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Розглянуто декілька підходів до вибору рівняння для апроксимації результатів дослідження 
кінетики розкладання фосфориту фосфорною кислотою. Запропоновано вид емпіричної моделі, а 
також декілька варіантів аналітичних моделей, заснованих на рівняннях матеріального балансу 
періодичного реактору. Порівняння результатів апроксимації експериментальних даних з 
використанням цих моделей дозволило рекомендувати рівняння кінетики, що базується на 
припущенні про другий порядок хімічної реакції фосфориту з кислотою. 

Ключові слова: фосфорит, фосфорна кислота, кінетика, математична модель, 
апроксимаційне рівняння, періодичний реактор 
 

Рассмотрены несколько подходов к выбору уравнения для аппроксимации результатов 
исследования кинетики разложения фосфоритов фосфорной кислотой. Предложен вид 
эмпирической модели, а также варианты аналитических моделей, основанных на уравнениях 
материального баланса периодического реактора. Сравнение результатов аппроксимации 
экспериментальных данных с использованием этих моделей позволило рекомендовать уравнение 
кинетики, основанное на предположении о втором порядке химической реакции фосфорита с 
кислотой. 

Ключевые слова: фосфориты, фосфорная кислота, кинетика, математическая модель, 
аппроксимирующее уравнение, периодический реактор 
 

Several approaches to the choice of the type of equation to approximate the results of the study of 
phosphate decomposition kinetics by phosphoric acid are considered. A type of empirical model and several 
variants of analytical models based on the material balance equations of a periodic reactor are proposed. 
Comparison of the results of the approximation of the experimental data using these models made it possible 
to recommend an equation based on the assumption of a second order chemical reaction of phosphate rock 
with acid. 
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Кислотне розкладання сировини, як початкова стадія його подальшої 

переробки, – процес досить широко поширений у хімічній промисловості. Однак, 
напевно, найбільший інтерес представляє взаємодія кислоти з фосфатною сировиною. 
Це, в першу чергу, пояснюється тим, що такий процес застосовується у виробництві 
добрив, які вважаються найбільш корисними, а саме фосфоровмісних. 

У різних публікаціях можна знайти досить великий обсяг відомостей щодо 
кінетики даного процесу (див., наприклад, літературу до статті [1]). У той же час, до 
недоліків більшості робіт слід віднести представлення отриманих авторами 
результатів переважно у графічній або табличній формі, що значно ускладнює 
подальше їх використання в комп'ютерних системах проектування. Причина цього, 
можливо, криється у складному механізмі реакцій кислотного розкладання 
фосфоровмісних мінералів, яке зумовлено великою різноманітністю їх видів, а також 
багатостадійністю процесу. Так, наприклад, автори роботи [2], які вивчали 
розкладання алжирських фосфоритів фосфорною кислотою, виділяють дві таких 
стадії. В першій за 25…30 хв при 20 °С розкладається більше половини фосфориту 
(«швидка» стадія), після чого процес сповільнюється і переходить в «повільну» 
стадію, коли приріст коефіцієнта розкладання не перевищує 2…3 % за годину. 

Метою даної роботи був вибір простої математичної моделі, придатної для 
апроксимації кінетичної кривої реакції взаємодії фосфатної сировини з кислотою. Як 
приклад такої апроксимації, використовувалися експериментальні дані з роботи [2]. 

Математичне моделювання кінетики розкладу фосфатної сировини можна 
виконати з використанням емпіричних і аналітичних моделей. До перших відносяться 
рівняння, графіки яких близькі до графіка описуваної залежності. Для залежності 
ступеня розкладання фосфориту в реакції з фосфорною кислотою при наступних 
умовах: температура 20 °С, норма витрати кислоти 100 % від стехіометрії вихідної 
концентрації кислоти 31 % - найбільш підходящим виявилося наступне рівняння: 
 

 К =0.640 + 0,46810-3 – 0,257/exp(0,1607), (1) 
 
де К – ступінь розкладу фосфориту;  - час досліду, хв. 

Рівняння (1) містить два члени, які залежать від часу, що відповідає двом 
стадіям процесу. Але це єдине, що відповідає у структурі рівняння (1) механізму 
процесу. Насправді, це лише емпіричне рівняння, яке досить близько – частка 
поясненої варіації (коефіцієнт детермінації) – 99,6 % – описує експериментальні дані. 
До того ж, розрахована за цим рівнянням величина К за умови  >555 починає 
перевищувати одиницю, тобто втрачає фізичний сенс.  

Розглянемо можливості аналітичного моделювання кінетики даного процесу. 
Наявність двох стадій, що розрізняються за швидкістю процесу, дозволяє припустити 
наявність у фосфориті різних фосфорних сполук. У першій стадії розкладаються ті з 
них, для яких не потрібна висока концентрація, а залишок повільно реагує у другій 
стадії. Незалежно від цього, існуючі експериментальні дані дозволяють за допомогою 
аналітичних моделей розрахувати константу швидкості і порядок реакції першої 
стадії. Для цього скористаємося рівняннями матеріального балансу періодичного 
реактору, що зв'язують ступінь перетворення з часом протікання процесу в ньому. По 
суті, це і є аналітична модель. Якщо хімічна реакція має перший порядок, то ця 
модель буде мати вигляд: 
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 k  = ln [1/(1 – Х)], (2) 
якщо другий – то: 

 Со k  = Х /(1 – Х) (3) 
 
де Со – вихідна концентрація кислоти в реакторі; k – константа швидкості реакції, 
хв. 1; Х – ступінь розкладу частини фосфориту, що реагує у першій стадії процесу. 

Визначимо величину k і частку фосфориту, що реагує в першій стадії процесу 
(К1) для обох рівнянь. Це можна зробити, визначивши величину Х наступним чином: 
 

 Х = К /К1.  (4) 
 

В цьому випадку k і К1 стають константами рівнянь (2) і (3). Їх можна 
розрахувати, скориставшись програмою нелінійного оцінювання. За припущення, що 
реакція на першій стадії має перший порядок, знаходимо коефіцієнти рівняння (2) 
k = 0,340,03 хв-1 і К1 = 0,63  0,01. На рис. 1а представлено графік залежності Х від   
і відповідні експериментальні дані. З нього видно, що гіпотеза про перший порядок 
реакції погано узгоджується з експериментальними даними. 

За припущення, що порядок реакції другий, для рівняння (3) знаходимо  
Со k = 0,66  0,04 хв-1 і К1 = 0,685  0,005. На рис. 1б представлено графік залежності 
Х від  і відповідні експериментальні дані. Видно, що в цьому випадку форма графіка 
практично ідеально підходить до експериментальних даних. Графік побудований за 
рівнянням: 

 K = Со k К1  /(1 + Со k ) = 0,455  /(1+0,664  ) (5) 
 

Точність розрахунку ступеня розкладання фосфориту за рівнянням (5) 
характеризується часткою поясненої варіації – 99,1%, Це дозволяє зробити висновок, 
що рівняння (3) краще відповідає результатам експерименту, ніж (2), однак не варто 
поспішати стверджувати, що хімічна реакція розкладання фосфориту в першій стадії 
має другий порядок по кислоті. Справа в тому, що рівняння (3) отримано для 
гомогенної реакції, ми ж маємо справу з гетерогенною. 
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Рис. 1. Графік залежності ступеню розкладання від часу досліду за рівнянням 
залежності (2) – а; за рівнянням (3) – б 
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Диференційне рівняння періодичного реактору в якому рідина реагує з твердою 
речовиною в припущенні, що ця реакція протікає в об’ємі твердого реагенту за так 
званою квазигомогенною моделлю, має вигляд: 
 

 A 0( )d dV r C Х  , (6) 

де V – об'єм твердого реагенту в реакторі; rA – швидкість реакції по кислоті, яка 
визначається наступним чином: 
 

 A B
A A 0

d d
' ' (1 )

d d

N b N
r k С k C X

V V
      

 
,  (7) 

де NA, NB – число молей в реакторі кислоти і твердого реагенту, відповідно; b – число 
молей твердого реагенту, що реагує з 1 молем кислоти; k’ – константа швидкості 
реакції. 

Зміна об’єму твердого реагенту в реакторі за рахунок реакції: 
 

 0 (1 )V V Х  . (8) 

Підставляючи (7) і (8) в (6), після перетворень і інтегрування отримаємо: 
 

 k’Vo = Х /(1 – Х). (7) 
Очевидно, що рівняння (9) формально збігається з (3). 
Слід зазначити, що всі розглянуті вище математичні моделі процесу не є 

цілком точними. Справа в тому, що поточна концентрація кислоти в пульпі 
обчислюється в них за рівнянням: СА = Со(1 – Х), яке занижує розрахунок в порівнянні 
з фактом. Точніше було б вважати СА = Со(1 – К) (нагадаємо, що Х = К / К1), так як 
кислота в дослідах дозувалася на весь фосфорит, а не тільки на його швидкорозчинну 
частину. Якщо ввести це уточнення до рівняння (7), то після його підстановки в (6) 
разом з рівнянням (8), заміни Х на К за рівнянням (4) і інтегрування отримаємо: 
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Якщо (10) вирішити відносно К, отримаємо: 

 

 
0

1

0

1 1

1
exp 1 1

1 1
exp 1 1

kV
K

K

kV
K K

  
   

  
  

   
  





.  (11) 

 
Розрахунок коефіцієнтів рівняння (11) за допомогою методу нелінійного 

оцінювання дає наступні результати: Vо k = 0,33  0,02 хв-1 і К1= 0,644  0,007, а 
адекватність експерименту розрахунку К за рівнянням (11) характеризується часткою 
поясненої варіації – 96,8%. Порівнюючи характеристики адекватності рівнянь (11) і 
(5) можна бачити, що відмінності між ними незначні. Як видно з рис. 2, де 
представлена залежність К від τ за рівнянням (11), ці відмінності обумовлені тим, що 
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графік моделі проходить на початку і в кінці процесу нижче експериментальних 
точок, а в середині – вище них. 
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Рис. 2. Залежність К від  для рівняння Ошибка! Источник ссылки не найден. 
 

Цю обставину можна було б ігнорувати, так як розбіжності незначні, і віддати 
перевагу моделі (11) через те, що вона заснована на точних розрахунках, але, проте, 
«точне» рівняння (11) значно поступається «неточному» (5) у простоті. Тому 
остаточно зупинимося на математичної моделі кінетики розкладу фосфориту в 
першій стадії у вигляді рівняння (5).  
 

ВИСНОВКИ 
Розглянуто декілька підходів до вибору виду рівняння для апроксимації 

результатів дослідження кінетики розкладання фосфориту фосфорною кислотою. 
Запропоновано вид емпіричної моделі, а також декілька варіантів аналітичних 
моделей, заснованих на рівняннях матеріального балансу періодичного реактору. 
Порівняння результатів апроксимації експериментальних даних з використанням цих 
моделей дозволило рекомендувати рівняння, що базується на припущенні про другий 
порядок хімічної реакції фосфориту з кислотою. Отримані результати  можуть бути 
корисними для інженерів дослідників і проектувальників, що займаються процесами 
кислотного розкладання фосфатної сировини. 
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