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Предложена методика установления оптимальной с точки зрения технологических позиций и с позиций 

минимизации экологической опасности обращения с фосфатными удобрениями. С использованием предложен-
ной методики проведен анализ перспективных технологий переработки фосфатных руд Украины и Королевства 
Иордания. 
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The technique of finding the optimal strategy of phosphoric fertilizers treatment from technical and environmental 

point of view was suggested. Using this technique, the analysis of perspective technologies of phosphoric ores of 
Ukraine and Hashemite Kingdom of Jordan has been conducted. 
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Вступ. Без застосування добрив неможливий розвиток агропромислового комплексу, за-

стосування сучасних агротехнологій, отримання високих урожаїв сільськогосподарських ку-
льтур. Чільне місце в низці значного асортименту добрив займають фосфорні добрива, адже 
фосфор є одним з основних елементів живлення рослин. Разом з тим, як стадія добування 
фосфорної сировини, так і стадії її переробки та застосування отриманих добрив, супрово-
джуються виникненням загроз для безпеки навколишнього середовища. 

Аналіз попередніх досліджень.  Попередні дослідження ставили на меті мінімізацію 
окремих елементів екологічної небезпеки на стадіях добування, переробки чи застосування 
фосфорних добрив. В основному це відносилось до мінімізації кількості твердих відходів, які 
створюються на окремих стадіях поводження з фосфорною сировиною, напівпродуктом або 
готовими добривами, мінімізація забруднення атмосфери чи гідросфери викидами і скидами.  

Так, за даними [1-3] багатотоннажний відхід переробки фосфатних руд - фосфогіпс - міс-
тить невеликі кількості невідмитої фосфорної кислоти. Фосфогіпс застосовують для хімічної 
меліорації солонцевих ґрунтів (гіпсування з метою заміни поглиненого натрію кальцієм для 
покращення фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунту). Фосфогіпс також переробля-
ють у штукатурний алебастр та в литі будівельні деталі. 

Фахівці з галузі агрохімії [4,5] стверджують, що з добрив, внесених у ґрунт тільки частина 
використовується рослинами, а саме, в середньому для всіх сільськогосподарських культур 
коефіцієнт використання добрив становить: азотних – 50-60%, фосфорних 10-25%, калійних – 
50-60%. Одним із перспективних шляхів зменшення цієї екологічної небезпеки є застосування 
капсульованих добрив пролонгованої дії [6], які здатні забезпечувати рослини макро- та мікро-
елементами протягом вегетаційного періоду або навіть протягом більш тривалого часу (декі-
лька років). У цьому випадку поряд із продовженням дії добрива, зменшуються також його 
втрати до водного та повітряного басейну, а отже і забруднення цих басейнів.  

При одержанні фосфорної кислоти дигідратним способом виділення фтору (переважно у 
вигляді SiF4) у газову фазу є невеликим - 3-5% від того, що міститься у фосфатній сировині 
(близько 80% переходить у продукційну кислоту, 15-17% - у фосфогіпс). Відповідно концен-
трація фторидів у відвідних з екстрактора газах, залежно від способу охолодження і подачі 
вентилятора, в перерахунку на фтор складає 0,2-2,5 г/м3. Установлені в цехах екстракції сис-
теми абсорбції призначені, в основному, для очищення викидних газів - слабкі розчини 
Н2SiF6, котрі утворюються при цьому, направляють на станцію нейтралізації чи використо-
вують для відмивки фосфогіпсу [7]. 
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Проте, не знайдено інформації взагалі про системний аналіз, коли досліджується повний 
життєвий цикл фосфорних добрив і розробляється глобальна стратегія мінімізації екологіч-
ної небезпеки виробництва та застосування фосфорних добрив переважно не проводиться. 
Про дані таких досліджень стосовно фосфатної сировини України та Королівства Йорданія 
зовсім нічого невідомо.  
Матеріал і результати дослідження. Безперечною є істина, що необхідно вибирати таку 

стратегію поводження з фосфорними добривами, яка б дозволила мінімізувати екологічну 
загрозу за умови досягнення необхідного технологічного ефекту. Це завдання може бути ви-
рішене шляхом детальної оцінки життєвого циклу, розрахунку ризиків на кожній зі стадій 
поводження із сировиною, напівпродуктом чи готовим продуктом і вибору на основі цього 
аналізу оптимальної за технологічним ефектом та мінімальною екологічною загрозою стра-
тегії добування, переробки та застосування фосфатів. На нашу думку, для вибору стратегії 
переробки фосфатної сировини у першому наближенні можна скористатись оцінкою хіміч-
ного складу сировини, аналізом можливих схем її переробки на добрива з позицій мінімізації 
відходів і максимального використання отриманих продуктів.  
Проведемо перевірку цього положення на прикладі вибору оптимальної схеми переробки 

сировини України та Королівства Йорданії. Що стосується українських фосфоритів, то їх 
склад є досить різноманітним. На нашу думку, найбільшу цікавість представляють фосфати, 
склад яких наведений в табл. 1. 
 

Таблиця 1 - Хімічний склад фосфатної сировини родовищ України 

№ 
п/п 

Родовище апатиту 
або фосфориту Уміст компонентів, мас. % 

  СаО Р2О5 Fe2O3 FeO Al2O3 MgO F 
1 Ратнівське 26,20 19,80 1,70 1,30 1,40 0,60 - 
2 Незвиське 44,15 14,83 1,00 - 0,89 0,92 2,05 
3 Осиківське 43,30 5,27 2,30 - - - 1,13 
4 Новополтавське:  
 Руда вивітрення 20,73 16,05 0,49 0,34 2,35 1,05 - 
 Концентрат (2) 4,00 - 2,55 - - - - 
5 Ратнівське:  
 Жовнова руда 2,50 - - - - - - 
 Концентрат 6,67 20,20 0,25 0,04 1,55 - 2,7 
6 Незвиське (руда)                      8,00 9,37 - - 2,37 - 3,86 

 
Ще однією перспективною фосфатною сировиною України, на нашу думку, є глауконіти. 

Найбільш перспективними є глауконіти Адамівської групи родовищ Хмельницької області. 
Мінерал представляє собою природні піски, що містять 50–70% мінералу глауконіту. Глау-
конітові мікроконкреції мають ефективну питому поверхню, високу ємність катіонного об-
міну та ємність моношару. Оксидний склад глауконіту представлений в табл.. 2. 
 
Таблиця 2 - Оксидний склад глауконіту (%) 

SiO2 Al2O3 CaO MgO FeO MnO Fe2O3 K2O P2O5 Na2O TiO2 H2O 

59,97 7,15 2,71 2,00 0,50 >0,01 11,62 4,63 4,87 1,66 0,15 4,73 
 
Недоліком української фосфатної сировини є низький вміст фосфору (в середньому 5-

7%). Але з нього можна виготовляти (і виробляється) фосфорну муку (найдешевше добриво), 
яка за своєю ефективністю на кислих ґрунтах (їх в Україні більше 50%) не поступається су-
перфосфату. Отримання фосфоритної муки подрібненням природних фосфатів – найпрості-
ший спосіб їх переробки. Фосфоритна мука є дешевим, але малоефективним, добривом, оскі-
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льки вона містить фосфор у формі, яка важко вилучається рослинами. Проте на кислих ґрун-
тах тонкоподрібнені фосфорити все ж застосовують як повільно діюче добриво – при взає-
модії з ґрунтовими розчинами Р2О5 із фосфоритної муки поступово переходить у засвоювані 
рослинами форми. Тому, для її виробництва придатні тільки ті природні фосфати, які здатні 
розчинятися в кислих ґрунтових розчинах і в слабкій фосфатній кислоті (в основному ті, які 
містять фторкарбонапатит). 

Але з іншої сторони фосфорна мука – це найменш ефективне добриво, область застосу-
вання якого обмежується відстанню перевезення. Внесення фосфорної муки практично зав-
жди не дає бажаних результатів щодо балансу фосфору в ґрунті. Тому бажаною операцією є 
хімічна переробка фосфатів. Оскільки пряму сірчанокислотну переробку бідних за фосфором 
фосфатів здійснити неможливо в зв’язку з величезною кількістю фосфогіпсу, який буде при 
цьому утворюватись, цілий ряд дослідницьких колективів займались проблемами збагачення 
фосфорної сировини з ціллю отримання кондиційного концентрату. Проте на нашу думку 
такий шлях мало перспективний, оскільки він тягне за собою значні матеріальні затрати, в 
процесі збагачення утворюється величезна кількість твердих відходів – «хвостів збагачення», 
поводження з якими складає значну екологічну проблему. 

На нашу думку перспективним шляхом була б азотнокислотна переробка фосфатної си-
ровини. У випадку азотнокислотної переробки глауконітів оксид кремнію, який є інертним 
до азотної кислоти, залишався б у нерозчинному залишку, а в продукційний розчин перехо-
дили б фосфорні сполуки, які є найбільш цінною складовою. У розчин переходила б також 
кальцієва селітра, яка є цінним добривом, що застосовується для збалансування елементів 
живлення багатьох типів ґрунтів України. Більш того, для отримання кальцієвої селітри про-
водять азотнокислий розклад вапняків. У нашому ж випадку шляхом розкладу глауконіту 
отримуємо, окрім кальцієвої селітри, ще й особливо цінну фосфорну складову. Подібного 
складу розчини – азотнокислі фосфати та кальцієва селітра у різних співвідношеннях (зале-
жно від хімічного складу сировини) отримуємо і у випадку азотнокислого розкладу інших 
фосфатів українських родовищ. Ці розчини з успіхом можуть використовуватись як компле-
ксні добрива для більшості ґрунтів України. 

Хімічний склад Йорданських фосфоритів приведений в табл. 3. 
 
Таблиця 3 - Хімічний склад йорданських фосфоритів  (% мас.) 
Ca3(PO4)2 P2O5 CaO SO3 F Al2O3 Fe2O3 MgO 

75-77 34-35 51-52 0,8-1,2 3,8-4,0 0,2-0,3 0,2-0,4 0,1-0,2 
 
Виходячи із приведених даних, уміст P2O5 у фосфатній сировині досить значний, що до-

зволяє стверджувати про доцільність їх сірчанокислотної переробки на екстракційну фосфо-
рну кислоту – концентрований за фосфорною складовою продукт, який використовується 
для виробництва різного виду фосфорних і комплексних добрив. Конкретна технологія пере-
робки фосфатів (дигідратний або напівгідратно-дигідратний спосіб) визначиться в результаті 
детального порівняльного аналізу обох технологій стосовно переробки йорданської фосфат-
ної сировини з конкретним складом.  

Перспективним, із точки зору хімічного складу, був би азотнокислотний спосіб перероб-
ки йорданської фосфатної сировини, адже у виробництво кальцієвої селітри був би задыяний 
оксид кальцію, вміст якого у сировині, як видно із табл. 1 значний. Але кальцієва селітра – 
продукт на порядок дешевший від екстракційної фосфорної кислоти, тому така стратегія бу-
ла б доцільною і економічно оправданою за умови використання отриманого продукту на 
місці виробництва і відсутності будь-якого транспортування. За умови ж експорту продукту 
(як це має місце в Королівстві Йорданія) вибір такої стратегії, що викличе забезпечення зна-
чних перевезень кальцієвої селітри та води, яка є складовою системи, невиправданий в еко-
номічному ракурсі, а отже і неможливий. 
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Сірчанокислотна ж переробка характеризується наявністю багатотоннажного відходу – 
фосфогіпсу. Завданням мінімізації екологічної небезпеки від нагромадження цього продукту 
є забезпечення максимального ступеня переробки фосфатів (максимальне вилучення фосфо-
рної складової з фосфогіпсу). З одного боку це викличе зменшення загальної маси відходів 
(хоча і дуже незначно), з іншого – (і це головне) збільшить чистоту фосфогіпсу, що розши-
рить галузі його застосування. Крім того, збільшення ступеня вилучення фосфорної складо-
вої із сировини підвищить економічну ефективність виробництва. 

Завдання максималізації вилучення фосфору з твердої фази може бути вирішене двома 
шляхами:  

• вибір технології переробки фосфатів, яка б забезпечувала максимальний ступінь розк-
ладу фосфатної сировини (це завдання реалізується практично в усіх застосовуваних техно-
логій), і максимального розміру кристалів фосфогіпсу (щоб покращити здатність пульпи до 
фільтрування та зменшити кількість розчину, який залишається у поровому просторі твердої 
фази). 

• введення в систему (у дуже незначній кількості) добавок поверхнево активних речо-
вин, які зменшують в’язкість розчину, а отже, і покращують його здатність до фільтрування. 
Відомий спектр таких добавок, промислове застосування яких у процесах сірчанокислотного 
розкладу сировини практикує фірма «Акзо Нобель». 

Після досягнення одним із запропонованих способів (або їх комбінацією) максимальної 
чистоти фосфогіпсу, необхідно запропонувати комплекс заходів щодо його утилізації у ви-
робництві інших продуктів і виробів, скориставшись однією з відомих технологій. 

Висновки. Таким чином, аналіз можливих технологій переробки фосфатної сировини 
України та Королівства Йорданії свідчить, що навіть оцінка можливих технологій з позицій 
хімічного складу сировини та можливих галузей застосування готового продукту, дозволяє 
визначити перспективні стратегії переробки і намітити шляхи мінімізації екологічної загро-
зи. Більш детальна стратегія може бути вироблена на основі детального аналізу життєвого 
циклу продукції, виявлення екологічних ризиків і аналізу шляхів їх усунення. 
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