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Kwas fosforowy – zastosowanie i wytwarzanie



Charakterystyka fosfogipsu



Składowanie fosfogipsu



Metody utylizacji i zagospodarowania



Podsumowanie

-

Regulator kwasowości
Oczyszczanie soków w cukrownictwie
Odkamienianie armatury
Płyn do lutowania
Składnik Fosolu

KWAS FOSFOROWY

NAWOZY MINERALNE

DODATKI PASZOWE

CHEMIA GOSPODARCZA

SOLE TECHNICZNE



Surowce do produkcji:

Fosforyty

Apatyty

Dwa rodzaje metod:


Termiczne (TKF – Termiczny Kwas Fosforowy)



Mokre (EKF – Ekstrakcyjny Kwas Fosforowy)

Trzy etapy:


Wytworzenie wolnego fosforu



Utlenienie P do P2O5



Absorpcja P2O5 w wodzie



Roztwarzanie rudy w mocnych kwasach

- Najczęściej H2SO4
- Ogólne równanie procesu:
Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 + 10H2O → 3H3PO4 + 5CaSO4∙2H2O + HF






Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych
„Fosfory” S.A.
Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.

Do 2006 r.:
 Zakłady Chemiczne „Wizów” S.A.

Fosfogips (CaSO4·2H2O) – odpad powstający przy
produkcji kwasu fosforowego 5 t/t 100% H3PO4.


Mieszanina różnych związków chemicznych:

- CaSO4·2H2O (94-96 %wag.)
- Ca2(PO4)2, CaF2, SiO2, P2O5, Fe2O3, Al2O3,
- Śladowe ilości metali ciężkich : Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb,
Mn, Hg.

- Izotopy pierwiastków promieniotwórczych tj. U, Th,
Ra.

Fosfogips jest
półproduktem
pochodzącym z
produkcji kwasu
fosforowego metodą
mokrą.

Podstawowy składnik
fosfogipsu - dwuwodny
siarczan wapnia, który
stanowi ok. 95% masy.

W procesie tym, fosforyt
jest traktowany kwasem
siarkowym, dając kwas
fosforowy, fosfogips
oraz niewielkie ilości
kwasu
fluorokrzemowego.

Pozostałe 5% to
zanieczyszczenia np.:
fluor, metale ciężkie i
pierwiastki
promieniotwórcze, które
eliminują potencjalną
przydatność fosfogipsu.



Odczyn kwaśny (pH < 3)



Materiał sypki, nieelastyczny



Rozpuszczalność 2 g/l

Podstawowy składnik to dwuwodny siarczan
wapnia (ok. 95% masy)
 Pozostałe 5% zajmują zanieczyszczenia typu:


 Nieprzereagowany kwas siarkowy
 Nieoddzielony kwas fosforowy

 Kwas fluorokrzemowy i fluorokrzemiany wapnia, sodu

i potasu
 Metale ciężkie
 Pierwiastki promieniotwórcze (eliminują potencjalną
przydatność fosfogipsu)

Zawartości głównych składników i
pierwiastków śladowych w fosfogipsie.

Lp.

1
2
3
4
5
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Zawartość [%]
Rodzaj surowca
Apatyt Fosforyt Fosforyt Fosforyt Fosforyt
Kola Maroko Tunezja Togo
Jordan
Wilgotnoś 25 -30 20 - 25 20 - 25 15 - 20
20-25
ć
94-96
CaSO4 *2 94 - 96 94 - 96 94 - 96 94 - 96
H2 O
1,53 1,53 Brak
Brak
Ca3 (PO4 )2 1,09 1,53
2,18
2,18
danych danych
Składnik

1,05
1,52
2,46
1,03
1,11
0,74
0,58
1,5
1,84
4,66
0,1 - 0,3 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 – 0,3 0,1-0,3

8
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CaF2
SiO2
P2 O5
rozp.
P2 O5
całk.
Fe 2 O3
Al2 O3
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12
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As
Cd
Cr
Ni

<1,5
5,5
<1
<1

0,02
0,03
0,15
0,06
0,05
0,11
Zawartość [ppm]
<1,5
<1,5
<1
4,4
12,2
6
7,8
16,2
1
8,1
<1
9

14

Cu

9,6

4,5

2,2

6

15

Zn

6,5

16,8

15,5

15

16
17
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Pb
Mn
Hg

20
8,3
<1

10,6
1,3
<1

<5
2,5
<1

<1
2
<1
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0,6 - 1,0 0,8 - 1,2 0,8 - 1,2 0,8 – 1,2 1,0-1,4
0,03
0,09

0,03
0,05
<1
3
11
Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych
9
3
<1




Dobre właściwości izolacyjne, akustyczne, cieplne
Kapilarna pojemność wodna:
 Minimalna: 30,1% (fosfogips na hałdzie przez 10 lat)
 Maksymalna: 36,0% (fosfogips na hałdzie przez 4 lata)






Zbicie masy fosfogipsu z czasem - większy ciężar
objętościowy
Czas składowania fosfogipsu zmniejsza jego pojemność
kapilarną
(Kapilarna pojemność wodna jest to ilość wody zmagazynowanej w
kapilarach glebowych w stosunku do suchej masy gleby wyrażonej w
%. Najwyższa dla torfów.)


Badania przeprowadzone w latach 1998-2002 w Zakładach Chemicznych „Wizów” k.
Bolesławca

Gęstość obj.



Świeży: 1,1g/cm3
Scementowany: 1,57g/cm3






Zasolenie










siarczany : 2328 g/m3
fosforany: 860 g/m3
fluorki 57 g/m3
z kationów: wapń (800 g/m3), sód (120 g/m3) i potas
(28 g/m3)

Zasolenie hałdy fosfogipsu rośnie wraz z jej głębokością
Wilgotność: 18,7-21,7%
Wyciągi wodne fosfogipsu pH=2,6
Z czasem kwasowość powierzchni spada przez wymycie
kwasów w głąb hałdy

Całkowite ilości odpadów o kodach
06 wytworzonych w latach 2004-2008
z podziałem na województwa.

Największa ilość odpadów została wytworzona w województwach:
zachodniopomorskim i pomorskim.
W latach 2004-2008 wytworzono 16 758 717,184 ton wszystkich odpadów o
kodach 06. W tej ilości największy udział mają odpady o kodach 06 09 81
(Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów) i
06 09 80 (Fosfogipsy), których wytworzono łącznie 13 068 579,200 ton, co
stanowiło 77,98 % całej ilości odpadów o kodach 06.

Wiślinka, k. Gdańska
Właściciel – Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY (GZNF).

Składowanie rozpoczęto w 1969 roku.
Składowisko odpadu zajmuje 85 hektarów powierzchni, w tym teren hałdy – 26
ha.
Maksymalna rzędna górotworu 41 m n.p.m.

Strefa ochronna – 300 m.
Wokół hałdy znajduje się rów opaskowy o długości 1215 m oraz o szerokości na
dnie ok. 10 m.

Kwas
fosforowy

2,65 t

Fosforyt

NP, PK, NPK
Produkcja
nawozów

1t H3PO4

Kwas
siarkowy

Pohydrolityczny
kwas siarkowy

2 t 100%

Reaktor

0,1 t 100%

4,2 t

Fosfogips
18

Rzeczywista zdolność produkcyjna kwasu fosforowego,
tys. t H3PO4/rok
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Na każdą tonę wytworzonego w
POLICACH P2O5 otrzymywane jest około
5 ton fosfogipsu (zgodnie z BAT).

Średnia produkcja
fosfogipsu
2004 – 2007: 2,3 mln t
2004 – 2010: 2,0 mln t

mln t

Porównanie wielkości produkcji kwasu fosforowego i fosfogipsu
w latach 2004 - 2010, mln t/rok
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Produkcja kwasu fosforowego 25 w latach 2004-2010
Fosfogips - ilość odpadu z produkcji H3PO4 wilgotnego w latach 2004 - 2010, w mln t/rok

2010

HAŁDA
FOSFOGIPSU
Składowisko odpadu zajmuje 270 hektarów powierzchni. Roczny przyrost hałdy – ok. 3 ha.
Obecnie na hałdzie znajduje się ok. 86 mln t odpadów fosfogipsowych mieszanych z
odpadami energetycznymi i innymi odpadami.

Maksymalna ilość do zgromadzenia – ok. 120 mln t przy rzędnej górotworu 40 m n.p.m. (w
obszarze usypanym i nie zajętym przez hałdę).
Operat geodezyjny, 2008 r. – miejsce na dodatkowe 29,5 mln t , okres użytkowania – 12 lat
(do 2020 r.).
Składowisko nie stanowi zagrożenia dla środowiska. System rowów opaskowych chroni
wody Zalewu przed ściekami z hałd.

Hałdy są rekultywowane.

Długość taśmociągów:
ok.10 km
Długość wału
przeciwpowodziowego
6,7 km
Długość rowów opaskowych:
7,8 km + 10,6 km
Depresja rowu:
-1,8 m

HAŁDA FOSFOGIPSU

Monitoring odcieków
Składowisko fosfogipsu
Ilość odcieków – ok. 2 mln m3/rok
Suma ładunków (SO42-, F-, Pog) – 6,5
tys. Mg/rok
pH odcieków – ok. 3,5 - 4
Ilość wapna do neutralizacji – ok.2,2
tys. Mg/rok

Monitoring jakości wód powierzchniowych
Składowisko fosfogipsu
pH, PO43-, SO42-, F-, przewodność
elektrolityczna właściwa

Monitoring jakości wód podziemnych
Składowisko fosfogipsu – 9 piezometrów

pH, PO43-, SO42-, F-, przewodność
elektrolityczna właściwa

Problem nr 1 - Rekultywacja skarp hałdy fosfogipsu osadami
pochodzącymi z oczyszczalni ścieków

Co roku na świecie powstaje:


100-280 mln ton fosfogipsu (PG)

- USA (~ 50 mln t),
- Chiny (~ 40 mln t),
- Maroko (~ 14 mln t)
- Rosja (~ 11 mln t).

W Polsce rocznie przybywa 2 mln ton PG.

Istniejące do chwili obecnej instalacje produkujące kwas fosforowy
wytworzyły na całym świecie około 5 bilionów ton odpadu
fosfogipsu, z czego 70-90% zostało umieszczone na składowiskach.

Na świecie wykorzystuje sie około 3-5 % zasobów fosfogipsu.
Procesy przerobu fosfogipsu są dość drogie i dlatego producenci
kwasu fosforowego zwykle składują fosfogips na lądzie lub zrzucają
w formie zawiesiny do wód morskich, przy czym zrzut do oceanów
praktykuje się w krajach, w których fabryki kwasu fosforowego
zlokalizowane są w pobliżu oceanu (np. Maroko).
Światowe zużycie gipsu do celów budowlanych to rząd ok. 70 mln
ton. Jest to najlepszy dowód na to, że problem fosfogipsu nigdy nie
pozostanie do końca rozwiązany, tym bardziej, że fosfogips nie
stanowi konkurencji dla gipsu naturalnego, z którego tradycyjnie
wytwarza się materiały budowlane.



zrzucanie do rzek, mórz i oceanów,



hałdowanie na składowiskach



wykorzystanie do rekultywacji terenów
pogórniczych.

Łąka k/Bolesławca

Police k/Szczecina

Wiślinka k/Gdańska

Fosfogips może być użyty:






Jako surowiec do produkcji materiałów
budowlanych,
W budownictwie drogowym,
Do otrzymywania siarki elementarnej i kwasu
siarkowego,
W rolnictwie,
Do rekultywacji terenów zdegradowanych.

Rocznie na świecie powstaje 145 mln t odpadów fosfogipsowych, z czego tylko 3% przetwarzane jest
gospodarczo.

W budownictwie jako środek wiążący stosuje się anhydryt i półwodzian pozyskany naturalnie lub z
procesów odsiarczania gazów (50% - 50%).

Przerób fosfogipsu na gips budowlany jest procesem wysoce energochłonnym i jest uzasadniony tylko w
miejscach, gdzie występują naturalne niedobory siarczanów i węglanów wapnia.

Fosfogips jest nieprzydatny do bezpośredniej produkcji materiałów budowlanych ze względu na
zanieczyszczenia utrudniające dalszą obróbkę.

Pozostałości pierwiastków promieniotwórczych w fosfogipsach powodują występowanie ograniczenia w
ich gospodarczym wykorzystaniu (np. niemożność wykorzystania fosfogipsów w budownictwie
mieszkalnym oraz użyteczności publicznej).

Poważnym utrudnieniem w stosowaniu fosfogipsu do wytwarzania materiałów budowlanych jest
jego radioaktywność spowodowana zawartością w nim radu i uranu, zawartych pierwotnie w
surowcach fosforowych.
Problem ten jest szczególnie istotny przy przetwarzaniu surowców fosforowych pochodzenia
osadowego, powszechnie zresztą stosowanych do przetwarzania surowców fosforowych na
nawozy.
Zastosowanie tego odpadu bezpośrednio do wytwarzania elementów konstrukcyjnych stworzyłoby
warunki, w których istniałoby zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc. Sytuacja taka
powodowana byłaby emisją radioaktywnego radonu powstającego w wyniku przemian izotopów
zawartych w fosfogipsie. Niezbędne jest więc wyeliminowanie tej własności odpadu, lub też
zredukowanie do poziomu nie stanowiącego zagrożenie dla zdrowia użytkowników.
Według danych z publikacji w Phosphorus and Potassium, w Wielkiej Brytanii istnieje zakaz
stosowania elementów budowlanych wytwarzanych z fosfogipsu o radioaktywności
przewyższającej 92,5* 1022 Bq/kg.

Średnie zawartości pierwiastków radioaktywnych w fosfogipsach fosforytowych i apatytowych
(wg publikacji ONZ „ Wykorzystanie i usuwanie odpadów z produkcji kwasu fosforowego i dwutlenku tytanu).
Pierwiastek

Jednostka

Fosfogips
Fosforytowy

Apatytowy

K – 40

Bq/kg

222

259

U – 238

Bq/kg

148

<37

Th – 232

Bq/kg

18,5

22,2

Ra – 226

Bq/kg

814

118,4

ekwiw. radu

Bq/kg

851

185

Typowe i maksymalne zawartości pierwiastków radioaktywnych w fosfogipsach – ogólnie
(wg Fertilezer International NO. 378 September/October 2000).
Pierwiastek

Radioaktywność

Jednostka

Zawartości typowe

Zawartości maksymalne

K – 40

Bq/kg

60

300

Th – 232

Bq/kg

20

160

Ra – 226

Bq/kg

390

1100

Po dokonaniu przeglądu i rewizji granicznej wartości wskaźnika
promieniowania został znacznie rozszerzony zakres zastosowania fosfogipsu.
Przykładami wyrobów w których już stosuje się domieszki fosfogipsu są:

•
•
•
•
•

środki poprawiające właściwości ziemi ornej;
środki do produkcji szkła i wyrobów ceramicznych (np. dachówki);
materiały do wykonywania podłoża dróg
materiały budowlane (płyty gipsowo-kartonowe)
podłoże do hodowli ostryg.

1)

CaSO4 + 2C

CaS + 2CO2

2)

CaS + NH4OH + CO 2

NH 4SH + CaCO3

3)

NH 4SH + 1/2 O2(pow.)

NH 4OH + S

Reakcje uboczne:

NH 4SH + H2O

NH 4OH + H2S

CaS + H2O

CaO + H2S

2CaSO4 + C

2CaO + 2SO2 + CO2

Problemy:
• zawartość 15 – 25% wilgoci oraz ok. 21% wody związanej
• konieczna niska zawartość P2O5 (max. 0,5%)
• konieczna niska zawartość F (max. 0,15%)
• zawartość Ra
Gdzie wykorzystuje się tę metodę?
• Austria od 1969r. 350 ton/dzień fosfogipsu
• Pd. Afryka od 1972r. 350 ton/dzień fosfogipsu
• Chiny od 1986r. 60tys. ton/rok kwasu siarkowego oraz 100tys. ton/rok cementu



Substytut gipsu przy produkcji cementu
portlandzkiego i materiałów budowlanych



Korzystny wpływ na mechaniczne
właściwości betonu

Problem:
Zawartość promieniotwórczego Ra



Stosowanie mieszanek
fosfogipsowo-popiołowych do
budowy nasypów drogowych



Założenia technologicznoaparaturowe instalacji
przemysłowej do produkcji
mieszanek na bazie fosfogipsu
do nasypów drogowych
Rys. Przekrój przez
nawierzchnię drogową



Finlandia, wybudowanie łącznie 7600 m drogi z
wykorzystaniem mieszanek fosfogipsowopopiołowych, 1998-2005



USA, pierwsze próby
wykorzystania fosfogipsu
w budowie dróg,
lata 80. XX w.

PG Roadbase Parrish Road, Florida



Technologia higienizacji osadów
pofermentacyjnych – powstaje organiczny
nawóz magnezowo-potasowy

Problem: nawóz miał niejednolitą formę, ponieważ ulegał zbrylaniu,
kruszeniu i pyleniu



Wzrost własności użytkowych nawozu
poprzez dodatek fosfogipsu



Stosowanie fosfogipsu pod uprawy –
Hiszpania, Brazylia, Stany Zjednoczone



Poprawa przepływu wody w glebie



Substytut wapnia w glebach alkalicznych



Dodatek do paszy dla zwierząt



Napełniacz w produkcji kompozytów z
tworzyw termoplastycznych



Adsorbent metali ciężkich z wody



Alternatywne źródło metali ziem rzadkich



Biodegradacja z wykorzystaniem
odpadów organicznych pochodzących z
przemysłu spożywczego i rolniczego



Biotransformacja do H2S, CO2, prostych
związków organicznych



Rekultywacją biologiczna hałdy fosfogipsu
w Zakładach Chemicznych „Wizów” S.A.



Skład botaniczny mieszanki
rekultywacyjnej – utrzymuje się roślinność
najbardziej dostosowana do panujących
na hałdzie warunków

Obecna stawka za składowanie fosfogipsu (oraz
fosfogipsu z żużlem i popiołem energetycznym)
wynosi 10,43 zł/tonę.

W roku 2010 wytworzono 1 593 658,5 ton odpadu
fosfogipsowego, co przekłada się na kwotę
16 621 858,16 zł za jego składowanie.

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
04.02.2011 w sprawie opłat za umieszczanie odpadów
na składowisku przewiduje stawkę od 11 zł w 2011 r.
do 14 zł w roku 2015 dla fosfogipsów będących w
stanie wolnym bądź ustabilizowanych żużlami,
popiołami paleniskowymi lub pyłami z kotłów.

LP

KONCEPCJE

WYNIK

1

Produkcja kredy nawozowej i siarczanu amonowego Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o
przez konwersję fosfogipsu amoniakiem i
niepodpisaniu umowy, uzasadniając w/w decyzję
dwutlenkiem węgla .
nieefektywnością ekonomiczną przedsięwzięcia.

2

Zastosowania fosfogipsu apatytowego do produkcji
Barierą nie do pokonania dla tego przedsięwzięcia były
materiałów budowlanych - płyt gipsowych, płyt
koszty przerobu i konkurencja naturalnego gipsu,
wzmacnianych włóknem, płyt ocieplanych, suchych
wydobywanego w dolinie Nidy.
tynków, spoiw gipsowych.

3

Stosowanie fosfogipsu w drogownictwie po
zmieszaniu z popiołami z elektrowni.

Badania przeprowadzone przez niemieckiego
udziałowca dały wynik negatywny.

4

Wykorzystaniem fosfogipsu do wytarzania płyt
drogowych przeprowadzone zostały przez Instytut
Technologii Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
"Biotechnika".

Badania te wykazały, że fosfogipsowe płyty
drogowe spełniają wymagania stawiane tego
rodzaju materiałom. Pewna niewielka ilość
fosfogipsu apatytowego była sprzedawana do
produkcji cementu o opóźnionym początku
wiązania.

5

Prace badawcze (INS) nad możliwością produkcji
nawozów na bazie adduktu mocznika i fosfogipsu.

Trudności techniczne w przygotowaniu i
przeprowadzeniu prób (brak możliwości korekty składu
pulpy w trakcie prób).

Zmiana tradycyjnej,
dwuwodzianowej technologii
produkcji kwasu
fosforowego na technologię
mieszaną

W technologiach mieszanych połączonych z
rekrystalizacją gipsu, otrzymywany odpad ma
mniej zanieczyszczeń i może być półproduktem
do dalszej przeróbki. Biuro Strategii i Rozwoju
nawiązało współpracę z firmą PRAYON,
oferującą szeroki wachlarz technologii produkcji
kwasu fosforowego. W ramach prac,
przeprowadzono próby laboratoryjne technologii
DH-HH oraz DA-HF. Kolejny etap – próba
przemysłowa na instalacji do produkcji kwasu
fosforowego w POLICACH.

Ograniczenie bądź
wstrzymanie produkcji
kwasu fosforowego.

Biuro Strategii i Rozwoju opracowało koncepcję
budowy stokażu kwasu fosforowego oraz
budowy terminala przeładunkowego, która
pozwoli na zakup kwasu z zewnątrz. Koncepcja
przewiduje dwa warianty:
Wariant I - 50% import kwasu fosforowego, 50%
produkcja własnego kwasu fosforowego.
Wariant II - 100% import kwasu fosforowego.

Produkcja nawozów w tzw.
procesie nitrofosfatowym

W procesie nitrofosfatowym fosforyty traktuje
się kwasem azotowym. Zamiast gipsu
otrzymywany jest azotan wapniowy posiadający
zastosowanie rolnicze. Nawozy NPK na bazie
pulpy nitrofosfatowej produkowane są w
Finlandii, Hiszpanii, Austrii, Grecji. Biuro
Strategii i Rozwoju przygotowało „Analizę
możliwości produkcji nawozów
nitrofosfoatowych w Z. Ch. „Police” S.A.”

Podwyższenie rzędnych składowania
fosfogipsu do poziomu 60 m n.p.m.

Przegląd obwałowań składowiska pod kątem zachodzących
w nim procesów erozyjnych oraz pobór próbek (wiercenia
otworów na powierzchni składowiska i w podłożu) w celu
określenia parametrów geotechnicznych i wilgotności.
Uzyskane wyniki posłużą do obliczenia stateczności skarp.
Pozytywna opinia pozwoli przedłużyć okres składowania o
kolejne 10 – 12 lat.

Zalesienie hałdy fosfogipsu

Rekultywacja techniczna za pomocą osadów pochodzących
z oczyszczalni ścieków (osady mają charakter zasadowy (pH
89) oraz cechy niskoprocentowego nawozu fosforowowapniowego) wykazuje, że osady okazały się być
doskonałym podłożem dla rozwoju roślin. Prowadzony
proces rekultywacji daje możliwość transformacji
składowiska w obszar przestrzeni przyrodniczej, a hałda
fosfogipsu będzie potencjalnym terenem zalesień i
zadrzewień.

Budowa elektrowni wiatrowej

Energia odzyskiwana z wiatru to czyste, niewyczerpalne
źródło nowoczesnej mocy. Energia elektryczna wytwarzana
z wiatru uważana jest za ekologiczną, ponieważ energia ta
nie jest związane ze spalaniem jakiegokolwiek paliwa, a
umiejscowienie tego typu inwestycji na hałdzie fosfogipsu
byłoby dodatkowym pro-ekologicznym rozwiązaniem
problemu zagospodarowania składowiska odpadów.



Problem na skalę światową



Ogromne ilości odpadu



Pierwiastki toksyczne i radioaktywne



Konieczność znalezienia efektywnej
metody wykorzystania PG
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