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Fosfor w środowisku, jego znaczenie i możliwości odzysku z osadów ściekowych
ABC Technologa

1. Historia i zastosowanie fosforu

Fosfor został odkryty w 1669 roku 
przez niemieckiego alchemika Hennin-
ga Brandta z Hamburga. Początkowe 
przemysłowe zainteresowanie związka-
mi fosforu ograniczało się do produkcji 
zapałek w XIX wieku. Przełomem oka-
zały się badania Justusa von Liebiga, 
który w 1840 roku opublikował teorię 
mineralnego odżywiania roślin, któ-
ra stała się fundamentem nowoczesnej 
chemii rolnej i rozwoju rolnictwa bazu-
jącego na wspomaganiu wzrostu roślin, 
nawozami mineralnymi. Spowodowało 
to rozwój rynku i przemysłu nawozów 
mineralnych. Dzisiaj 90% produkcji 
wydobywanych zasobów fosforu na 
świecie, wykorzystywane jest w kra-
jach rozwiniętych do produkcji pasz 
dla zwierząt i nawozów stosowanych 
w rolnictwie. Obok nawozów w postaci 
fosforanów, istotnym produktem prze-
mysłowym jest kwas fosforowy, wyko-
rzystywany w przemyśle spożywczym 
(np. jako dodatek do napojów), farma-
ceutycznym czy metalurgicznym. Waż-
ną grupą produktów, w których skła-
dzie znajdują się związki fosforu, stano-
wią detergenty, środki do fosforowania, 
ochrony antykorozyjnej, produkcji two-
rzyw sztucznych, ceramiki, materiałów 
stopowych oraz leków.
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Fosfor stanowi nieodzowny element życia wszystkich organizmów, jest podstawowym składnikiem białek, szkieletów kręgowców, 
uczestniczy w przemianach cukrów i tłuszczy. Stymuluje rozwój korzeni roślin, dojrzewania i rozwoju nasion. W postaci fosforanów 
jest składnikiem cząsteczek biologicznych: kwasów nukleinowych DNA i RNA oraz związków przekazujących energię na poziomie 
molekularnym, takich jak ATP. Wykorzystywany jest w procesie regulacji reakcji biochemicznych w komórce (fosforylacji). Fosfo-
lipidy są podstawowym składnikiem strukturalnym błon komórkowych, fosforan wapnia u zwierząt i człowieka jest elementem 
usztywniającym kości. Organizm człowieka zawiera 1 kg fosforu, z czego 75% jego ilości występuje w kościach i zębach. Stężenie 
fosforu we krwi jest regulowane przez hormony: parathormon, hormon wzrostu, kalcytonina, tyroksyna, insulina i kortyzol. Fos-
forany pełnią funkcję buforów we krwi i w moczu, umożliwiając utrzymanie stałego pH. Niedobór fosforu u człowieka powoduje 
zaburzenia działania centralnego i obwodowego układu nerwowego i nieprawidłowe działanie komórek krwi. Dzienna konsumpcja 
i wydalanie fosforu przez człowieka wynosi od 1 do 3 g.

środków trujących, np. sarinu, soma-
nu czy tabunu, który zsyntetyzowano 
w  1936 roku, przy okazji badań nad 
zastosowaniem fosfin jako insektycy-
dów. W czasie II wojny światowej gazy 
bojowe produkowano na masową skalę, 
szczególnie w Niemczech, nie zosta-
ły jednak użyte w praktyce. Wszystkie 
strony tego konfliktu, wykorzystywały 
natomiast bomby zapalające, wypeł-
nione białym fosforem, zrzucane np. 
podczas niemieckich bombardowań 
Londynu lub alianckich nalotów na 
Hamburg w  trakcie operacji Gomora 
w 1943 roku.

2. Występowanie fosforu

Z jonami glinu, manganu i  żelaza 
fosfor tworzy około 170 minerałów [1], 
jednak największą liczbę wiązań fosfor 
tworzy z  wapniem. Większość natu-
ralnie występujących nieorganicznych 
związków fosforu stanowią trudno roz-
puszczalne minerały, w których wystę-
puje on w postaci jonu fosforanowego 
PO4

3-. Jego średnia zawartość w skoru-
pie ziemskiej wynosi 0,101%, inne ba-
dania szacują jego przybliżoną zawar-
tość do głębokości 16 km na od 0,78 do 
0,11% [2]. Głównym źródłem fosforu 
wykorzystywanym gospodarczo są:
 – złoża pochodzenia wulkanicznego 

(magmowego), których podstawo-
wym minerałem jest f luoroapatyt 

(13% wykorzystywanych zasobów 
fosforu);

 – złoża pochodzenia osadowego, któ-
re powstały w  wyniku wytrącania 
fosforanu wapnia z wody morskiej, 
których głównych minerałem jest 
frankolit (87% wykorzystywanych 
zasobów fosforu).

Około 92% zident y f ikowanych 
światowych rezerw fosforytów pocho-
dzi z Maroka, Sahary, Chin i Stanów 
Zjednoczonych (rys. 1), z  czego 75% 
znajduje się w  Maroku i  na Saharze 
Zachodniej. Duże pokłady fosforytów 
zidentyfikowano na szelfach kontynen-
talnych i w osadach morskich, ale ich 
wykorzystanie jest obecnie nieopłacalne 
ze względów ekonomicznych i techno-
logicznych. W Europie niewielkie ilości 

Rys. 1. Światowe rezerwy fosforytów według 
danych USGS [3]
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ga złóż fosforytów eksploatuje się w Fin-

landii. Fosforyty występują również 
w Polsce w osadach kredowych na od-
cinku Radom–Iłża–Annopol–Goście-
radów–Modliborzyce w  formie kon-
krecji zasobnych w fosforany wapnia. 
Eksploatację fosforytów w Polsce roz-
poczęto w okresie międzywojennym. 
Używano ich do produkcji nawozów 
fosforowych. Obecnie jednak nie są 
one eksploatowane ze względów eko-
nomicznych. Kopalnia w Chałupkach 
została zamknięta w 1961 r., a w An-
nopolu w 1971 r. Krajowe zapotrzebo-
wanie na surowce fosforytowe w całości 
pokrywane jest obecnie importem.

Według powszechnie stosowa-
nej amerykańskiej klasyf ikacji złóż, 
bazy rezerw fosforytów, czyli pokła-
dów nadających się do opłacalnego 
wydobycia w  obecnych warunkach 
ekonomicznych, ale z użyciem najno-
wocześniejszych rozwiązań technolo-
gicznych, szacuje się obecnie na około 
50–65 mld ton [2, 3]. Jest to wartość 
czterokrotnie większa niż zakładano 
jeszcze kilka lat temu. Przy obecnym 
poziomie wydobycia wystarczą one na 
około 300 lat [3]. Natomiast rezerwy, 
które według stosowanej klasyf ikacji 
można eksploatować w obecnych wa-
runkach ekonomicznych i  technicz-
nych, wynoszą ok 18 mld ton i wyczer-
pią się po około 130 latach [2]. Staty-
styki przygotowywane w tym zakresie 
przez United States Geological Survey 
(USGS), nie były w pełni aktualizowa-
ne w oparciu o informacje pochodzące 
ze źródeł pozarządowych i zostały po-
prawione w 2011 roku, m.in. na pod-
stawie danych opublikowanych w 2010 
roku przez International Fertilizer De-
velopment Center (IFDC)  [4]. Duża 
część poblikowanych informacji ciągle 
opiera się jednak na nieaktualnych da-
nych. Taka sytuacja nie zmienia faktu, 
że wykorzystanie bazy rezerw fosfory-
tów za pomocą nowych zaawansowa-
nych technologii, będzie powodowało 
znaczny wzrost kosztów ich wydobycia.

3. Ekonomiczne znaczenie 
przemysłowego wykorzystania 
fosforu

Przez ostatnie sześćdziesiąt lat popu-
lacja ludności wzrosła blisko trzykrot-
nie, podczas gdy powierzchnia grun-
tów ornych powiększyła się o 12% [3]. 
W konsekwencji, powierzchnia grun-
tów ornych przypadająca na jednego 
mieszkańca obniżyła się z blisko 0,5 ha 
w  1950  r. do 0,2  ha w  2009  r.  [3]. 

W tym czasie, przez około pięćdzie-
siąt lat, koszty eksploatacji złóż fosfo-
rytów utrzymywały się na stałym ni-
skim poziomie, pomimo zwiększającej 
się podaży tego surowca. Wpływ na 
to miała duża koncentracja wydobycia, 
oraz sprzedaż kontrolowana przez naj-
większych eksporterów, głównie przez 
Maroko. W  latach 2000–2006 śred-
nioroczne ceny fosforytów były jeszcze 
stabilne. Rosnący popyt na nawozy mi-
neralne, w tym na nawozy fosforowe, ze 
strony Chin i Indii, oraz ograniczone 
możliwości wydobywcze spowodowały 
jednak siedmiokrotny wzrost ceny śred-
niorocznej fosforytów w 2008 r. w po-
równaniu do poziomu z lat 2000–2006. 
Popyt na fosforyty i  nawozy z  nich 
produkowane, z  powodu obniżenia 
opłacalności produkcji rolnej i kryzysu 
gospodarczego, sprawił, że cena fosfo-
rytów obniżyła się. W 2010 r. średnio-
roczna cena fosforytów była jednak na-
dal trzykrotnie wyższa w porównaniu 
z ceną z 2000 roku.

Pozytywnym skutkiem osiągnięcia 
szczytowych wartości cen fosforytu 
w 2008 r. był wzrost zainteresowania 
rozwojem technologii pozwalających 
odzyskiwać fosfor z różnych źródeł, co 
pozwoliło zintensyf ikować korzyści, 
na przykład przez obniżenie kosztów 
eksploatacji rozwiązań alternatywnych. 
Dodatkowym atutem takiego rozwią-
zania jest, na pewno, odporność stałe-
go przepływu fosforu z lokalnych źró-
deł (w wyniku odzysku, niezależnie od 
jego kosztów), która stabilizuje i ogra-
nicza wpływ zmienności cen świato-
wych fosforytów na wytwarzane z nich 
produkty.

Światowa produkcja fosfory tów 
w 2010 r. wynosiła prawie 178 mln ton 
i w okresie 2000–2010 r. wzrosła o po-
nad 30%, zawartość fosforu w fosfory-
tach waha się od 12 do 40%. Kraje dys-
ponujące największymi zasobami fosfo-
rytów nie są jednak ich największymi 

producentami. Najwięcej fosforu pro-
dukują Chiny (rys. 2), gdzie wydoby-
wa się około 40% światowej produkcji. 
W ciągu 10 lat wydobycie w tym kraju 
wzrosło ponad trzykrotnie, a w ciągu 
5 lat ponad dwukrotnie. Od 2006  r. 
Chiny wyprzedziły w produkcji Sta-
ny Zjednoczone, odpowiadają za 15% 
światowej produkcji (ok. 26 mln ton), 
podobnie jak Maroko. Obserwuje-
my jednak systematyczne obniżanie 
produkcji w  Stanach Zjednoczonych 
z powodu zmniejszających się zasobów 
fosforytów. Szacuje się, że całkowi-
te rezerwy w Stanach Zjednoczonych 
(Północna Karolina, Floryda), przy 
obecnych warunkach technologicznych 
i środowiskowych wyczerpią się za oko-
ło 30–50 lat [3, 4].

Zapotrzebowanie na nawozy oraz 
ich wykorzystanie, według prognoz 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
do spraw Wyżywienia i  Rolnictwa, 
będzie rosło z  powodu przewidywa-
nego wzrostu liczby ludności do 9 mld 
w  roku 2050  [4]. Zwiększenie liczby 
ludności nastąpi szczególnie w krajach 
rozwijających się, a zapotrzebowanie na 
bardziej intensywne stosowanie nawo-
zów fosforowych nastąpi na tych obsza-
rach, na których obecnie poziom fosfo-
ru w glebie jest najniższy. Wzrost zapo-
trzebowania na fosfor będzie również 
wynikiem zwiększenia produkcji zwie-
rzęcej i produkcji biopaliw. W latach 
2007–2008 wykorzystanie nawozów 
w produkcji biopaliw szacowano już na 
870 000 ton fosforanów rocznie [4].

4. Jakość rezerw fosforytów

Głównym źródłem analiz nie jest już 
dziś wielkość złóż fosforytów i ich loka-
lizacja (często w krajach postrzeganych 
jako niestabilne politycznie), ale jakość 
surowca. Najczęściej zawiera on ślado-
we ilości metali, w tym również kadmu, 
chromu i  uranu. Złoża pochodzenia 

Rys. 2. Geograficzna struktura produkcji fosforytów [3]
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osadowego zawierają 25–150 mg kadmu 
na kilogram P2O5, natomiast złoża po-
chodzenia wulkanicznego, około 10 mg 
kadmu na kilogram P2O5 [4, 5]. Sto-
sowany w Unii Europejskiej surowiec 
oraz gotowe produkty zawierają ślado-
we ilości kadmu. Prowadzone badania 
wskazują, że w dłuższym okresie czasu 
może to spowodować nadmierne odkła-
danie się tego pierwiastka w glebach, 
roślinach i organizmach zwierzęcych, 
wywierając również wpływ na zdrowie 
ludzi. Wprowadzane regulacje prawne 
w Unii Europejskiej ograniczają takie 
ryzyko, jednak koszty odkadmiania (na 
przykład przez ekstrakcję substancji 
kadmonośnych), powoduje wzrost kosz-
tów rolniczego wykorzystania nawozów 
i zmniejszenie konkurencyjności pro-
duktów pochodzenia roślinnego wobec 
produktów importowanych.

5. Racjonalne wykorzystanie fosforu

Fosfor można odzyskiwać prak-
tycznie bez końca, ale nie można go 
zastąpić. Rozwiązaniem, o którym co-
raz częściej dyskutują specjaliści, jest 
wprowadzenie do najlepszych praktyk 
rolnych faktycznego zapotrzebowania 
poszczególnych składników nawozo-
wych NPK, które powinno być dosto-
sowane do ich zapotrzebowania. Proces 
ten nazywany jest często rolnictwem 
precyzyjnym, uwzględniającym przede 
wszystkim lokalne potrzeby środowi-
skowe w celu zrównoważenia wykorzy-
stania substancji nawozowych natural-
nych, a także syntetycznych.

Eksploatacja złóż fosforytów wią-
że się z wysokimi kosztami zużywanej 
energii i wody, której zasoby na tere-
nach występowania pokładów fosfo-
rytów są ograniczone, a przetwarzanie 
i  transport surowca generują z  kolei 
emisję gazów cieplarnianych. Badania 
prowadzone przed podwyżkami cen 
surowców (przed 2008 rokiem) wskazy-
wały, że straty związane z eksploatacją 
złóż (wydobywaniem, wzbogacaniem 
i przetwarzaniem) sięgają jednej trzeciej 
ilości skał fosforanowych, kolejne 10% 
może być tracone w trakcie transportu 
i  przeładunku. W  niektórych kopal-
niach wzrost cen spowodował jednak 
podniesienie efektywmości i ogranicze-
nie strat. Tylko około 15% wydobytego 
fosforu dociera do jedzenia, które spo-
żywamy (Rosemarin i Jensen, Europej-
ska konferencja w sprawie zrównoważo-
nego stosowania fosforu, marzec 2013 r. 
podaje 20–25%, natomiast wg Euro-
pejskiej Platformy Zrównoważonego 

Fosforu (ESPP) jest to tylko 15%) [5]. 
Dlatego, tak istotne jest racjonalne po-
łączenie poszukiwania nowych złóż 
z ograniczeniem wpływu ich eksploato-
wania. Drugim elementem jest przemy-
słowe przetworzenie w produkt o wy-
sokiej wartości, z właściwym jego wy-
korzystaniem w środowisku i wysokim 
stopniem odzysku. Zwiększenie odzy-
sku fosforu, jak już wspomniano, ogra-
niczy równocześnie wpływ zmienności 
cen światowych wydobywanych fosfo-
rytów. Priorytetem jest preferowanie 
metod ograniczających zużycie fosforu 
pochodzącego ze źródeł pierwotnych 
na rzecz odzysku materii organicznej 
z przetwarzania odpadów i komposto-
wania, recyklingu z materiałów o dużej 
zawartości fosforu, na przykład z od-
chodów ludzkich i zwierzęcych, ście-
ków, osadów ściekowych i wytwarza-
nych z nich popiołów czy fosforu z od-
padów zielonych; traktując konieczność 
przetwarzania wytworzonych odpadów, 
jako możliwości handlowe i  korzyści 
środowiskowe, a nie w kategorii uciążli-
wych i kosztownych inwestycji.

Sposobem racjonalizacji wykorzysta-
nia fosforu jest ograniczenie zawartości 
fosforanów w detergentach wykorzysty-
wanych w gospodarstwie domowym, 
lepsza dystrybucja żywności i ograni-
czenie jej strat.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest 
edukacja, która wykształci właściwe na-
wyki żywieniowe, wpłynie na dokony-
wanie rozsądnych zakupów i spożywa-
nie produktów w terminie ograniczając 
straty. Z kolei kompostowanie produk-
tów wycofanych, przeterminowanych, 
zatrzyma fosfor i poprawi, jakość gleb, 
na których będą one stosowane. Jednym 
z obiecujących przykładów zrównowa-
żonego korzystania z zasobów środowi-
ska jest, stosowana na razie w ograni-
czonym zakresie, technologia usuwania 
fosforu z  sytemu wód śródlądowych 
w trakcie ich oczyszczenia, a odzyskany 
fosfor będzie można w przyszłości po-
nownie wykorzystać.

6. Fosfor w glebie

S t ę ż e n i e  f o s f o r u  w   g l e b i e 
waha się w  przedzia le od 50 do 
3 000  mg  P/ kg  [1], a  jego zawartość 
obniża się wraz z głębokością profilu 
gleby. Występują w formie organicznej 
i mineralnej, głównie jednak w formie 
organicznych estrów kwasu fosforo-
wego, ich zawartość jest uzależniona 
od rodzaju gleby i  wynosi od 15 do 
80% fosforu całkowitego. W  reakcji 

hydrolizy z udziałem fosfatazy uwal-
nia się mineralna forma fosforu fosfo-
ran(V). Proces mineralizacji zależy od 
wilgotności, temperatury, odczynu i ro-
dzaju gleby, a także od stosunku węgla 
organicznego do fosforu w glebie  [1]. 
Obniżenie tej proporcji powoduje więk-
szą dostępność fosforu ze związków 
organicznych. Formy organiczne fos-
foru przekształcone w nieorganiczne 
formy rozpuszczalne (H3PO4, H2PO4

-, 
HPO4

2-, PO4
3-) poprzez mineralizację, 

mogą być włączone do biomasy orga-
nizmów lub unieruchomione poprzez 
wytrącenie lub adsorpcję uzależnioną 
od pH i wilgotności.

W środowisku kwaśnych lub zasa-
dowych gleb powstają wiązania fosfo-
ranów w  formie nierozpuszczalnych 
soli. Kwaśne pH powoduje wytrącenia 
fosforanu glinu bądź żelaza, które kry-
stalizując tworzą specyf iczne formy, 
a proces ich tworzenia nazywany jest 
starzeniem się fosforanów. Najbardziej 
optymalne wykorzystanie fosforu wy-
stępuje w glebach o pH w przedziale 
5,5–7,0. Wówczas znajduje się w niej 
względnie duże stężenie fosforu aktyw-
nego. Zwiększanie się ładunku fosforu 
w glebach jest uzależnione od jego po-
staci wprowadzanej z nawozami fosfo-
rowymi. Wykorzystywany w nawozach, 
przechodzi jako nadwyżka niewyko-
rzystana do postaci nierozpuszczalnej 
niedostępnej dla roślin. Według opra-
cowanych danych, na przykład w Chi-
nach, ilość fosforu wprowadzonego do 
gleb wyniosła 28,9 kg/ha, podczas gdy 
jego faktycznie pobieranie wynosiło 
tylko 14,2 kg/ha [6], nie przekraczało 
więc 46%. Stosowanie fosforu z  taką 
dużą nadwyżką powoduje jego zwięk-
szoną akumulację w glebie. Nadwyżka 
fosforu ulegnie obniżeniu dopiero wów-
czas, jeśli nawożenie zostanie ograni-
czone, wówczas erozja i powolne jego 
wykorzystanie spowoduje zmniejszenie 
zasobności gleby w  ten pierwiastek. 
Dlatego, wprowadzenie wspomniane-
go wcześniej rolnictwa precyzyjnego 
może przynieść wymierne korzyści, np. 
doglebowe wstrzykiwanie gnojowicy 
(naturalne źródło fosforu) oraz wyko-
rzystanie nawozów w ściśle określonej 
ilości, dostosowanej do konkretnych 
potrzeb glebowych. Zmniejszenie ero-
zji wiatrowej i wodnej oraz zwiększenie 
płodozmianu spowoduje zmniejsze-
nie strat gleby oraz zawartego w niej 
fosforu.

Nadwyżki ładunku fosforu w  gle-
bach, które przechodzą w postać nie-
rozpuszczalną, niedostępną dla roślin, 
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można z powrotem przywrócić do for-
my przyswajalnej wykorzystując bak-
terie typu PSB (phosphate-solubilizing 
bacteria) i grzyby PSF (phosphate-solu-
bilizing fungi) [6]. Stanowią one zespół 
organizmów będących integralną czę-
ścią cyklu fosforu w glebie. Rozpusz-
czanie nierozpuszczalnych form fosfo-
ru, dotyczy nie tylko gleb, ale również 
fosforu znajdującego się na przykład 
w kościach, mączce kostnej, gnojowicy, 
czy odpadach z oczyszczania ścieków. 
Nowe technologie wykorzystujące mi-
krorganizmy są już dostępne lub zosta-
ną wkrótce wprowadzone, zwiększając 
wydajność nawozów, poprawiając roz-
wój korzeni i  zwiększając wydajność 
pobierania fosforu przez rośliny.

W ostatnich latach wzrosło również 
zainteresowanie przetwarzaniem obor-
nika bogatego w związki fosforu w pro-
dukt, który można będzie sprzedawać 
poza obszarem jego produkcji, gdzie 
pola są już często nasycone substancja-
mi odżywczymi. W procesie przetwa-
rzania gnojowicy, jej objętość zmniejsza 
się do około 30% objętości pierwotnej. 
Dzisiaj ograniczeniem utrudniającym 
eksport przetworzonej gnojowicy są nie 
tylko koszty (transportu, energii), ale 
świadomość i akceptacja takiego roz-
wiązania przez docelowe gospodarstwa 
rolne.

7. Fosfor w wodzie, ściekach 
i osadach ściekowych

Fosfor uznawany jest powszechnie 
za związek biogenny, którego obec-
ność w środowisku wodnym powoduje 
proces eutrofizacji przez wzrost f ito-
planktonu, prowadząc do ograniczenia 
dostępu światła w głąb zbiornika, ob-
umieranie roślin oraz zależnych od nich 
organizmów wodnych. Konsekwencją 
podwyższenia ładunku organicznego 
i zagniwania biomasy opadającej na dno 
zbiornika jest odtlenienie wody i uwol-
nienie fosforu wykorzystywanego po-
nownie w nowym cyklu, wzrost mętno-
ści, stężenia siarkowodoru, pogorszenie 
smaku i zapachu. Obumieranie i bakte-
riologiczna degradacja prowadzi z ko-
lei do śmierci większych organizmów 
wodnych, np. ryb. Graniczne stężenie 
fosforu, powyżej którego obserwuje 
się intensywny rozwój glonów, wyno-
si 0,1 mg P-PO4/dm3 [7]. Warunkiem 
zatrzymania eutrofizacji jest zaprzesta-
nie dostarczania fosforu do odbiornika, 
co jest dzisiaj jednym z priorytetowych 
zagadnień w  zakresie ochrony wód. 
Minimalizacja ładunków zewnętrznych 

związków biogennych, w tym fosforu, 
wprowadzanych do wód śródlądowych 
jest realizowana poprzez zintegrowanie 
ich efektywnego usuwania w procesie 
oczyszczania ścieków.

Fosfor w ściekach komunalnych po-
chodzi z trzech podstawowych źródeł 
[7]:
 – funkcji f izjologicznych człowieka 

– 30–50%,
 – detergentów – 50–70%,
 – przemysłu – 2–20%.

Ścieki powstające w wyniku funkcji 
fizjologicznych człowieka oraz funkcjo-
nowania gospodarstw domowych (ście-
ki bytowo-gospodarcze) można podzie-
lić na ścieki czarne – powstające w wy-
niku spłukiwania ustępów oraz szare 
– generowane podczas mycia naczyń, 
utrzymywania higieny osobistej i pra-
nia. Ścieki czarne stanowią ok. 25% 
objętości ścieków bytowo-gospodar-
czych [8], zawierając jednocześnie ok. 
80% ładunku fosforu, którego średnie 
stężenie wynosi 19,0 mg P-PO4/ dm3. 
Według badań prowadzonych w  In-
stytucie Ochrony Środowiska w War-
szawie, w  latach 1980-1991, średnie 
stężenie fosforu ogólnego w  ście-
kach miejsk ich w  Polsce wynosiło 
9–10 mg P/dm3, z czego 50–80% sta-
nowiły ortofosforany [7]. W ściekach 
na terenach wiejskich stężenie fosforu, 
na skutek mniejszego zużycia wody, 
może być większe, zazwyczaj w grani-
cach 10–20 mg P/ dm3, chociaż może 
osiągać nawet 25,8 mg P/ dm3 [9]. Inne 
źródła podają, że zawartość fosforu 
w  ściekach może wahać się w  prze-
dziale 4–15  mg  P/dm3 [7] lub wska-
zują na wartości 4–8 mg P/ dm3 [10]. 
Według danych niemieckich, stężenia 
fosforu w  ściekach surowych wahają 
się w przedziale 10–25 mg P/dm3 [11]. 
Jednostkowy ładunek fosforu ogólnego 
w ściekach surowych wynosi ok. 3 g na 
mieszkańca na dobę [12], a obciążenie 
ładunkiem fosforu waha się w przedzia-
le od 2 do 7 g na mieszkańca na dobę 
[7, 13].

Fosfor występuje w  ściekach naj-
częściej w postaci rozpuszczonej, jako 
ortofosforany (P-PO4), polifosforany 
(PP) lub fosfor organiczny (Porg), który 
spotyka się również w  formie zawie-
sin organicznych. Ortofosforany, to 
najczęściej PO4

-3, HPO4
-2, H2PO4

- oraz 
H3PO4. Polifosforany hydrolizują do 
ortofosforanów, również fosfor orga-
niczny ulega rozkładowi do ortofos-
foranów w  trakcie procesów bioche-
micznych. Organiczne związki fosforu 

zawarte w ściekach, mogą być synte-
tyczne lub pochodzenia naturalnego, 
dostając się do środowiska w  trakcie 
rozkładu organizmów żywych. Zalicza 
się do nich różnego rodzaju fosfopro-
teiny, fosfolipidy, fosfoglikozydy, fosfo-
aminy, kwasy nukleinowe oraz szereg 
innych połączeń.

Podstawowy ładunek fosforu w ście-
kach bytowo-gospodarczych stanowią 
polifosforany z uwagi na ich duże stę-
żenie w proszkach do prania i deter-
gentach. W ściekach produkowanych 
w Holandii na 18 milionów ton fosforu 
fosforanowego aż 75% pochodzi z go-
spodarstw domowych [14]. Zastąpienie 
polifosforanów przez składniki mine-
ralne (w postaci cytratów, zeolitów lub 
silikatów) w środkach piorących spowo-
dowało w Szwajcarii obniżenie ładunku 
fosforu ogólnego odprowadzanego do 
odbiornika o ok. 40% [15], a w Niem-
czech i innych, o ponad połowę [11].

Dzisiaj, ze względu na wymagane 
wysokoefektywne usuwanie ze ście-
ków węgla, azotu i fosforu, większość 
eksploatowanych w kraju oczyszczalni 
wykorzystuje w biologicznym oczysz-
czaniu ścieków osad czynny, który jest 
żywą, kłaczkowatą zawiesiną. Tworzą 
ją głównie mikroorganizmy: hetero-
troficzne bakterie utleniające substan-
cje organiczne, autotroficzne bakterie 
nitryfikacyjne i bakterie siarkowe. Po-
nadto w osadzie występują pierwotniaki 
współdziałające w biologicznym łącze-
niu cząstek organicznych zawartych 
w ściekach, robaki, organizmy roślin-
ne i grzyby. Mikroorganizmy stanowią 
zazwyczaj ok. 5–20% kłaczków osadu 
czynnego, jednak odgrywają ważną rolę 
w kształtowaniu jego właściwości. 

Naturalny przyrost liczby mikroor-
ganizmów w zmiennych beztlenowo-
-tlenowych warunkach prowadzenia 
procesu biologicznego oczyszczania 
ścieków, powoduje ostatecznie zwią-
zanie energii chemicznej w  posta-
ci bogatych w  energię cząstek ATP, 
zawierających wiązania fosforanowe 
i, ostatecznie, zmagazynowanie ener-
gii w postaci polifosforanów ( PoliP). 
Mikroorganizmy kumulujące fosfor 
w  postaci  PoliP są uprzywilejowaną 
grupą mikroorganizmów osadu czyn-
nego, które w  warunkach beztleno-
wych uwalniają najpierw ortofosforany 
z wysokoenergetycznych cząstek ATP, 
pobierając ze ścieków łatwo rozkładalne 
związki węgla, a następnie kumulując 
fosfor w strefie tlenowej.

Biomasa w  komórkach przyrasta 
w  trakcie biologicznego oczyszczania 
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ścieków w tempie 1,2 mg/dm3 na każdy 
1% fosforu zgromadzonego w ogólnej 
masie komórki [16]. Większość fosforu 
pobieranego ze ścieków jest gromadzo-
na w postaci polifosforanów, a tylko 4% 
fosforu ogólnego w strefie tlenowej i 2% 
w strefie beztlenowej pozostaje w ście-
kach w postaci związków z metalami 
[17]. Bakterie na końcu strefy tleno-
wej potrafią zgromadzić polifosforany 
w ilości sięgającej 25% masy komórko-
wej, ale w  odpowiednich warunkach 
prowadzenia procesu i  dostępności 
łatwo przyswajalnego źródła węgla. 
Maksymalna zdolność magazynowania 
fosforu wynosi ok. 32% masy komórko-
wej [18]. W warunkach technicznych 
biologicznego oczyszczania ścieków 
osiąga się kumulację fosforu na pozio-
mie 1,5–9% s.m. [12, 19].

Oprócz metod biologicznych ogra-
niczających ilość fosforu oraz azotu 
i węgla w ściekach odprowadzanych do 
środowiska naturalnego, często, jako 
element wspomagający procesy biolo-
giczne, wykorzystuje się również me-
tody fizyczno-chemiczne. Najczęściej 
siarczany(VI) żelaza(II), (III) oraz gli-
nu, rzadziej chlorek żelaza(III), spora-
dycznie wapno w postaci Ca(OH)2 lub 
CaO. Koagulant strącający fosfor jest 
najczęściej dodawany do komory z osa-
dem czynnym, bezpośrednio przed nią 
lub za nią, w  dopływie do osadnika 
wtórnego. Strącony fosfor usuwa się ze 
ścieków wraz z biologicznym osadem 
czynnym jako osad nadmierny.

Problemem często spot ykanym 
w oczyszczalniach ścieków jest struwit, 
czyli fosforan amonowo-magnezowy 
MgNH4PO4 · 6 H2O zawierający 9,9% 
Mg, 12,62% P, 5,71% N, który można 
wykorzystać do celów nawozowych. Za-
interesowanie tym związkiem wynikało 
na początku z problemów technicznych, 
które wywoływał strącając się sponta-
nicznie i zarastając instalacje w oczysz-
czalniach ścieków. Opracowano kilka 
różnych metod jego krystalizacji, na 
przykład na złożu fluidalnym w procesie 
Phosnix Unitika. Proces jest prowadzony 
w reaktorze f luidalnym zasilanym po-
wietrzem, do którego dodawane są jony 
Mg2+ w postaci chlorku magnezu, dla 
uzyskania stosunku molowego Mg:P na 
poziomie od 1 do 1,3 oraz NaOH dla za-
chowania właściwego pH – 8,5–9. Przed 
rozpoczęciem procesu do reaktora wpro-
wadza się rozdrobniony do 1 mm stru-
wit, pełniący rolę zarodków krystaliza-
cyjnych. Utrzymywanie ziaren struwitu 
w zawiesinie zapewnia się poprzez wpro-
wadzanie powietrza od dołu reaktora.

Innym stosowanym rozwiązaniem 
jest proces  AF-BNR-CSP, który jest 
trójstopniowym procesem, obejmu-
jącym fermentację anaerobową (AF), 
usunięcie pierwiastków odżywczych 
(BNR) i krystalizację struwitu lub hy-
droksyapatytu (CSP). Efektywność tej 
metody osiąga poziom 87%. Na podob-
nych założeniach funkcjonują również 
technologie OFMSW i BNR.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest 
proces REM-NUT do usuwania fos-
foru ze strumienia ścieków, wykorzy-
stujący wymianę jonową. Na anioni-
cie usuwane są jony fosforanowe, a na 
kationicie dodatkowo jony amonowe. 
Berlińska f irma zajmująca się gospo-
darką wodno-ściekową – Die Berliner 
Wasserbetriebe – zarządza oczyszczal-
nią ścieków Waßmannsdorf, w której 
funkcjonuje przemysłowa instalacja 
do strącania struwitu. Dodając chlo-
rek magnezu (MgCl2) jako związek 
wspomagający strącanie oraz stosując 
napowietrzanie w reaktorze, w efekcie 
uzyskuje fosforan magnezowo-amo-
nowy. Pozyskiwany tą metodą nawóz 
mineralny o długim czasie uwalniania 
został w kwietniu 2008 r. dopuszczo-
no do użycia na mocy rozporządzenia 
o nawozach i  jest dostępny na rynku 
pod nazwą handlową Berliner Pflanze. 
Oczyszczalnia ścieków może produko-
wać od 0,5 do 1,5 tony struwitu dzien-
nie [21]. Struwit zawiera podobne ilości 
substancji odżywczych jak inne nawozy 
i jest dobrze przyswajany przez rośliny.

Istnieje wiele innych podobnych roz-
wiązań, jednak większość z pilotażo-
wych metod opisanych w literaturze nie 
osiąga dzisiaj ekonomicznego poziomu 
funkcjonowania.

Według danych GUS, w oczyszczal-
niach ścieków komunalnych w  2013 
roku wytworzono 540 tys. Mg s.m. osa-
dów. Natomiast w Krajowym Progra-
mie Oczyszczania Ścieków Komunal-
nych (KPOŚK) przewiduje się, że ich 
ilość w bieżącym roku osiągnie wartość 
około 660 tys. Mg s.m. osadów. Jakość 
i skład chemiczny osadów ściekowych 
zależy od wielu czynników, na przy-
kład od wielkości zlewni kanalizacyjnej 
odprowadzającej ścieki do oczyszczal-
ni, stopnia uprzemysłowienia i udzia-
łu ścieków przemysłowych w procesie 
oczyszczania ścieków. Istotnym czynni-
kiem, który ogranicza możliwości jego 
rolniczego wykorzystania po stabilizacji 
biologicznej i higienizacji jest udział 
w nim metali ciężkich, który w świetle 
nowego rozporządzenia dotyczącego 
zagospodarowania osadów ściekowych 
nierzadko wyeliminuje możliwość jego 
rolniczego wykorzystania, wskazując na 
praktycznie jedynie możliwe rozwiąza-
nie, jakim jest termiczne przekształca-
nie osadów (tab. 1).

Zawracanie osadów ściekowych po 
ich stabilizacji i higienizacji do gleby 
nie jest jedyną metodą umożliwiającą 
zawracanie związków fosforu do śro-
dowiska przyrodniczego. Badania po-
kazują, że fosfor z osadów ściekowych 
i obornika jest znacznie lepiej przyswa-
jalny dla roślin niż fosfor z nawozów 
mineralnych [20]. Dzisiaj około 25% 
fosforu zawartego w ściekach jest od-
zyskiwane właśnie przez wprowadzanie 
osadów ściekowych na pola. Całko-
wity potencjał odzyskiwania jest dość 
wysoki i  został oszacowany na około 
300 000 ton fosforu rocznie w UE [4]. 
Fosfor z osadów ściekowych jest według 

Tab. 1. Metody odzysku fosforu [21]

Faza płynna Osady ściekowe Popioły po spalaniu osadów

Metoda adsorpcyjna Metoda Air Prex / MAP Ash Dec (SUSAN)
CSIR reaktor fluidalny Aqua Reci BioCon
DHV Crystalactor® CAMBI Reaktor z kąpielą żelawa (ATZ)
Kurita Festbett KEMIKOND EPHOS
Separator magnezu KREPRO PASCH
Wytrącanie / Filtracja flokulacji LOPROX SESAL(-Phos)
Proces NuReBas Mephrec SEPHOS
Ostara PEARL® Peco Bioleaching
Phosiedi Phostrip Mephrec®
P-RoC (Prophos) PRISA Thermphos
RECYPHOS Seaborne PhosRec (Koop Schiefer)
REPHOS Metoda Stuttgarcka RECOPHOS
RIM NUT Wyminana jonowa Unitika-Phosnix®
Sydney Water Board Reactor FIX-Phos
Phostrip Metoda Berlińska
Phosnix PROXNAN
MAP-Fällung aus Schlammwasser
PRISA
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badań bardziej dostępny biologicznie, 
kiedy proporcja żelaza do fosforu (Fe:P) 
wynosi 1,6 [20]. Zwiększanie stosun-
ku Fe:P obniża jego przyswajalność, 
która spada do zera przy Fe:P równym 
9,8 [20]. Również fermentacja beztle-
nowa stosowana do stabilizacji osa-
dów w oczyszczalniach może obniżyć 
przyswajalność fosforu z osadów przez 
rośliny.

Podobne działanie, według prze-
prowadzonych badań, wywołuje higie-
nizacja osadów wapnem przy wysokiej 
wartości stosunku Ca:P [20]. Należy 
pamiętać, że w  przeciwieństwie do 
utartych przekonań, przyswajalność 
fosforu z odpowiednio przetworzonych 
osadów może być większa niż z nawo-
zów NPK. Jest to o tyle istotne, że coraz 
częściej zwraca się uwagę na traktowa-
nie powstających w procesach oczysz-
czania ścieków osadów ściekowych jako 
jednego z ważniejszych źródeł odzysku 
fosforu oraz jego związków. Obec-
nie, w świetle opracowywanej krajowej 
strategii w zakresie stosowania osadów 
ściekowych, w rolniczym wykorzysta-
niu osadów preferowane będą metody, 
które przetwarzają osad np. w kompost, 
produkt wapienny, stosując alternatyw-
ne metody higienizacji, inne niż wciąż 
powszechne wapnowanie. Na przykład, 
wykorzystuje się do obróbki osadu tech-
nologię KemiCond, przed procesem 
mechanicznego odwadniania osadu (np. 
w prasach hydraulicznych), co umożli-
wia osiągnięcie nawet 50% końcowego 
stężenia suchej masy osadu. W  trak-
cie prowadzenia procesu w technologii 
 KemiCond zachodzi hydroliza osadu 
ściekowego w obecności nadtlenku wo-
doru przy pH w zakresie 3–4 w tempe-
raturze 20°C. Dodatek wody utlenionej 
zapobiega w  tym wypadku redukcji 
jonów żelaza(III) do żelaza(II), dzięki 
czemu wzrasta sprawność odwodnienia 
mechanicznego osadu.

Wykorzystywanie coraz częściej 
metod termicznego przekształcania 
osadów ściekowych może rozbudo-
wać przemysłowy odzysk fosforu z po-
piołów, które powstają w wyniku ich 
spalania. Technologie termiczne są 
obecnie rozwijane i optymalizowane, 
a w bliskiej perspektywie czasu staną 
się również procesem uzasadnionym 
ekonomicznie (tab.  1). Wybór metod 
termicznych unieszkodliwiania osadów 
i  odzysku surowca jest przedmiotem 
politycznych decyzji i ograniczenia rol-
niczego i przyrodniczego wykorzystania 
osadów. Przykładem są Niemcy, gdzie 
dominuje współspalanie w instalacjach 

przemysłowych, przede wszystkim 
w elektrowniach i elektrociepłowniach 
(45%) [21, 22]. Obserwuje się jednak 
ograniczenie wykorzystania w Niem-
czech osadów w  elektrowniach opa-
lanych paliwami węglowymi, z uwagi 
na rosnący udział odnawialnych źró-
deł energii i ograniczanie emisji CO2. 
W zamian wzrasta udział cementowni 
w współspalaniu osadów, który w  tej 
chwili wynosi w Niemczech 10% [21].

Rozpoczynając od odprowadzania 
oczyszczonych ścieków do środowiska, 
poprzez produkcję osadów ściekowych 
przetwarzanych metodami termicz-
nymi w popioły, możemy na każdym 
etapie pośrednim zastosować rozwią-
zania umożliwiające odzysk fosforu. 
Wykorzystując fizycznie coraz mniejsze 
objętości surowca wyjściowego (osady 
ściekowe i popioły), ale z coraz więk-
szym udziałem procentowym fosforu. 
Odwadnianie i transport dużych ilości 
płynnych osadów ściekowych jest pro-
cesem energochłonnym i kosztownym. 
Istotnym czynnikiem dalszego ich 
przetworzenia jest utrzymanie wysokiej 
czystości, ponieważ proces ten wymaga 
wysokich standardów i surowych pro-
cedur kontroli. W przypadku spalania 
osadów ściekowych, nie mogą być one 
w trakcie spalania mieszane z  innymi 
odpadami. Wyjątkiem są odpady za-
wierające duże ilości fosforu, na przy-
kład mączki mięsno-kostne, pomiot 
kurzy z chowu bezściółkowego. Wyko-
rzystując mączkę mięsno-kostną i po-
miot kurzy wprowadza się dodatkowo 
do popiołów wapno. Stosunek wapnia 
do fosforu na poziomie 1:1 zwiększa 
efektywność ługowania związków fos-
foru z popiołu uzyskanego ze spalania 
osadów ściekowych (mieszaniny osadów 
biologicznych i osadów z chemicznego 
wspomagania procesu biologicznego) 
z wykorzystaniem koagulantu PIX jako 
czynnika strącającego jony fosforanowe 
[2]. Źródłem wapnia może być również 
wapno palone stosowane do higienizacji 
osadów ściekowych.

Najczęściej wykorzystywanymi me-
todami termicznego unieszkodliwiania 
osadów ściekowych są:
 – bezpośrednie spalenie osadów,
 – spa l a n ie  o sadów z   odpada m i 

komunalnymi,
 – współspalanie osadów w piecach ob-

rotowych w przemyśle cementowym,
 – współspalanie osadów w obiektach 

energetycznych.

Większość instalacji do spalania 
osadów ściekowych wykorzystuje kotły 

f luidalne [23]. Osad ściekowy przed 
spalaniem jest podsuszany do około 
30% s.m. ciepłem pochodzącym ze spa-
lania osadów (do spalania osadów wy-
korzystuje się również piece z obroto-
wym rusztem, rzadziej piece półkowe). 
Po podsuszeniu, osad wprowadzany jest 
do paleniska, w którym ulega spaleniu 
w temperaturze 850–1100°C. Pozosta-
łością po termicznym przekształceniu 
osadów ściekowych są między innymi 
popioły lotne wyłapywane z gazów spa-
linowych w elektrofiltrach. W zależno-
ści od metody oczyszczania spalin po-
wstają również odpady niebezpieczne, 
szlamy itp. Głównymi składnikami po-
piołów są SiO2, Al2O3, P2O5 oraz CaO. 
Porównując jednak popioły powstające 
ze spalania osadów ściekowych pocho-
dzących z  różnych oczyszczalni ście-
ków, zauważymy różnice w zawartości 
P2O5. Różnice wynikają, oczywiście, 
ze składu ścieków, z których powstają. 
Według przykładowych badań zawar-
tości P2O5 dla dwóch popiołów wytwo-
rzonych z  osadów z  różnych oczysz-
czalni wynosiły dla popiołu K1 – 21% 
wagowych, a dla popiołu G2 – aż 38% 
wagowych [23]. Średnio, popiół po 
spalaniu osadów ze ścieków komunal-
nych zawiera ok. 18% P2O5 (7% P) [6]. 
Dlatego, wybór technologii termiczne-
go przekształcania osadów ściekowych 
i możliwości odzysku z nich fosforu, 
musi być analizowany pod kątem jego 
składu chemicznego, procentowej za-
wartość substancji palnych i oczekiwa-
nej zawartości fosforu.

Należy również pamiętać, że duża 
część oczyszczalni ścieków posiada 
oprócz osadu nadmiernego również 
drugi strumień osadów ściekowych 
usuwanych w  części mechanicznej 
oczyszczalni metodami mechaniczny-
mi. Najczęściej stabilizacji i dalszemu 
przetwarzaniu poddaje się te dwa połą-
czone osady. W związku z tym popioły, 
które wykorzystywane są do prowadzo-
nych badań, stanowią połączenie osadu 
czynnego, chemicznego ze wspomaga-
nia procesów biologicznych i mecha-
nicznie usuwanego osadu ze ścieków 
surowych.

Do odzysku związków fosforu z po-
piołów wykorzystuje się kwasy mine-
ralne, np. azotowy i fosforowy lub kwas 
solny czy siarkowy. Powstałe ekstrakty 
można wykorzystać bezpośrednio do 
produkcji nawozów fosforowych lub 
azotowo-fosforowych.

Innym sposobem odzysku fosforu 
jest wytrącenie z ekstraktu wodorofos-
foranu(V) wapnia, alkalizując ekstrakty 
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mlekiem wapiennym lub tlenkiem wap-
nia. Przy pH powyżej 4 następuje wy-
trącenie 90% jonów PO4

3–, w roztworze 
pozostają jednak śladowe ilości metali. 
Podwyższenie pH do poziomu 7 za-
pewnia niemal 100% odzysk fosforu 
z  ługów. Otrzymany precypitat moż-
na wykorzystać bezpośrednio do celów 
nawozowych lub, zachowując kontrolę 
zawartości metali ciężkich, do celów 
paszowych.

Innym ciekawym przykładem od-
zysku fosforu z  popiołów jest proces 
Combi/Krepro, wykorzystujący hydro-
lizę kwasową w celu usunięcia materii 
organicznej oraz wyługowania związ-
ków fosforu i metali. Osady ściekowe 
wykorzystywane do tego procesu są 
wstępnie odwodnione. Produktem koń-
cowym jest odzyskany fosfor w postaci 
fosforanu żelaza (75%).

Kolejną metodą odzysku jest proces 
BioCon, w którym osady ściekowe spa-
lane są w temperaturze 850°C, a popiół 
poddaje się działaniu kwasu siarkowe-
go(VI), metoda ta umożliwia odzyska-
nie około 60% fosforu w postaci kwasu 
fosforowego(V) [7].

W ostatnim dziesięcioleciu prowa-
dzone badania pozwoliły na opracowa-
nie ponad 40 różnych metod odzysku 
fosforu (tab. 1).

8. Podsumowanie

Rozwój współczesnego świata i co-
raz większy konsumpcjonizm, wymu-
szają stosowanie coraz bardziej efek-
tywnych technologii, które nie mogą 
się opierać na rabunkowym wykorzy-
stywaniu istniejących w środowisku za-
sobów naturalnych. Złoża fosforytów, 
które w obecnych warunkach ekono-
micznych nadają się do opłacalnego 
wydobycia, przy wykorzystaniu najno-
wocześniejszych rozwiązań technolo-
gicznych szacuje się obecnie na około 
50–65  mld  ton. Natomiast rezerwy, 
które można eksploatować w obecnych 
warunkach ekonomicznych i technicz-
nych, wynoszą około 18 mld ton i wy-
czerpią się po około 130 latach, ale na 
przykład w  Stanach Zjednoczonych 
złoża wyczerpią się za ok. 30–50 lat.

W związku z tym, istnieje koniecz-
ność racjonalnego korzystania z eksplo-
atowanych złóż, przetwarzanie fosfory-
tów w produkty o wysokiej jakości i ich 
optymalne dalsze wykorzystywanie, np. 
w  rolnictwie precyzyjnym. Obecnie, 
konieczne staje się rozwijanie techno-
logii odzysku fosforu z różnych źródeł, 
w tym również z osadów ściekowych, 

stanowiących ważne ich źródło, w Unii 
Europejsk iej szacowane na około 
300 000 ton fosforu rocznie.

Odzysk fosforu wpłynie również na 
stabilizację światowych cen tego surow-
ca. Ważnym czynnikiem zrównoważo-
nego wykorzystania fosforu jest np. ob-
niżenie lub całkowite wyeliminowanie 
stosowania fosforanów w detergentach 
oraz edukacja, która wykształci właści-
we nawyki żywieniowe.

Istotnym czynnikiem będzie rów-
nież spójna polityka i wprowadzanie 
bardziej rygorystycznych standardów 
prawnych, które, wraz z równoczesnym 
podwyższeniem świadomości społecz-
nej, przyczynią się do bezpiecznego 
i efektywnego wykorzystywania zaso-
bów naturalnych i podniesienia pozio-
mu ochrony środowiska naturalnego.
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