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Робота присвячена синтезу хімічно чистих осадів ортофосфатів кальцію з використанням 
розчинів СаCl2 та H3PO4. Математичне моделювання процесу проводили методом повного 
факторного експерименту 23. В якості керуючих факторів розглядали рН розчину, концентрацію 
фосфатної кислоти та час проведення синтезу. Побудовано математичну модель процесу синтезу 
фосфатів кальцію та визначено його оптимізуючи фактори.  
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Работа посвящена синтезу химически чистых осадков ортофосфатов кальция с 
использованием растворов СаCl2 и H3PO4. Математическое моделирование процесса проводили 
методом полного факторного эксперимента 23. В качестве управляющих факторов рассматривали 
рН растворов, концентрацию ортофосфорной кислоты и время проведения синтеза. Построена 
математическая модель процесса синтеза фосфатов кальция и определены его оптимизирующие 
факторы.  

Ключевые слова: ортофосфаты кальция, соосаждение, многофакторный эксперимент 
 

The work is devoted to the synthesis of chemically pure precipitates of calcium orthophosphates 
using solutions of CaCl2 and H3PO4. Mathematical modeling of the process was carried out by the method of 
a full factorial experiment 23. The pH of the solutions, the concentration of phosphoric acid and the time of 
the synthesis were considered as control factors. A mathematical model of the process of synthesis of 
calcium phosphates is constructed and its optimizing factors are determined. 
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ВСТУП 
Хімічно чисті солі фосфатної кислоти, а саме кальцію, мають широку сферу 

використання в харчовій промисловості в якості емульгаторів, стабілізаторів, 
регуляторів кислотності, у складі пекарських розпушувачів, фіксаторів кольору і 
консистенції ковбасних виробів. Також вони використовуються для збільшення 
вологозв’язуючої здатності білків, що поліпшує текстуру м’ясних і рибних продуктів.  
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На сьогоднішній день українська харчова промисловість використовує 
імпортовані з інших країн харчові фосфати. В Україні відсутні родовища 
високоякісної фосфатної сировини і тому харчові фосфати не виробляються. 
Відсутність високоякісної вітчизняної сировини спонукає до пошуків шляхів 
розв’язання проблеми одержання цих солей.  

Технологія чистих ортофосфатних солей в даний час заснована на способі 
нейтралізації розчинів ортофосфатної кислоти відповідних реактивних марок "чиста" 
("ч"), "чиста для аналізів" ("чда"), "хімічно чиста" ("хч") карбонатами або 
гідрооксидами лужних або лужноземельних металів відповідної кваліфікації з 
наступним випарюванням сольових розчинів і кристалізацією твердої фази фосфатів 
[1]. Очевидно, що найбільш доцільно використовувати більш дешеві реагенти, що 
містять різні домішки, використовуючи у виробництві попередню очистку розчинів 
ортофосфатної кислоти та хлориду кальцію. У нашій роботі ми зробили спробу 
видалити домішки способом співосадження з невеликою кількістю цільових 
продуктів – фосфатів кальцію. Такий підхід дозволяє не використовувати додаткові 
реагенти, а значить не забруднює новими домішками продукт синтезу. Також цей 
спосіб дозволяє проводити очистку за більш короткий час та з меншими витратами. 

Метою роботи було обрано вивчення процесів очищення розчинів прекурсорів 
синтезу ортофосфатів кальцію від домішок токсичних d-металів методом 
співосадження та пошук технологічно доцільних умов їх промислової реалізації. В 
якості колекторів співосадження використовували суміш двох ортофосфатів кальцію 
– Ca(H2PO4)2 та CaHPO4.  

Очікується, що результати таких досліджень дозволять розробити вітчизняну 
технологію одержання фосфатовмісних харчових добавок та зменшити залежність 
економіки країни від закордонних виробників. Оскільки на процеси співосадження 
впливає цілий ряд факторів, то дослідження проводили з використанням методу 
математичного планування багатофакторного експерименту. Змінними факторами 
було обрано рН розчину, концентрацію фосфатної кислоти та час проведення синтезу. 
В якості функції відгуку була вибрана ступінь співосадження домішок d-металів на 
прикладі іонів Cu2+. 
 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 
Для вивчення впливу таких факторів, як pH, концентрація H3PO4 та час синтезу 

на ефективність співосадженя домішок іонів купруму(II) нами було використано 
метод повного факторного експерименту 23 [2]. В таблиці представлена матриця 
планування експерименту та значення його керуючих факторів. 

Для проведення співосадження в колбу об’ємом 500 мл вносили розчини 
ортофосфатної кислоти та кальцію хлориду, перемішування здійснювалось за рахунок 
лопатної мішалки (не менше 300 об/хв). За допомогою продувки парами аміаку 
доводили рН розчину до заданого значення. Для аналізу вмісту мікродомішок 
токсичних d-металів використовували метод інверсійної вольтамперометрії.  

Відповідно до таблиці, було проведено 8 дослідів з співосадження іонів 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 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. 
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Після декантації відбирали аліквоту 8,0 мл у мірну колбу на 50,0 мл, при цьому 
додавали 0,5 мл 1% Hg(NO3)2. Розчини доводили до мітки додаванням 0,1 М HCl.  

Соль ртуті додавали у розчин з метою проведення попереднього 
концентрування міді електролізом в плівці ртуті. Інверсійна вольтамерометрія 
допомогає визначити іони металів, які розчиняються в ртуті з утворенням амальгам 
або можуть бути електрохімічно відновлені на електроді з платини. По висоті 
зареєстрованих інверсійних піків на вольтамперограмі визначали концентрацію міді у 
розчині та розраховували ступінь її співосадження.  
 

Таблиця. Значення факторів з урахуванням матриці ПФЕ 

№ х1 х2 х3 рН , 
моль/л 

t, хв 

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 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
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 площині представлено 
на рисунку. Кольорові області на графіку – двовимірна проекція тривимірної поверхні 
відгуку. В якості координат зазначені фактори, що впливають на процес; у – функція 
відгуку – ступінь спів осадження іонів міді. 

З рівняння регресії бачимо, що коефіцієнт перед х2 має знак «+». Це свідчить, 
що концентрація фосфатної кислоти позитивно впливає на функцію відгуку – ступінь 
співосадження. В той час, як коефіцієнти перед х1 та х3 мають знак «–», це означає, що 
рН та час синтезу негативно впливають на функцію відгуку. Коефіцієнт біля х2 
більший по значенню ніж біля х1 та х3. З цього можна зробити висновок, що 
концентрація фосфатної кислоти буде впливати на функцію відгуку сильніше, ніж 
збільшення рН або часу проведення осадження. 

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, тим менше ступінь 
співосадження домішків Cu2+ під час осадження кальцію гідрофосфату. 
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Рис. Графічна інтерпретація рівняння регресії трьохфакторного експерименту 
процесу співосадження 

 
 

ВИСНОВКИ 
Для очищення розчину хлориду кальцію від мікродомішок d-металів 

запропоновано додавати невелику кількість концентрованого розчину хімічно чистої 
ортофосфатної кислоти для синтезу колекторів – ортофосфатів кальцію. Їх осадження 
ініціюється барботажем через розчини аміачно-повітряної суміші до моменту 
досягнення заданої величини рН. Після осадження через 30-60 хвилинного 
відстоювання осад відфільтровують під вакуумом. В одержаних розчинах 
перевіряють наявність домішок d-металів методом інверсійної вольтамперометрії. 
Якщо кількість домішок не зменшилась до рівня ГДК, то операцію співосадження з 
колектором повторюють. Запропонований спосіб очистки розчинів прекурсорів 
синтезу дає змогу одержувати хімічно чисті ортофосфати кальцію з мінімальними 
відходами. 
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