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(57) 1. Спосіб гідрофобізації неорганічних солей та 
добрив, який включає обробку їх газами вуглевод-
нів, який відрізняється тим, що матеріал оброб-
ляють продуктами розкладання молекул газів вуг-
леводнів в низькотемпературній плазмі тліючого 
розряду. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що роз-
кладання вуглеводнів та обробку матеріалів про-
водять як в безелектродних (індуктивних або ємні-
сних), так і в електродних плазмотронах. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до технології виро-
бництва мінеральних солей та добрив і може бути 
використана в хімічній промисловості. 

Відомо спосіб зменшення злежаності добрив 
шляхом обпудрювання гранул солей різноманіт-
ними мінеральними дрібнодисперсними порошка-
ми, нерозчинними у воді [Иванов М.Е., Олевский 
В.М., Поляков Н.Н. и др. Технология аммиачной 
селитры, - М.: Химия, 1978, - 312с. / с.126-129, 
с.174-177]. 

Вказаний спосіб знижує гігроскопічність доб-
рив, однак не ліквідує їх злежування через оси-
пання з поверхні гранул припудрюючої добавки 
внаслідок слабкої адгезії. 

Інший відомий спосіб зміцнення гранул шля-
хом нанесення вологого ізолюючого покриття з 
крапель рідкої фази поверхнево-активних речовин 
повністю не вирішує поставленої задачі через не-
однорідність поверхонь [Иванов М.Е., Олевский 
В.М., Поляков Н.Н. и др. Технология аммиачной 
селитры, - М.: Химия, 1978, - 312с. / с.126-129, 
с.171-174]. 

Найбільш близьким до корисної моделі за тех-
нічною сутністю та результатом, який досягається, 
є спосіб оброблення гранульованих добрив з се-
човини або змішаних добрив, в складі яких є сечо-
вина (карбамід), газами вуглеводню (формальде-
гіду) [Авт. свід. СРСР №159547, Б.І. №1 від 
28.12.1963]. 

В результаті взаємодії формальдегіду, як од-
ного із вуглеводнів, з карбамідом на поверхні гра-
нул виникає важкорозчинна негігроскопічна плівка 
полімеру, яка запобігає злежуванню та руйнуван-
ню гранул. 

Однак капсулювання гранул з газової фази 
обмежене добривами, які містять карбамід. 

Завданням корисної моделі є надання матері-
алам гідрофобних властивостей та запобігання їх 
злежуваності. 

Поставлене завдання досягається тим, що у 
способі гідрофобізації неорганічних солей та доб-
рив, який полягає в обробці їх газами вуглеводнів, 
матеріали обробляють продуктами розкладання 
молекул газів вуглеводнів в низькотемпературній 
плазмі тліючого розряду. Обробку матеріалів про-
водять як в безелектродних (індуктивних або ємні-
сних) так і в електродних плазмотронах. При цьо-
му поверхня кожної частинки або гранули 
покривається тонкою полімерною плівкою, яка 
утворюється за рахунок полімеризації органічних 
радикалів з газової фази. 

Спосіб здійснюється наступним чином. В реак-
тор плазмотрона, конструкція якого передбачає 
простоту завантаження, перемішування і видален-
ня зразка, поміщають досліджуваний матеріал, 
наприклад, гранульовану аміачну селітру. Систему 
герметизують, вакуумують і вмикають ультрависо-
кочастотний (УВЧ) генератор із розрядною каме-
рою у вигляді скляної трубки охопленої індуктором 
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(індуктивний тип зв'язку), в якій створюється тлію-
чий розряд - плазма. За допомогою вузла дозато-
ра газу, сполученого із посудиною з рідкою органі-
чною речовиною, створюється рівномірне 
надходження парів вуглеводнів, наприклад, толу-
олу, в реактор з матеріалом. При цьому тиск у сис-
темі підтримується з використанням форвакуумно-
го насосу в межах 1

.
10

-1
...5

.
10

-2
мм рт.ст. 

Періодичним вібруванням дисперсного або грану-
льованого матеріалу забезпечується рівномірне 
нанесення на поверхню його зерен полімерного 
покриття у вигляді плівки. В низькотемпературній 
плазмі виникають вільні радикали або іони, які 
взаємодіють між собою, утворюючи олігомери; 
останні дифундують до зразка, адсорбуються на 
його поверхні і, реагуючи один з одним, утворюють 
однорідну полімерну плівку. Режим роботи плаз-
мотрона встановлюється таким чином, щоб одер-
жати задану товщину полімерного покриття на 
зернах матеріалу. Після завершення гідрофобіза-

ції вимикається генератор, система сполучається з 
атмосферою, виймається зразок. 

В такий спосіб запропонована технологія гід-
рофобізації матеріалів дозволяє повністю ліквіду-
вати злежуваність гігроскопічних речовин, яка ви-
никає при їх контакті із вологою повітря. Це дає 
можливість зберігати і транспортувати, наприклад, 
мінеральні добрива, у насипному стані значного 
об'єму. Окрім цього, в такий спосіб можна надати 
продукту регульовану швидкість розчинення, про-
лонгованість дії його споживчим речовинам, що 
збільшить коефіцієнт їх використання, а, отже, 
зменшить їх втрати і, відповідно, забруднення се-
редовища, зокрема нітратами. 

Розробка може бути перспективною не тільки 
для гідрофобізації неорганічних солей та добрив, 
заповнювачів для гуми, пластмас, асфальтів, але і 
різних видів гідрофобного цементу, включаючи 
портландцемент, використовуючи для цього плаз-
мотрон із сопловим (анодним) вузлом. 
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