яка 
розпилюється пристроєм для розпилювання, направля-
ються в зону сушіння через верхню щілину. В зоні су-
шіння за рахунок зниження швидкості повітря створю-
ються умови для псевдозрідження. Частинки, які осіли, 
знову потрапляють в зону капсулювання. 

Решітка для розподілу газового потоку має різний ві-
дсоток живого січення в зонах капсулювання та сушіння. 
За рахунок того, що в зоні капсулювання живий переріз 
решітки більше, створюється висхідний потік гранул за 
рахунок більшої витрати повітря в зоні капсулювання. 
Висока якість рівнотонщинного покриття гранул добри-
ва капсулою та рівномірний режим його нанесення дося-
гається за рахунок вертикальних перетинок, які секціо-
нують камеру апарату киплячого шару і впорядковують 
рух частинок. За допомогою газодувки 13 частинки ніт-
роамофоски, які потрапляють у апарат киплячого шару, 
перебувають у псевдозрідженому стані, нагріваючись 
одночасно до робочої температури процесу капсулюван-
ня. Після досягнення цієї температури з допомогою на-
соса–дозатора 7 в робочу камеру апарату киплячого ша-
ру із встановленою інтенсивністю подається капсулоут-
ворююча композиція, яка пневматичною форсункою 
розпилюється в об’ємі зони капсулювання апарату. По-
вітря, яке потрапляє на форсунку від компресора 11, 
очищається за допомогою фільтрів 10 та 12. Відпрацьо-
вана газова суміш після створення киплячого шару ніт-
роамофоски та капсул, які генеруються в апараті, пода-
ється на очищення в систему очищення 14. Попереджен-
ня забруднення атмосфери, на всьому повітрярно–
газовому тракті установки забезпечується розрідженням, 
яке створюється газодувкою 13. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, за результатами випро-
бування міцності зразків, виготовлених з капсулоутво-
рюючої композиції різних варіантів складу, виходячи із 

умови необхідної механічної міцності (≥ 1 МПа), 
для практичного використання рекомендована 
композиція палигорськіт + меляса бурякова із 
співвідношенням 5:4. Аналіз мікроструктури кап-
сульованих частинок, отриманих різними спосо-
бами капсулювання (барабанний гранулятор та 
апарат киплячого шару) показав переваги застосу-
вання апарату киплячого шару, в якому міняючи 
режими гранулювання та подачі капсулоутво-
рюючої суміші можна змінювати товщину шару 
капсули. Цим досягається різний термін пролонга-
ції дії капсульованого добрива. Запропонована 
принципова технологічна схема капсулювання 
гранульованої нітроамофоски композицією на ос-
нові палигорськіту та меляси. 
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DETERMINATION OF OPTIMUM FILM-FORMING COMPOSITION FOR FERTILIZER 

ENCAPSULATION 
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In this work different film forming compositions for fertilizer encapsulation composed of molasses and natural sor-

bents of various types were studied and their mechanical strength was determined. The optimal content of the film 
forming composition for fertilizers encapsulation was established to be beet molasses mixed with palygorskite with 
molar ratio 5:4. Analyzing microstructure of capsulated fertilizer particles, created in different ways (granulation drum 
and fluid bed apparatus) it was concluded that it is optimal to perform capsulation process in fluid bed apparatus, which 
gives possibility to change the layer thickness by changing the modes of granulation and film-forming composition 
supply. Principal technological scheme of granular NPK fertilizer encapsulation with composition based 
on palygorskite and molasses was developed. 

Key words: film-forming composition, encapsulation, fertilizer, fluidized bed. 
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