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Розглянуто екологічну проблематику видобутку та переробки фосфоритової сировини. При цьому особлива 

увага приділена використанню фосфатної сировини у хімічній промисловості в рамках концепції екологічної 

безпеки. Визначено основні напрями впливу процесу виробництва фосфатних добрив на навколишнє середо-

вище. Здійснена формалізація процесу техногенного впливу багатотоннажного відходу хімічного виробництва 

– фосфогіпсу – на довкілля у традиційних сферах його використання та в альтернативних технологічних рішен-

нях у рамках концепції екологічної безпеки поводження з відходами. Розроблено модель впливу процесу його 

використання як вторинного ресурсу у технологіях захисту навколишнього середовища та визначено 

екологічний ефект від біохімічного напряму застосування фосфогіпсу і матеріалів на його основі. У процесі 

біохімічних трансформацій токсичних сполук в умовах розвитку біотичної компоненти на носії з фосфогіпсу 

можна досягти системного довготривалого екологічного ефекту, що полягає у вилученні корисних біогенних 

компонентів з їх подальшою утилізацією в сільському господарстві (наприклад, біосірки і сполук фосфору) і 

фіксації токсичних речовин з обмеженням шляхів їх надходження до наземних екосистем. 
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Рассмотрена экологическая проблематика добычи и переработки фосфоритового сырья. При этом особое 

внимание уделено использованию фосфатного сырья в химической промышленности. Определены основные 

направления влияния процесса производства фосфатных удобрений на окружающую среду. Осуществлена 

формализация процесса техногенного воздействия многотоннажного отхода химического производства – фос-

фогипса – на окружающую среду в традиционных сферах его использования и в альтернативных технологиче-

ских решениях в рамках концепции экологической безопасности обращения с отходами. Разработана модель 

влияния процесса его использования в качестве вторичного ресурса в технологиях защиты окружающей среды 

и определены экологический эффект от биохимического направления применения фосфогипса и материалов на 

его основе. В процессе биохимических трансформаций токсичных соединений в условиях развития биотиче-

ской компоненты на носителе из фосфогипса можно достичь системного длительного экологического эффекта, 

заключающегося в выделении полезных биогенных компонентов с их последующей утилизацией в сельском 

хозяйстве (например, биосеры и соединений фосфора) и фиксации токсичных веществ с ограничением путей их 

поступления в наземные экосистемы. 

Ключевые слова: техногенное воздействие, фосфоритовое сырье, фосфогипс, экологическая безопасность, 

формализация. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Необхідність вико-

ристання та отримання екстракційної фосфорної 

кислоти (ЕФК) і фосфоровмісних добрив є причи-

ною несприятливий вплив об’єктів їх виробництва 

на навколишнє природне середовище. 

Розміщення виробництв мінеральних добрив за-

звичай відбувається в межах міст (на території 

України – міст Суми, Рівне, Армянськ, Вінниця, 

Кам’янське (Дніпродзержинськ), що обумовлює 

негативні екологічні наслідки, як в результаті виро-

бництва продукції, так і внаслідок зберігання відхо-

дів цих виробництв. При цьому постійне поповнення 

відвалів відходами промислової переробки природної 

сировини приймають масштаби, що загрожують ста-

лому функціонуванню екосистем різного рівня. 

Забруднення навколишнього середовища при ви-

робництві ЕФК і фосфорних добрив викликано на-

ступними чинниками – викидами в атмосферу газо-

подібних, зокрема кислотоутворювальних сполук, 

утворенням стічних вод, зберіганням або виробниц-

твом на території підприємства небезпечних матері-

алів (у даному випадку кислот), що використову-

ються в ході технологічного процесу, шумовим 

забрудненням і виникненням твердих відходів, се-

ред яких значним за обсягом, і тому потребує особ-

ливої уваги, є фосфогіпс.  

Отже, важливим є огляд життєвого циклу перет-

ворення фосфоритової сировини від видобутку по-

роди до її використання у хімічній промисловості з 

утворенням як корисних продуктів, так і вторинної 

сировини/відходів, у першу чергу, при виробництві 

фосфорних добрив з утворенням багатотонажних 

відходів – фосфогіпсу. При цьому уваги потребує 

екологічна оцінка не лише процесу накопичення у 

довкіллі відходів виробництва, але й продуктів, що 

виготовлені на основі цих відходів при їх викорис-

танні як вторинної сировини. 

Мета роботи – формалізація напрямів впливу на 

довкілля відходів переробки фосфоритової сирови-
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ни, зокрема фосфогіпсових відходів, і матеріалів на 

їх основі з точки зору екологічної безпеки.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Аналіз впливу процесу видобутку і переробки фос-

форитової сировини. У роботі [1] застосовано метод 

оцінки життєвого циклу (LCA) щодо виробництва 

продукції, вхідні потоки, пов’язані з категоріями 

впливу, – абіотичним виснаженням природних ре-

сурсів і використанням землі, і вихідні – з категорі-

єю глобального потепління, підкисленням та евтро-

фікацією (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема класифікації та характерис-

тик викидів [1]: LCI – оцінка життєвого циклу; AP – 

потенціал підкислення; TEP – потенціал наземної 

евтрофікації; AEP – потенціал водної евтрофікації; 

GWP – потенціал глобального потепління; NDP – 

потенціал природного розкладання; HV – обсяг  

теплових/енергетичних ресурсів 

 

Слід зауважити, що не всі дослідники приймають 

усі ці категорії до уваги при оцінці LCA, часто об-

межуючи їх аналізом для вуглецевого сліду або 

енергетичного балансу [2]. З іншого боку, у деяких 

публікаціях перелік категорій розширюється, щоб 

включити якість ґрунту або біорізноманіття [3]. 

На рис. 2 здійснено узагальнення вхідних і вихі-

дних потоків для процесу видобутку і переробки 

фосфоритової сировини, виходячи із оцінки LCA. 

Рисунок 2 – Блок-схема видобутку-переробки  

корисних копалин на основі фосфатної породи 

 

Матеріали, що обробляються при видобутку по-

роди, як правило, усереднено становлять 1/3 фосфа-

ту, 1/3 пісок і 1/4 глини [4]. 

Споживання абіотичних ресурсів при виробництві 

фосфорних добрив в основному включає споживання 

палива і фосфорної сировини, які є вичерпними ресу-

рсами. Ресурси повинні бути диференційовані, ґрун-

туючись на їх функціях, тобто ті, які використову-

ються як джерела енергії (вугілля, природний газ, 

нафта) та ті, що закуповуються як сировина для ви-

робництва добрив (фосфорити, апатити та ін.). 

На рис. 3 показано кількість фосфатної мінера-

льної сировини, що видобувається залежно від кіль-

кості утворюваних при цьому відходів, що побудо-

вана за даними [4]. 

 

Рисунок 3 – Діаграма співвідношення видобутку 

корисної фосфатної сировини до величини твердих 

відходів 

У більшості робіт автори вважають пріоритет-

ними забруднювачами у викидах підприємств з 

виробництва ЕФК і фосфорних добрив сполуки 

фтору і сірки. Відомості про розвиток техногенних 

аномалій акумуляції важких металів навколо заводів 

з виробництва фосфорних добрив неоднозначні [3, 4]. 

Можливе забруднення навколишнього середовища 

важкими металами в районі підприємств з виробни-

цтва фосфоровмісних добрив викликано їх присут-

ністю у вигляді баластних елементів у фосфоритовій 

сировині [4, 5]. 

Основними джерелами стоків при виробництві 

фосфорних добрив є системи мокрого очищення для 

обробки газів, що відходять. У число забруднюючих 

речовин можуть входити фільтровані тверді речови-

ни, фосфор, аміак, фториди, важкі метали (напри-

клад, Cd, Нg, Рb). Стоки характеризуються високим 

рівнем хімічного споживання кисню [6]. Конденсо-

вані пари кислоти можуть містити фтор і невеликі 

кількості фосфорної кислоти. 

Дренажні стоки зі сховищ матеріалів можуть мі-

стити важкі метали (наприклад, кадмій, ртуть, сви-

нець), фториди і фосфорну кислоту. При викорис-

танні термічного процесу для виробництва фосфор-

ної кислоти у воду можуть скидатися сполуки фос-

фору і фтору, тверді завислі речовини, сполуки важ-

ких металів і радіонукліди. 

У технологічних процесах виробництва фосфор-

них добрив утворюються тверді відходи, зокрема 

фосфогіпс – при вологому виробництві фосфорної 

кислоти та кварцовий пісок – при виробництві ЕФК 

з використанням нітрофосфатної технології. 

Слід зазначити, що формування властивостей те-

хногенних відкладень у відвалах фосфогіпсу при 

переробці фосфатної сировини різних родовищ має 
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свої відмінності та прослідковується певна залеж-

ність від мінералогічного складу вихідної сировини. 

При сульфатному методі переробки апатитового 

концентрату на одну тону Н3РО4 залежно від сиро-

вини і прийнятої технології утворюється 4,3–5,8 т 

фосфогіпсу [7]. У цілому ж на одну тону Р2О5 у фос-

форній кислоті в дигідратному режимі утворюється 

фосфогіпсу в межах від 2,0 до 6,0 мас % , що корелю-

ється з умістом кальцію в фосфатній сировині. 

Сучасні запаси фосфогіпсу оцінюються у 200 

млн т і збільшуються щорічно, при цьому масова 

частка його утилізації згідно з найбільш оптимісти-

чними прогнозами не перевищує 10 % [8]. При цьо-

му найбільшу небезпеку для довкілля становлять 

хімічні домішки, що містяться у фосфогіпсі у формі 

водорозчинних і летких сполук. 

Формалізація напрямків впливу фосфогіпсу як 

вторинного продукту на навколишнє середовище та 

регулювання цього впливу в концепції екологічної 

безпеки. На рис. 4 показано традиційні напрями 

використання фосфогіпсу та матеріалів на його ос-

нові з точки зору концепції екологічної безпеки. 

При цьому до уваги було взято шляхи впливу фос-

фогіпсу як сировинного матеріалу на довкілля. Зок-

рема, розглянуто можливість міграції токсичних 

компонентів при використанні фосфогіпсу як меліо-

ранту в сільському господарстві та вплив виробни-

чого циклу обробки фосфогіпсу з вилученням кори-

сних елементів та отриманням кінцевих продуктів 

(рис. 4). 

Необхідно відзначити, що фосфогіпс 

(CaSO4·2H2O) характеризується високою 

концентрацією кальцію, сірки, кремнію, фосфору, а 

в мікрокількостях можуть бути присутніми залізо, 

фтор, барій, марганець, хром, які є елементами 

мінерального живлення бактерій. Ці корисні 

компоненти фосфогіпсу було використано при 

розробці біохімічного напряму його використання у 

технологіях захисту довкілля та підтверджені 

низкою досліджень на лабораторній базі Сумського 

державного університету [9–11]. 

Рисунок 4 – Блок-схема аналізу екологічної безпечності використання фосфогіпсу в традиційних технологіях 

Відповідно до положень екологічної безпеки 

було здійснено розробку формалізованої моделі 

впливу фосфогіпсу як вторинного ресурсу при його 

використанні в технологіях захисту навколишнього 

середовища (рис. 5) як носія для розвитку різних 

еколого-трофічних груп мікроорганізмів. При цьому 

було розглянуто напрями використання матеріалів 

на основі фосфогіпсу і відповідно розроблені 

технологічні рішення щодо застосування цих 

матеріалів у таких технологіях захисту 

навколишнього середовища: 

– біохімічний процес інтенсифікації анаеробного 

вилучення біогенних елементів зі стоків і їх осадів 

за допомогою дигідратного фосфогіпсу в технологі-

ях захисту водних екосистем [9];  

– процес біодесульфуризації газових потоків у те-

хнологіях захисту атмосферного повітря при викори-

станні мінерального носія із фосфогіпсу [10, 11]; 

– використання модифікованих біокомпозитів на 

основі фосфогіпсу в технологічних рішеннях відно-

влення ґрунтів [9]. 
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Рисунок 5 – Блок-схема напрямків використання фосфогіпсу як вторинного ресурсу  

у технологіях захисту навколишнього середовища (НС) 

 
Отже, було визначено, що в процесі біохімічних 

трансформацій токсичних сполук в умовах розвитку 

біотичної компоненти на носії з фосфогіпсу можна 

досягти системного довготривалого екологічного 

ефекту, що полягає у вилученні корисних біогенних 

компонентів з їх подальшою утилізацією в сільсь-

кому господарстві (наприклад, біосірки і сполук 

фосфору) і фіксації токсичних речовин з обмежен-

ням шляхів їх надходження в наземні екосистеми 

(зокрема осадження важких металів у комплексі 

малорозчинні/нерозчинні сполуки). 

ВИСНОВКИ. Розглянуто цикл «видобуток–

переробка» фосфоритової сировини з використан-

ням у виробництві мінеральних добрив з огляду на 

обсяги утворюваних відходів. Здійснена формаліза-

ція напрямів впливу фосфогіпсу як вторинної сиро-

вини на довкілля у традиційних сферах його вико-

ристання, так і в альтернативних технологічних 

рішеннях у рамках концепції екологічної безпеки 

поводження з відходами, зокрема розроблено мо-

дель впливу процесу використання фосфогіпсу як 

вторинного ресурсу у технологіях захисту навколи-

шнього середовища. 
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Purpose. To study environmental problems of extraction and processing of phosphorite raw materials. Special atten-

tion has been paid to the use of phosphate raw materials in the chemical industry. Thus, the propose of study was for-

malization of the environmental impact of waste processing of phosphorite raw materials, including phosphogypsum 

influence on ecosystem. Methodology. The study has been based on biochemical formalization of the influence of 

phosphogypsum as a raw material resource on ecosystem components through the system analysis method. Results. 

The main directions of the influence of the process of production of phosphate fertilizers on the environment have been 

determined. The process of phosphogypsum technogenic impact as a large-scale waste of chemical production on the 

environment in traditional spheres of its use and in alternative technological solutions have been formalized within the 

framework of the concept of ecological safety of waste management. Originality. The model of the influence of the 

phosphogypsum use process as a secondary resource in environmental protection technologies has been developed and 

the environmental effect has been determined from the biochemical direction of application of phosphogypsum and 

materials based on it. Practical value. In the process of biochemical transformation of toxic compounds under condi-

tions of development of a biogenic component on a phosphogypsum support medium, a long-lasting ecological effect 

can be achieved, such release of useful biogenic components with their subsequent utilization in agriculture (for exam-

ple, bio-sulfur and phosphorus compounds) and the fixation of toxic substances with the restriction of their routes to 

terrestrial ecosystems. References 11, figures 5. 

Key words: technogenic impact, phosphorite raw, phosphogypsum, environmental safety, biochemical transfor-

mation, formalization. 
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