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ザ dvojitý superfosfát: pUi výrobE dvojitého superfosfátu se k rozkladu fosfátu používá 
kyselina fosfore7ná. Probíhající reakci lze pUibližnE popsat následující rovnicí: 
 
[Ca3(PO4)2]3┳CaF2 +14 H3PO4 s 10 Ca(H2PO4)2 + 2 HF (10-4) 
 
Technologicky je výroba velmi podobná výrobE jednoduchého superfosfátu. Apatit musí 
obsahovat nejménE 31 % P2O5 a k rozkladu se používá 70 až 78 % kyselina fosfore7ná. 
Doba zrání se pohybuje od 2 do 4 týdn] a pUed vlastní expedicí se produkt granuluje. 
Kone7ný produkt obsahuje 45 až 56 % vodorozpustného P2O5 (superfosfáty, které obsahují 
více než 50 %  P2O5 se ozna7ují jako trojité). 

 
 
10.2     Dusíkatá hnojiva 

 
  Druhou d]ležitou skupinou hnojiv jsou dusíkatá hnojiva. Dusík má nejvEtší vliv na 
dosažení vysokých výnos] pEstovaných plodin a v p]dE ho bývá vEtšinou nedostatek. 
VEtšina dusíkatých hnojiv se vyrábí v podobE jednosložkových hnojiv, pUi7emž pUevažující 
podíl se vyrábí ze syntetického amoniaku. Rozeznáváme tUi typy dusíkatých hnojiv: 
ザ dusi7nanová forma: p]sobí nejrychleji. NejrozšíUenEjším je ledek amonný NH4NO3 a 
vápenatý Ca(NO3)2. 
ザ amoniakální forma: p]sobí pomaleji. Ú7innou složkou je kationt NH4

+, který se v p]dE 
pUemEní nitrifikací na dusi7nanový iont NO3┽. Používá se amoniak v kapalné formE, síran 
amonný, fosfore7nan amonný a také dusi7nan amonný. 
ザ amidická forma: p]sobí nejpomaleji. V p]dE se promEOuje pUes amoniak na dusi7nany. 
Nejd]ležitEjším hnojivem je mo7ovina. 
   
 
10.2.1     Dusi7nan amonný 

 
  6istý dusi7nan amonný obsahuje 35 % dusíku, polovinu v amonné a polovinu v nitrá-
tové formE. Jeho nevýhodou je výbušnost a proto byla pUijata celosvEtová norma dovolující 
pUípravu hnojiva s maximálním obsahem dusíku do 28 %. Stabilizace, tj. naUedEní 7istého 

  

 

 

 

 

 

Obr. 10.1.1-2  Granulace superfosfátu 
1 - podávací zaUízení, 2 – bubnový 

granulátor, 3 - rota7ní sušárna, 4 - vírový 
odlu7ova7, 5 - šnekový transportér na 

prachový superfosfát 


	

