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В роботі стисло розглянуто питання екологічних проблем содового 

виробництва та порівнюються маловідходні технології. Вже з’ясовано, що 

частина природної сировини використовується досить не раціонально, та 

складається у вигляді відходів в шламонакопичувачах, так званих «білих 

морях», а видобуток вапняку проводиться через руйнування унікальних 

природних ландшафтів. На Стерлітамакском ОАО «Сода» йде знищення 

природного шихана – поодинокого пагорба, що являє собою залишок 

бар’єрного рифу, утвореного в теплому морі на початку епохи пермського 

періоду. На місці шихана утворюється западина, а неподалік від підприємства 

підіймаються шламонакопичувачі з твердими відходами, займаючи природні 

землі [1]. Рідкі відходи сполук хлору в період паводку скидаються у водні 

водойми, забруднюючи природну фауну. Також є проблема забруднення 

атмосфери при буропідпривних роботах на родовищі вапняку, а також 

забруднення підземних вод розсолом при розмиванні родовищ кам’яної солі. 

Відходами по методу Сальве є дистильована рідна концентрації солей 

CaCl2 та NaCl (5-6%) і шлам, що складається з CaCO3. Технологія полягає в 

закачуванні дистильованої рідини в підземні нафтові горизонти на глибину 2-3 

кілометра, а тверді відходи (шлам) переробляються в будівельній індустрії на 

цемент й тощо. Це спосіб дозволяє уникнути утворення «білих морей». Із 

застосуванням цього методу відходом буде (NH4)2SO4  — добриво яке широко 

застосовується в сільському господарстві.  

Задіяні способи, не пов’язані з NH3, це використання для виробництва 

соди руд, що містять мінерал нефелін – алюмосилікат натрію і калію каркасної 

будови (Na, K)AlSiO4. Для його переробки може бути застосований спосіб 

виробництва глинозему з отриманням в якості побічних продуктів содо-

поташного розчину. Переважає цей спосіб тим, що практично відсутні шкідливі 

викиди та наявність практично необмежених запасів, на відміну від дефіциту 

природного вапняку для аміачного способу виробництва соди [1]. Серед інших 

методів отримання соди можна визначити спосіб Юліуса Томсена, який 

винайшов процес виробництва соди з кріоліту Na3AlFe [2]. Підтверджено те, що 

соду можна отримати з будь-якої речовини, де є сполуки натрію. Вся справа в 

ефективності і конкурентоспроможності та згодом можна очікувати появу 

нових, більш екологічних технологій соди. 
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