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Преработка и оползотворяване на пиритна угарка и фосфогипс 

 

Ваня Живкова 

 

Processing and utilization of pyrite fallow and phosphogypsum: Pyrite fallow is waste in the 

manufacture of sulfuric acid. The production of one ton of sulfuric acid is spending about half a tonne of 

pyrite fallow. It can be used to extract metals and for obtaining iron concentrate for extraction of iron. 

Phosphogypsum is produced in the manufacture of phosphoric acid which is essential for obtaining semi-

phosphorous fertilizers. The production of one ton of phosphoric acid are excreted 4-5 тона 

phosphogypsum. Phosphogypsum can be used to obtain: cement, fosfovar, sulfuric acid, sulfur, ammonium 

sulfate. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Сярна киселина се получава при окисление на серен диоксид. Суровина за 

серния диоксид е пиритната руда, която съдържа основно железен дисулфид: 

4FeS
2
+11O

2
→2Fe

2
O

3
+8SO

2
 

Железният дисулфид се окислява при висока температура до хематит (Fe
2
O

3
), 

който с примесите образува твърда фаза, наречена пиритна угарка – тя 

представлява отпадък при производството на сярна киселина. В зависимост от 

суровината пиритната угарка има състав: 40-50% желязо; 5-10% силициев диоксид; 

1-2% сяра; 0,3-0,6% калциев оксид; 0,3-0,5% мед; 0,2-0,6% магнезиев оксид; 0,4-1,3% 

цинк; 1-2% алуминиев оксид; 0,3-0,6% олово; 10-20 g/t среброg; 1-2 g/t злато; ниски 

концентрации на арсен, кобалт, кадмий, никел, манган, молибден и др. 

Отпадъчният фосфогипс се получава при производството на фосфорна 

киселина, която е основен полупродукт за получаване на фосфорни торове. Изходна 

суровина са природни фосфати на основа минерала апатит Ca
5
F(PO

4
)
3
: 
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5
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4
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3
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2
SO

4
+nH

3
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4
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3
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В зависимост от метода калциевият сулфат се отделя и кристализира като 

CaSO
4
.2H

2
O; CaSO

4
.0,5H

2
O; CaSO

4
. В повечето случаи се отделя CaSO

4
.2H

2
O – 

фосфогипс, който се различава от природния гипс, тъй като се получава при 

химичен процес. 

Целта на настоящата разработка е да се представят някои методи за 

преработка и оползотворяване на пиритната угарка и фосфогипса. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Преработка и оползотворяване на пиритна угарка. При производството на един 

тон сярна киселина се отделя около половин тон пиритна угарка. Съдържанието на 

желязо в пиритната угарка е високо. Сравнително високо е съдържанието на някои 

цветни и благородни метали. Затова пиритната угарка се разглежда като вторична 

суровина за оползотворяване на основните компоненти – желязо (за черната 

металургия); цветни и благородни метали (в цветната металургия). 

Съществуват няколко основни насоки за преработване и оползотворяване на 

пиритната угарка [1]: 

1) извличане на цветните метали и получаване на железен концентрат за добив 

на чугун; 

2) минерализираща добавка за производство на цимент; 

3) микротор в селското стопанство; 

4) преработване до минерални пигменти; 

5) получаване на строителни материали и изделия и др. 

Първото направление осигурява комплексно преработване на пиритната 

угарка. Използват се две групи методи за преработване на пиритната угарка до 

суровина за добив на чугун: термични и комбинирани (съчетание от термични и 
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хидрометалургични методи). Комбинираните методи имат по-голямо приложение. 

Характерно за тях е т. нар. хлориращо пържене на пиритната угарка и последващи 

хидрометалургични процеси. Хлориращото пържене може да бъде 

високотемпературно (прилага се в Япония) и нискотемпературно (в Германия). То се 

използва с цел цветните метали да се превърнат в хлориди и да се отделят от 

пиритната угарка. И в двата случая се получава концентрат с високо съдържание на 

желязо, подходящ за производство на чугун. 

Високотемпературното хлориращо пържене включва няколко етапа [2]. 1) 

Смесване на пиритната угарка с разтвор на калциев хлорид и гранулиране. 2) 

Изсушаване на получените гранули до 0,5% влагосъдържание и хлориращо пържене 

при 1 250°С. До 95% се извършва отделяне на сярата от пиритната угарка; 90% на 

медта; около 90% на оловото; 95% на цинка, златото и среброто. 3) От пещните 

газове, получени при хлориращото пържене, се отделят шламове, обогатени на 

олово и съдържащи злато и сребро. 4) Извличане от отделения разтвор на цветни 

метали (мед, олово). Полученият разтвор след отделяне на шлама се неутрализира. 

По-нататък медта се утаява чрез циментация с железен скрап – отделя се т. нар. 

циментационна мед. След това се отделя олово. Шламът, който се получава, е 

обогатен на злато и сребро и се обработва до тяхното извличане и разделяне. 

При нискотемпературното хлориращо пържене [2] изходната пиритна угарка се 

смесва с 8-10% NaCl и сместа се подлага на термично третиране при 500 − 600°С. 

За поддържане на температурата в пещта се подават отпадъчни димни газове. В 

газовата фаза се отделят кисели газове – серни оксиди, хлороводород. Те се 

поглъщат в скрубер, оросяван с вода, при което се получава разтвор на смес от 

солна и сярна киселина, чиято сумарна концентрация е около 7%. С този разтвор се 

излугват получените след хлориращото пържене угарки. В пиритната угарка се 

съдържа и неразтворима мед, която се отделя чрез циментация от разтвора. 

Постига се извличане на медта до 95%. Остатъкът след мокрото излугване се 

изсушава и се подлага на агломерация и изпичане до 1 200°С. Формират се здрави 

пелети (съдържат 61 − 63% желязо), които представляват суровина за преработване 

в черната металургия. 

Тези методи на хлориращо пържене са с ограничено приложение, понеже 

голяма част от отпадъка остава неизползваем (депонира се). Една част се прилага 

директно в циментовата примишленост като носител на Fe
2
O

3
 и минерализатор при 

клинкеробразуването. Друго направление е директното използване на пиритната 

угарка в селското стопанство като микротор за кисели почви (мед, цинк и други 

елементи). 

Преработка и оползотворяване на фосфогипс. При производството на един тон 

фосфорна киселина се отделят 4 − 5 тона фосфогипс, т.е. отпадъкът е в по-голямо 

количество от целевия продукт. 

Фосфогипсът като материал освен CaSO
4
.2H

2
O (около 70%) съдържа още: 

свободна влага (около 20%); силициев диоксид; флуорни съединения; неразложен 

природен дифосфорен пентаоксид и неотмита фосфорна киселина; натриев оксид; 

калиев оксид; редкоземни и радиоактивни елементи. Характерна особеност е 

високото съдържание на кристална и свободна вода в него (сумарно около 40 – 

50%), която трябва да се отдели. Друг негативен фактор е съдържанието на 

флуорни съединения: H
2
SiF

6
; Na

2
SiF

6
; K

2
SiF

6
, които при преработката на отпадъци 

могат да се отделят. 

Фосфогипсът може да се използва за [3]: 

1) получаване на цимент и сярна киселина; 

2) получаване на вар (фосфовар) и сярна киселина; 

3) получаване на елементна сяра; 

4) получаване на амониев сулфат; 
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5) като минерализатор и регулатор на свързването при производството на 

цимент; 

6) получаване на строителни материали и изделия; 

7) в селското стопанство за третиране на засолени почви. 

Тези направления могат да се обединят в две групи: 1) химическа преработка и 

оползотворяване на фосфогипса, т.е. да се използва като комплексна суровина 

(включва първите четири направления); 2) оползотворяване на фосфогипса като 

суровина, замествайки природната добивана такава (тук се включват останалите три 

направления). 

Преработка на фосфогипса до цимент и сярна киселина. В класическото 

производство на цимент в циментовата шихта участва калциев карбонат, който при 

висока температура се разлага до калциев оксид и въглероден диоксид. От 

калциевия оксид и внесените с глина, пясък и други материали диалуминиев 

триоксид, силициев диоксид, дижелезен триоксид се образува при високата 

температура циментов клинкер, който включва калциеви алуминати, ферити, 

алумосиликати. Използването на фосфогипса за производство на цимент се 

основава на възможността за термично разлагане на калциевия сулфат до калциев 

оксид и серен диоксид. Природната суровина се замества с отпадъчен фосфогипс. 

Получава се и серен диоксид, вместо въглероден диоксид. Серният диоксид може да 

се преработи до сярна киселина. Създадени са промишлени процеси за преработка 

на природния гипс в Англия, Германия, Австрия, Индия. Поради голямата 

енергоемкост на тези производства, както и поради високата температура на 

протичане (около 1 300 − 1 400°С), почти всички заводи са преустановили дейността 

си. При тези температури се извършва стапяне на получената маса. По тази причина 

се използват редуктори (твърди, течни, газообразни). Така се постига протичане на 

термохимичното разлагане на калциевия сулфат при по-ниска температура (1 100 − 

1 200°С) с приемлиева скорост. 

Използването на фосфогипса е свързано с внасяне на голямо количество вода 

– свободна и кристална. Внасят се примеси (фосфорни и флуорни съединения). 

Това води до увеличаване на енергийните разходи. В природния гипс има само 

кристална вода. Примесите от фосфорни и флуорни съединения влошават 

качеството на получавания цимент, а флуорните съединения, които преминават в 

газовата фаза, след това усложняват преработката на газа до сярна киселина. 

Съдържанието на флуорни съединения усложнява технологията на производството 

на сярна киселина (те играят ролята на каталитична отрова). 

Технологичният процес за производство на цимент от фосфогипс включва шест 

стадия: 1) изсушаване и дехидратиране на фософгипса, при което става и неговото 

обезфлуоряване; 2) смилане и допълнително изсушаване на добива от глина, пясък 

и кокс; 3) приготвяне на изходната циментова шихта от фосфогипс; 4) подобряване 

на изходната шихта и термично разлагане при висока температура (1 300 − 1 400°С) 

с образуването на циментов клинкер; 5) охлаждане и смилане на клинкера и 

получаване на цимент; 6) преработка на пещния газ, съдържащ 7 – 8% серен 

диоксид, до сярна киселина по контактния метод. 

Този метод е свързан с големи капитални и енергийни разходи (фосфогипсът 

съдържа 40 – 50% вода). Освен това циментът е с по-ниско качество в сравнение с 

произвеждания от природни суровини по класическата схема. 

Преработка на фосфогипса до фосфовар и сярна киселина. Това е 

термохимично разлагане при висока температура на калциевия сулфат до 

фосфогипс. Освен твърди редуктори, могат да се използват и газообразни – 

природен газ, въглероден оксид, водород, генераторни и други газове, които 

съдържат въглероден оксид и/или водород. 

Процесът на преработване на природния гипс до сярна киселина се извършва 

при температура 1 150 − 1 180°С. При използването на газообразни редуктори се 
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отделя пещен газ (серен диоксид), който след това служи за производството на 

сярна киселина. Основен проблем при термохимичното разлагане на фосфогипса е, 

че при тези температури съществува опасност от спичане на масата поради 

голямата дисперсност на отпадъка и наличието на примеси от фосфорни, флуорни и 

други съединения. 

Получаваната фосфовар съдържа 65 – 70% активен калциев оксид поради 

наличието на примеси и непълното изгаряне. Ако се използва твърд редуктор, 

съдържанието на калциевия оксид е по-ниско, защото минералният остатък на 

твърдия редуктор ще свърже част от оксида. Този процес е изключително 

енергоемък и изисква големи разходи на първичния енергоносител. Усилията са 

насочени към създаване на енерготехнологична схема и намаляване на разхода на 

първичния енергоносител. 

Направленията, по които се работи за оптимизиране на процеса, са: 1) 

подобряване на структурата на топлообменната схема; 2) използване на технически 

кислород или обогатен на кислород въздух при непълно горене на природния газ; 3) 

разделно получаване и прилагане на редукционен газ за термохимично разлагане; 4) 

използване на нови външни енергоносители за индиректно внасяне на топлина 

(ядрени и др.). 

Фосфоварта се използва: 1) за неутрализиране на кисели отпадъчни води; 2) за 

варуване на подкислени почви; 3) като добавка в циментовото производство; 4) в 

неорганичните химични технологии за регенериране на амоняк; 5) в содовото 

производство. 

Преработка на фосфогипса до строителен гипс. Засега най-голямо 

количество отпадъчен фосфогипс се оползотворява до строителен гипс 

CaSO
4
.0,5H

2
O. От този отпадък се произвежда свързващо вещество: CaSO

4
.0,5H

2
O, 

α- или β-модификация. α-Модификацията е високоякостен строителен гипс. 

CaSO
4
.2H

2
O→CaSO

4
.0,5H

2
O+1,5H

2
O 

При използването на строителен гипс се извършва обратната реакция. Масата 

се втвърдява и придобива механична здравина. 

Има много методи за получаване на строителен гипс от фосфогипс. Разделят 

се на две групи в зависимост от получаваната α- или β-модификация. 1) Група: 

дехидратирането се извършва в твърда фаза при температура 110 − 180°С. Отделя 

се свободната влага. От твърдата фаза се получава β-модификация. 2) Група: 

провеждат се в течна фаза при температура 120 − 130°С и налягане 3 – 4 

атмосфери. Постига се висока якост на модификацията на полухидрата. 

Основният проблем при получаването на строителния гипс от фосфогипса е 

необходимостта от пречистване на отпадъка от съдържащите се в него примеси на 

фосфорни и флуорни съединения. Такива няма при използване на природния гипс. 

Това, както и високото влагосъдържание, са причина в много случаи преработването 

на отпадъчния фосфогипс до строителен гипс да не е ефективно икономически. 

Страните, в които се оползотворява най-голямо количество фосфогипс за тази цел, 

са Англия, Франция, Белгия, Русия, Германия, Австрия. 

Използване на фосфогипса в циментовото производство и за мелиорация на 

почви. В циментовото производство фосфогипсът се оползотворява като 

минерализатор (добивът е около 2 – 3% спрямо изходната шихта). Добавя се към 

цимента за регулиране на времето на свързване. Не се налага пречистване на 

отпадъка при използването му като минерализатор. Ако се използва като регулатор, 

трябва да се пречисти от примеси и влагосъдържанието да бъде под 15%. За да се 

използва за тази цел, фосфогипсът трябва да се гранулира. Транспортирането на 

изходния отпадък, зареждането му в бункер и дозирането създава трудности. 

Гранулираният фосфогипс се използва и в селското стопанство, без да е 

необходимо предварителното му пречистване. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение може да се обобщи, че изборът на метод за преработка и 

оползотворяване на пиритната угарка и фосфогипса зависи от много фактори, които 

трябва да се отчитат комплексно въз основа на технико-икономическите и 

екологичните критерии за оптималност. Главната цел е рационално използване на 

природните ресурси и опазване на околната среда. 
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