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83 International scientific conference of young scientist and students 
"Youth  scientific  achievements  to  the  21st century  nutrition  problem  
solution", April 5-6, 2017. Book of abstract. Part 2. NUFT, Kyiv. 

 
The publication contains materials of 83 International scientific 

conference of young scientists and students "Youth  scientific  achievements  
to  the  21st century  Nutrition  problem  solution". 

It was considered the problems of improving existing and creating new 
energy and resource saving technologies for food production based on 
modern physical and chemical methods, the use of unconventional raw 
materials, modern technological and energy saving equipment, improve of 
efficiency of the enterprises, and also the students research work results for 
improve quality training of future professionals of the food industry. 

The publication is intended for young scientists and researchers who are 
engaged in definite problems in the food science and industry. 

 
Scientific Council of the National University of Food Technologies 
recommends the journal for printing. Minutes №  11, 30.03.2017 

 
© NUFT, 2017 

____________________________________________________ 
 
Матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, 

аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем 
харчування людства у ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 
2017 р. – Ч.2. – 468 с. 

 
Видання містить матеріали 83 Міжнародної наукової конференції 

молодих учених, аспірантів і студентів. 
Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових 

енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових 
продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання 
нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та 
енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності 
підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з 
метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової 
промисловості. 

Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються 
означеними проблемами у харчовій науці та промисловості. 

 
Рекомендовано вченою радою Національного університету 
харчових технологій. Протокол № 11 від «30» березня 2016 р. 

 
© НУХТ, 2017 
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4. Дослідження взаємодії калій хлориду та бішофіту з фосфатною кислотою у 
водному розчині 

 
Тетяна Петренко, Олександр Перепелиця, Марія Гаркавенко 

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна 
 
Вступ. Дослідження взаємодії фосфатної кислоти з природними мінералами 

бішофітом і сильвінітом важливе для розробки новітніх технологій виробництва 
вітчизняних добрив. 

Матеріали та методи дослідження. В даній роботі використано мінерал бішофіт 
відомого складу (Полтавський горизонт) [1], як штучний аналог сильвіну взято калій 
хлорид кваліфікації “чда”, таку ж кваліфікацію мала фосфатна кислота. Щоб вивчити 
взаємодію між вихідними розчинами в колби наливали постійні і рівні між собою 
об’єми розчинів калій хлориду та бішофіту з концентрацією близько 1 моль/л, а тоді 
прибавляли змінні об’єми 1 моль/л фосфатної кислоти так, щоб задане 
співвідношення [Mg2+]:[РО4

3-] змінювалось у широких межах. 
Результати та їх обговорення. Утворення осаду за названих умов не 

спостерігали, тому до первинної суміші розчинів приливали додатково 0,2 моль/л 
розчин калій гідроксиду, до випадання осадів у більшості проб, крім останніх двох. 
Після цього суміші з осадами витримували протягом двох тижнів для встановлення 
рівноваги, а тоді відфільтровували осади. У фільтратах вимірювали рН (прилад И 
160-МИ) [2], і визначали концентрацію магнію та фосфору (масспектрометр IPSM) 
[3], одержані результати дали підстави стверджувати про утворення в осадах 
основного продукту взаємодії ― подвійного фосфату калію та магнію. Для 
остаточного підтвердження такого твердження осади аналізували на вміст калію, 
магнію, фосфору та води. Таким чином було встановлено умови утворення сполуки, 
склад якої відповідає формулі КMgPO4·2,5H2O. 

Дану сполуку було синтезовано окремо та досліджено методами хімічного, 
термогравіметричного та рентгенофазового аналізів. Внаслідок цього було 
встановлено температури дегідратації та необоротного фазового α→β переходу. 
Низькотемпературна α-модифікація виявилась ізоструктурною ромбічному 
амоніймагній фосфату, для цієї модифікації вирахувані параметри елементарної 
комірки. 

Висновок. Із водних розчинів бішофіту, калій хлориду і фосфатної кислоти під 
дією розчину калій гідроксиду одержано сполуку КMgPO4·2,5H2O, яку вивчено 
методами ТГА і РФА, внаслідок чого встановлені деякі властивості цієї сполуки. 
Показана можливість одержувати каліймагній фосфат із природних мінералів, що 
може знайти використання в технології виробництва добрив.  
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