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АНОТАЦІЯ
Антонов О. В. Підвищення експлуатаційної ефективності пом’якшення
природних і стічних вод. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» (19 – Архітектура та
будівництво). – Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків,
2018.
Експлуатація ряду основних промислових технологій, в тому числі
високоякісного водоспоживання (об’єкти теплоенергетики, металургії, хімічної
та харчової промисловості), потребує використання води підвищеної глибини
очистки. Одним з найпоширеніших методів коригування складу води є
вилучення солей магнію та кальцію (пом’якшення). На ряді промислових
виробництв (шахти, теплові електростанції, содове виробництво, металургійні
підприємства) утворюються стічні води з підвищеною жорсткістю та
солевмістом, а останній показник нормується як при скиданні стічних вод у
поверхневі водойми, так і у системи каналізації. В цьому випадку локальній
очистці, з метою зниження мінералізації стічної води й доведення цього
показника до нормативних вимог, має передувати зменшення загальної
жорсткості.
Відомі на сьогоднішній день методи пом’якшення води (реагентні,
іонообмінні) потребують витрат значної кількості високовартісних реагентів,
супроводжуються

утворенням

великої

кількості

твердих

відходів

та

висококонцентрованих мінералізованих стічних вод. Тому розробка нових
економічних методів пом’якшення води, що базувалися б на фізико-хімічних
впливах на воду з мінімальним використанням реагентів, є актуальною
задачею.

Електрообробка при правильному поєднанні з іншими способами,
дозволяє ефективно очищати воду від домішок різного складу та дисперсності.
При цьому, не збільшується мінералізація води, що очищається, не відбувається
її вторинного забруднення, виключається утворення осадів або значно
зменшується їх кількість. Апарати, за допомогою яких відбувається реалізація
електромембранних

методів,

досить

компактні,

малогабаритні

та

високопродуктивні, а процеси обробки порівняно просто автоматизуються.
Аналіз сучасного стану проблеми пом’якшення природних і стічних вод в
промисловому

водокористуванні

високоефективних

показав,

електромембранних

що

методів

широке
обмежено

використання
відсутністю

малобюджетних анодних матеріалів, стійких під час електролізу вод різного
складу. Тому пошук нових стійких та недорогих матеріалів для створення й
використання анодів в процесах водоочищення є на сьогодні гостро
актуальним.
Для вирішення цієї проблеми розроблено стійкий (не менше 8000 год) в
агресивних середовищах металоксидний анод, що не містить благородних
металів, для електромембранного пом’якшення води. Анод складається з
титанової основи, на яку нанесено шар діоксид мангану отриманий термічним
способом. На двоокис мангану в свою чергу нанесено електрохімічним
способом діоксид плюмбуму. Для цього розроблено новий модифікований
електроліт.

Додавання

силікатної

добавки

до

лужного

комплексного

електроліту в концентрації 0,015 моль/дм3 суттєво змінює характер діоксиду
плюмбуму: осад стає щільнішим, зменшується його пористість, збільшується
стійкість при анодній поляризації. Для одержання цупких щільних осадів PbO 2,
що міцно тримаються за металеву основу, досліджено внутрішні механічні
напруження в осадах при осадженні з лужних електролітів. Встановлено, що
ненапружені осади анодного покриття отримуються за анодної густини струму
від 100 А/м2 до 200 А/м2. Щоб запобігти механічним відкладенням оксидів
плюмбуму змішаного складу (Pb2O3, Pb3O4,), які руйнують анодне покриття,
запропоновано відновлювати іони Pb (IV) до Pb (II) на поверхні металевого

плюмбуму. Досліджено кінетику цього процесу. Визначення констант у
процесах накопичення та відновлення плюмбатів дозволило розрахувати
потрібне співвідношення поверхонь аноду та металевого плюмбуму, зануреного
у розчин для відновлення плюмбатів, яке є критерієм кінетичної стабільності
розчину.
Досліджено процес електромембранного пом’якшення природної та
водопровідної води. Під час дослідів було встановлено, що при мембранному
електролізі ефективність використання струму значною мірою залежить від рН
католіту і, меншою мірою від густини струму, виведено математичну модель
залежності ефективності використання струму від параметрів електролізу.
Відхилення розрахункових значень ефективності використання струму від
даних

експериментальних

досліджень

не

перевищувало

0,5 %.

Електромембранна обробка збільшує глибину пом’якшення води до значення в
межах від 0,3 мг-екв/дм3 до 0,4 мг-екв/дм3, тобто є у 4,5 – 6 разів
ефективнішою,

порівняно

з

реагентною

содо-вапняною

обробкою

(від 1,8 мг-екв/дм3 до 2,4 мг-екв/дм3). Із зростанням рН концентрація загальної
жорсткості монотонно знижується, досягаючи мінімальних значень при
рН = 11,5. Наступною важливою задачею досліджень електромембранного
пом’якшення води в динамічних умовах стало порівняння фільтраційних та
седиментаційних властивостей осадів, які утворюються при реагентному та
електрохімічному
електромембранного

пом’якшенні.

Осади,

пом’якшення

отримані

в

води, мають значно

результаті

більший

вміст

гідроксиду магнію, ніж при содо-вапняній обробці, і можуть використовуватися
як сировина у будівельній індустрії. Встановлено, що
результаті

осад отриманий в

електромембранної обробки значно краще відстоюється або

відфільтровується ніж осад отриманий шляхом реагентного пом’якшення.
Карбонатний

індекс

в

результаті

електромембранної

обробки

пом’якшеної води знижується на 99,63 % – до 0,12 (мг-екв/дм3)2, а загальна
жорсткість – на 94,17 %. Таким чином, оброблену в електромембранному
апараті воду можна безпосередньо спрямовувати на підживлення теплових

мереж з рН менше 8,5 та температурою до 150 ˚С без додаткової іонообмінної
обробки.
Показано,

що

високий

солевміст

стічної

води

(шахтних

вод,

відпрацьованої рідини гідророзриву та пластових вод) не впливає на перебіг
процесу електромембранного пом’якшення. Значний вміст органічних речовин
не впливає на перебіг електромембранного пом’якшення води за умови, що ці
речовини не здатні утворювати комплексні сполуки з катіонами жорсткості.
Наявність значної кількості органічних речовин в рідині гідророзриву також не
призводить до отруєння катіонообмінної мембрани. Короткочасні ресурсні
випробування, проведені протягом 800 год, не виявили зростання напруги
електролізу або зменшення густини струму. В той же час частина органічних
речовин окислювалась при проходженні розчину крізь аноліт. ХСК при цьому
зменшувалось

з

2816 мг/дм3

до

значення

в

межах

від

2250 мг/дм3

до 2260 мг/дм3, тобто приблизно на 20 %. При цьому відкладення смол на аноді
не відбувалося.
Встановлено, що попереднє окислення промислових стічних вод, які
містять органічні речовини і здатні утворювати комплексні сполуки з кальцієм
та магнієм (наприклад, ЕДТА), руйнує комплексоутворювач, після чого при
електромембранній обробці відбувається ефективне осадження катіонів
жорсткості з відповідним глибоким пом’якшенням води. На основі проведених
досліджень розроблено схеми безстічної переробки високо мінералізованих
стічних вод, що містять комплексні сполуки та високу концентрацію
органічних речовин, з отриманням очищеної технологічної води й мінеральних
солей у вигляді товарних продуктів, та композиційного палива.
Розроблено два режими електромембранного пом’якшення води та дві
конструкції електромембранних апаратів: для обробки природних вод з
мінералізацією до 3000 мг/дм3 та для глибокого пом’якшення промислових
стічних вод з солевмістом більше 3000 мг/дм3. Розраховано вартість
виготовлення апаратів електромембранного пом’якшення, яка становить
відповідно 14410 та 12693 USD.

Розраховано собівартість електромембранного пом’якшення трьох типів
вод: природної води, шахтної води (солевміст 11000 мг/дм3), відпрацьованої
рідини гідророзриву (солевміст 38000 мг/дм3, ХСК 42000 мг/дм3). Вартість
реагентів

та

енергоресурсів

при

електромембранному

пом’якшенні

водопровідної води склала 0,39 USD/м3 (при використанні традиційних методів
склала 0,44 USD/м3), при електромембранному пом’якшенні шахтної води з
солевмістом 11000 мг/дм3 – 0,64 USD/м3, при використанні традиційних
методів – 1,16 USD/м3, при електромембранному пом’якшенні відпрацьованої
рідини

гідророзриву

з

солевмістом

38000 мг/дм3

0,29 USD/м3,

–

при

традиційному двоступеневому реагентному пом’якшенні – 0,42 USD/м3. Термін
окупності від застосування цієї технології для водопровідної води, шахтної,
відпрацьованої рідини гідророзриву склав 9,33; 1,15; 2,56 років відповідно.
Розроблену конструкцію впроваджено на промислових об’єктах. Розроблено та
здано замовнику рекомендації з впровадження процесу електромембранного
пом’якшення води.
У роботі на підставі отриманих результатів було вирішено важливе
завдання, яке полягало у розробці науково-технічних основ малобюджетної,
маловідходної електромембранної технології пом’якшення природних і стічних
вод.
Ключові

слова:

пом’якшення

природних

і

стічних

вод,

електромембранні процеси, малобюджетний анод, ефективність використання
струму, глибина пом’якшення, фільтрувальні властивості осаду, концентровані
стічні води, апарати для електромембранного пом’якшення.
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ABSTRACT

Antonov O. V. Increasing the operational efficiency of natural and waste water
softening. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
Thesis for a candidate degree of technical sciences in specialty 05.23.04 –
"Water supply, sewage system" (19 – Architecture and construction). – Kharkiv
National Automobile and Highway University; Kharkiv National University of
Construction and Architecture, Kharkiv, 2018.

The exploitation of a number of basic industrial technologies, including highquality water (thermal power engineering, metallurgy, chemical and food industries),
requires the use of high quality water. One of the most common methods of adjusting
its composition is the extraction of magnesium and calcium salts (softening) from the
water. In a number of industrial plants (mines, thermal power plants, soda production,
metallurgical enterprises), waste water with increased rigidity and salt content is

formed, and the latter indicator is normalized both when discharging sewage into
surface water bodies and in sewage systems. In this case, local cleaning in order to
reduce the mineralization of sewage and to bring this indicator to regulatory
requirements, must precede the reduction of overall hardness (ОН).
Today known methods of water softening (reagent, barometric, ion exchange)
require the cost of a significant amount of high-value reagents, accompanied by the
formation of a large amount of solid waste and highly concentrated mineralized
sewage. Therefore, the development of new economic methods of water softening,
based on the physical and chemical influences on water with minimal use of reagents,
is an urgent task. Electrical work, when correctly combined with other methods,
allows to effectively clean water from impurities of various composition and
dispersion. At the same time, the mineralization of purified water does not increase,
there is no secondary pollution, the formation of sediments is eliminated or their
number is significantly reduced. Devices using which the implementation of
electromembrane methods is relatively compact, small and high-performance, and
processing processes are relatively simply automated. However, the lack of lowbudget anode materials that would be stable in the electrolysis of water of different
composition, makes it impossible to widely use such methods for the purification of
natural and sewage. Therefore, the search for new stable and inexpensive materials
for the creation and use of anodes in the process of water purification is urgently
relevant today.
The analysis of the current state of the problem of softening of natural and
sewage in industrial water use showed that the widespread use of highly effective
electromembrane methods is limited by the lack of low-budget anode materials that
are stable during electrolysis of water of various composition.
To solve this problem, a stable metal-oxide anode has been developed that does
not contain any precious metals. A new electrolyte has been developed for deposition
of an active coating layer from a metal oxide bubble to a metal base. The addition of
a silicate additive to an electrolyte at a concentration of 0,015 mol/dm3 significantly
changes the nature of the plum dioxide: the precipitate becomes denser, its porosity

decreases, and stability increases with anodic polarization. In order to obtain high
dense precipitates of PbO2 that hold firmly behind the metal base, internal mechanical
stresses in sediments were investigated when deposited from alkaline electrolytes. It
was established that non-elastic anode coatings are obtained at an anode current
density of 100 – 200 A/m2. Determination of the constants in the processes of
accumulation and recovery of plumbates allowed to calculate the required ratio of the
surfaces of the anode and the metal plumbum immersed in the solution for the
recovery of plumbates, which is the criterion for the stability of the solution. This
allowed solving the problem of stability of the electrolyte.
Laboratory specimens of anodes based on stainless steel have been obtained to
verify the stability of the anode coating. Their resource tests showed insufficient
stability of products in acid solutions. Subsequently, the plum dioxide was deposited
on a titanium base with a protective underarm. As the latter, a thin layer of
manganese dioxide was used.
The conducted resource tests showed that the combined anode on the basis of
titanium, covered with a thin membrane dioxide with a substrate of manganese
dioxide, withstands anodic polarization for 8000 h without significant destruction of
the protective coating.
Research in static conditions does not allow to determine the real depths of
mitigation of real water. To determine this characteristic, a laboratory unit with a
membrane area of 0.5 dm2 was constructed, a study of the dynamics of the softening
process under flowing conditions was conducted. The process of electromembrane
softening of natural and tap water is studied. Electromembrane treatment increases
the depth of softening water to 0.4 mg∙eq/dm3, ie, it is 4.5 – 6 times more efficient
than that of reagent soda-lime treatment (1.8 – 2.4 mg∙eq/dm3).
The dependence of the efficiency of the use of current in electromembrane
water softening from the parameters of treated water and electrolysis modes is
investigated. To do this, experiments were carried out using a model system –
solutions of bicarbonate and sodium carbonate, since the mobility of bicarbonate –
and chloride ions on the one hand, and carbonate – and sulfate ions on the other are

close. For calculations of the process of electromembrane softening of water with a
cation exchange membrane of hydrophilic type (MK-40, MI-9001, etc.) a generalized
method for calculating the efficiency of current use (EСU) in the generation of NaOH
is developed, depending on the current density and concentrations of anolyte and
catholyte. We have defined a kind of function that approximates the interconnection
of these quantities, based on representations about the mechanism of transfer of ions
through the membrane. During experiments, the efficiency of current use was
substantially dependent on the pH of the catholyte and, to a lesser extent, on the
density of the current. Deviations of the calculated values of the efficiency of current
use from experimental data do not exceed 0.5 %. The sediments obtained as a result
of electromembrane water softening have a significantly higher content of
magnesium hydroxide than in soda-lime treatment, and can be used as raw materials
in the construction industry. It has been established that the filtering properties of the
sediment obtained during electromembrane softening are 2.5 to 3.0 times better than
that of reagent treatment.
The carbonate index as a result of electromembrane treatment of softened
water is reduced by 99.63 % – up to 0.12 (mg-eq/dm3)2, and the total hardness –
by 94.17 %. Thus, water treated in the electromembrane apparatus can be directly
directed to the replenishment of heating networks with a pH of less than 8.5 and a
temperature of up to 150 °C without additional ion-exchange processing.
The process of electromembrane softening of highly mineralized industrial and
industrial sewage with high content of organic substances is investigated. Salt content
in such waters was 3000 – 10,000 mg/dm3 or more. It is shown that high sewage of
sewage (mine waters, spent liquid of hydraulic fracturing and reservoir waters) does
not influence the process of electromembrane softening. Relatively large
concentrations of chlorides lead to the fact that when electromembrane treatment on
the anodes instead of oxygen begins to stand free chlorine. This will pose a certain
environmental hazard and will require the installation of anode gases.
The presence of a significant amount of organic matter in the liquid
hydrotherapy does not lead to poisoning of the cation exchange membrane. Short-

term resource tests conducted for 800 hours did not show an increase in the voltage of
electrolysis or decrease in the density of current. At the same time, some organic
matter was oxidized when the solution passed through the anolyte. In this case, the
CОD

decreased

from 2816 mg/dm3

to

2250

–

2260

mg/dm3,

that

is

approximately 20 %. At the same time deposits of tar at the anode did not occur. It
was established that during treatment of water with strong oxidants (ozone) there is a
destruction of complex organic ligands. Subsequently, water is subject to sodalimestone or electromembrane treatment. On the basis of the conducted researches,
the schemes of wasteless processing of highly mineralized sewage containing
integrated compounds and high concentrations of organic substances have been
developed, with the provision of purified process water and mineral salts in the form
of commodity products and composite fuels. In general, the dynamics of the studied
parameters of the spent liquid of hydraulic fracturing and reservoir water during
reagent and electromembrane softening does not differ from that for mine water and
low-mineralized waters.
It is known that the pre-oxidation of industrial waste water containing organic
substances capable of forming complex compounds with calcium and magnesium
(EDTA) destroys the complexing agent, after which the electromembrane treatment
provides an effective deposition of hardness cations with a corresponding deep
softening of water.
Two modes of electro-membrane water softening have been developed: for the
treatment of natural waters with mineralization up to 3000 mg/dm3 and for the deep
softening of industrial waste water with a silt content of more than 3000 mg/dm3. The
cost of fabricating the electromembrane softening devices is calculated, which is,
respectively, 14410 and 12693 USD.
Estimated cost of electromembrane softening of three types of water: natural
water, mine water (salt content 11000 mg/dm3), spent liquid hydraulic fracturing (salt
content 38000 mg/dm3, CОD 42000 mg/dm3). The cost of electromembrane water
softening was 0,39; 0,64, and 0.29 USD/m3 respectively, which is 11.4 %, 45 %,
and 31 % below the corresponding figures for chemical mitigation. The payback

period from the application of this technology for tap water, mine, spent liquid hydrofracture was 9.33, 1.15, 2.56 years, respectively. The designs and schemes of the
electromembrane softening process have been developed on industrial objects.
In the paper, based on the results obtained, an important task was solved, which
was to develop the scientific and technical foundations of low-budget, low-waste
electromembrane technology for mitigation of natural and sewage.
Key words: softening of natural water and sewage, electromembrane
processes, low budget anode, efficiency of current use, depth of softening, filtration
properties of sediment, concentrated waste water, apparatus for electromembrane
softening.
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5
ВСТУП
Актуальність
технологій,

в

тому

теми.

Експлуатація

числі

ряду

високоякісного

основних

промислових

водоспоживання

(об’єкти

теплоенергетики, металургії, хімічної та харчової промисловості), потребує
використання води підвищеної якості. Одним з найпоширеніших методів
коригування її якості є вилучення з води солей магнію та кальцію
(пом’якшення).

На

ряді

промислових

виробництв

(шахти,

теплові

електростанції, содове виробництво, металургійні підприємства) утворюються
стічні води з підвищеною жорсткістю та солевмістом, а останній показник
нормується як при скиданні стічних вод у поверхневі водойми, так і у системи
каналізації. В цьому випадку локальній очистці з метою зниження мінералізації
стічної води й доведення цього показника до нормативних вимог, має
передувати зменшення жорсткості.
Відомі на сьогоднішній день методи пом’якшення води (реагентні,
баромембранні,

іонообмінні)

потребують

витрат

значної

кількості

високовартісних реагентів, супроводжуються утворенням великої кількості
твердих відходів та висококонцентрованих мінералізованих стічних вод. Тому
розробка нових економічних методів пом’якшення води, що базувалися б на
фізико-хімічних впливах на воду з мінімальним використанням реагентів, є
актуальною задачею.
Електрообробка, при правильному поєднанні з іншими способами,
дозволяє ефективно очищати воду від домішок різного складу та дисперсності.
При цьому, не збільшується мінералізація води, що очищається, не відбувається
її вторинного забруднення, виключається утворення осадів або значно
зменшується їх кількість. Апарати, за допомогою яких відбувається реалізація
електромембранних

методів,

досить

компактні,

малогабаритні

та

високопродуктивні, а процеси обробки порівняно просто автоматизуються.
Однак, проблема відсутності малобюджетних анодних матеріалів, що були б
стійкими під час електролізу вод різного складу, унеможливлює широке
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використання таких методів для очистки природних і стічних вод. Тому пошук
нових стійких та недорогих матеріалів для створення й використання анодів в
процесах водоочищення є на сьогодні гостро актуальним.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційна робота виконана в рамках держбюджетної науково-дослідної
роботи МОН України «Аналіз сучасного стану і комплексний підхід до
вирішення проблеми екологічної безпеки при функціонуванні транспортного
комплексу України» (ДР № 0117U006853) на кафедрі екології Харківського
національного

автомобільно-дорожнього

університету,

держбюджетних

науково-дослідних робіт Інституту проблем машинобудування НАН України
«Удосконалення алгоритму та розробка технологічних регламентів на газових
та нафтових свердловинах» (ДР № 0113U005008), «Застосування методів
активації для інтенсифікації фізико-хімічних процесів в паливних технологіях»
(ДР № 0113U001620).
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування
та розробка методу підвищення техніко-економічної ефективності пом’якшення
води при застосуванні електромембранної обробки природних та промислових
стічних вод.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
 проаналізувати стан проблеми жорсткості природних і стічних вод та
методів їх пом’якшення, й основні показники застосування електромембранних
методів в обробці води;
 розробити спосіб отримання малобюджетного аноду, стійкого при
електролізі сульфатно-хлоридних водних розчинів для електромембранного
пом’якшення природних та стічних вод;
 теоретично вивести та експериментально підтвердити математичну
модель

ефективності

пом’якшенні води;

використання

струму

при

електромембранному
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 експериментально дослідити ефективність пом’якшення природних і
стічних вод різного складу реагентним методом та електромембранним за
допомогою розробленого аноду;
 запропонувати технічні рішення та обладнання щодо підвищення
ефективності

пом’якшення

природних

і

стічних

вод

за

допомогою

електромембранної обробки із застосуванням розробленого аноду та виконати
техніко-економічну оцінку процесів.
Об’єкт дослідження – електромембранне пом’якшення природних та
промислових стічних вод.
Предмет

дослідження

–

технологічний

режим

та

обладнання

моделювання,

стандартні

електромембранного пом’якшення води.
Методи

дослідження:

математичне

електрохімічні методи дослідження процесу отримання оксидних покриттів,
гідрохімічний аналіз природних та стічних вод, експериментальні дослідження
на лабораторних установках в статичному та динамічному режимах й на
стендовій установці в динамічному режимі.
Наукова новизна отриманих результатів.
 вперше експериментально досліджено пом’якшення природних вод
електромембранним шляхом за допомогою аноду з активним покриттям
двооксиду плюмбуму, та ефективність використання струму в цьому процесі й
встановлено, що електромембранний метод більш ніж вдвічі підвищує
ефективність пом’якшення порівняно з хімічним методом;
 вперше експериментально досліджено процес електромембранного
пом’якшення стічних вод з різними солевмістом та вмістом органічних речовин
і встановлено, що ці параметри не впливають на

перебіг процесу

електромембранного пом’якшення;
 удосконалено метод одержання металоксидного аноду, що не містить
благородних

металів;

та

розроблено

математичну

модель

кінетичної

стабільності електролітів для осадження оксиду плюмбуму при його одержанні;
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 досліджено

властивості

осадів,

що

утворюються

при

електромембранному пом’якшенні води.
Практична цінність отриманих результатів. На підставі результатів
дослідження:
розроблено конструкцію та технологію отримання малобюджетних
металоксидних анодів, що не містять благородних металів та їх сполук;
розроблено
природних

та

технологічну
промислових

схему
стічних

електромембранного
вод

і

пом’якшення

конструкції

мембранних

електролізерів;
розроблено рекомендації з впровадження процесу електромембранного
пом’якшення природних та стічних вод.
Результати роботи впроваджені при виготовленні за розробленою
технологією 182 промислових анодів на НВП «Хартрон-Плант». Рекомендації з
впровадження процесу електромембранного пом’якшення природних та
стічних вод передані підприємству ТОВ НВП «Екопром».
Особистий

внесок

здобувача.

Наукові

результати,

викладені

в

дисертаційній роботі, отримані особисто автором на підставі виконаного
аналізу стану питання очищення природних та стічних вод від підвищеної
жорсткості,

методів

розрахунку

ефективності

використання

струму

в

електрохімічних процесах, результатів власних експериментальних досліджень.
Автором самостійно розроблено метод отримання малобюджетного інертного
аноду, що не містить благородних металів. Автором особисто проведені
дослідження ефективності використання струму при мембранному електролізі
модельних розчинів та виведено математичну модель залежності даного
показника від параметрів розчину та режиму електролізу. Автор особисто брав
участь у дослідженні методу електромембранного пом’якшення природних і
стічних вод, встановленні показників його ефективності, розробці та
розрахунку параметрів схем підготовки води, а також самостійно розробив
конструкції електромембранних апаратів й розрахував техніко-економічні
показники методу елктромембранного пом’якшення вод.
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Апробація роботи. Основні результати і окремі розділи дисертації
доповідалися на конференції «Экология и здоровье человека. Охрана водного и
воздушного бассейнов. Утилизация отходов» (м. Алушта, АР Крим 2005 р.), на
конференції «Прогресивні техніка та технології харчових виробництв,
ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи
розвитку сфери торгівлі та послуг» (м. Харків, 2006 р.), на ІІ Міжнародній
науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Экологоправовые и экономические аспекты техногенной безопасности регионов» (м.
Харків, 2007 р.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний
ринок товарів та проблеми здорового харчування, яка присвячена 20-річю з дня
заснування товарознавчого факультету» (м. Харків, 2009 р.), на Х
Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих
вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (м. Київ, 2010 р.), на науковотехнічній конференції «Молодіжний електрохімічний форум» (м. Харків, 2010
р.), на IV Міжнародній науково-технологічній конференції «Химия и
технология жиров. Перспективы развития масложировой отрасли» (м. Алушта,
2011 р.), на конференції молодих вчених та спеціалістів «Сучасні проблеми
машинобудування» (м. Харків, 2015 р.), на VI Міжнародній науково-практичній
конференції
модернизации

молодих

вчених

базовых

і

отраслей

спеціалістів

«Инновационные

промышленности,

энерго-

пути
и

ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды» (м. Харків, 2017
р.),

на

науково-технічних

конференціях

Харківського

національного

університету будівництва та архітектури (м. Харків, 2017 р., 2018 р.); на
міжнародній науковій конференції «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій,
будівель та споруд» (м. Харків, 2017 р.), на ІХ Всеукраїнській науковопрактичній конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в
харчовій промисловості» (м. Одеса, 2018 р.).
Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено у 29
друкованих працях, з них 2 статті у науково-метричних базах, 1 зарубіжна
стаття, 7 статей у фахових виданнях, регламентованих ДАК МОН України, 5
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статей в інших виданнях, та 12 тез доповідей у міжнародних і регіональних
наукових конференціях, 2 патенти України.
Структура

і

обсяг

дисертації.

Дисертація

складається

зі

вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.
Загальний обсяг роботи складає 180 сторінок. Робота містить 34 рисунків, 35
таблиць і 2 додатки. Список використаних джерел включає 201 найменування.
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РОЗДІЛ 1
ВИСОКА ЖОРСТКІСТЬ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ – ПРОБЛЕМА
ВОДОПІДГОТОВКИ ТА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
1.1 Хімічній склад і особливості поверхневих і підземних вод
Одним з показників якості води, що регламентуються нормативними
документами при використанні її для господарсько-питних або технічних
потреб різних видів промисловості, є показник загальної жорсткості води.
Вимоги до якості води для технологічних процесів надзвичайно різноманітні,
обумовлені специфікою виробництва і в цілому ряді випадків значно вищі, ніж
вимоги,

що

пред'являються

до

питної

води.

Вони

встановлюються

спеціальними відомчими нормами. Так лімітується жорсткість води при її
використанні на підприємствах енергетичної, паперової та текстильної
промисловості.
Жорсткість води обумовлюється наявністю у воді іонів кальцію (Са2+),
магнію (Mg2+), стронцію (Sr2+), барію (Ва2+), заліза (Fe2+), марганцю (Mn2+),
цинку (Zn2+), міді (Cu2+) та інших двовалентних катіонів. Але загальний вміст в
природних водах іонів кальцію і магнію незрівнянно більше вмісту всіх інших
перерахованих іонів. Тому під жорсткістю зазвичай розуміють сумарну
кількість іонів кальцію і магнію у воді. Однак при значенні жорсткості води
понад 9 ммоль/дм3 потрібно враховувати вміст у воді катіонів стронцію та
інших лужноземельних металів. За стандартом ISO 6107-1-8: 1996 жорсткість
визначається як здатність води утворювати піну з милом. Розрізняють
тимчасову жорсткість (карбонатну), утворену гідрокарбонатами, і постійну
жорсткість (не карбонатну), викликану присутністю інших розчинних у воді
солей кальцію та магнію [1]. Гідрокарбонати кальцію і магнію при кип'ятінні
переходять у нерозчинні середні солі або основи:
Са(НСО3)2 → СаСО3↓ + H2O + CO2↑
2Мg(НСО3)2 → МgСО3↓ + Mg (OH)2↓ + 3CO2↑ + H2O
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Постійна жорсткість води обумовлена присутністю у воді в основному
сульфатів і хлоридів Са та Мg і в меншій мірі їх силікатів, нітратів і фосфатів.
Загальна жорсткість – сума тимчасової і постійної жорсткості. Рекомендована
одиниця СІ для вимірювання концентрації – моль/м³, однак, на практиці для
вимірювання жорсткості частіше використовується мг-екв/дм3. Очищення води
від сполук кальцію і магнію, що обумовлюють жорсткість води, називається її
пом'якшенням.
За величинами жорсткості природні води ділять на групи, що
представлені у табл. 1.1.
Таблиця 1.1 – Класифікація води за жорсткістю
Група води
Дуже м’яка
М’яка
Середньої жорсткості
Жорстка
Дуже жорстка

Загальна жорсткість мг-екв/дм3
< 1,5
1,5 – 4,0
4–8
8 – 12
> 12

Хімічний склад поверхневих вод залежить від властивостей ґрунту, з
яким стикається вода на своєму шляху. Поверхневим водам притаманні добові і
сезоні зміни температури, сонячної радіації, кліматичні варіації (температура,
опади, танення снігу), зміни рослинного покриву (листопад), а отже – зміни
хімічного складу. Зміни можуть бути і випадковими: раптові зливи, грози,
аварійні забруднення. Склад води у відкритих водоймах змінюється від
поверхні до дна водойми (температура, величина pH, концентрація Fе, Мn,
окиснюваність, кількість планктону). Значення параметрів мінерального складу
води також змінюються в залежності від сезону, або від перемішування шарів
води. Основними процесами, через які у природні води попадає кальцій, є
хімічне вивітрювання і розчинення мінералів таких як: гіпс, доломіт, вапняк,
силікати, що містять кальцій, та інші осадові метаморфічні породи. Зміни
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показників якості води р. Харків за матеріалами спостережень 1980 – 2005 рр.
[3] наведені в табл. 1.2.
Таблиця 1.2 – Оцінка екологічної якості р. Харків (за матеріалами
спостережень 1980 – 2005 року)
Показники
Мінералізація,
мг/дм3
Хлориди, мг/дм3
Сульфати,
мг/дм3

1980 р.

1990 р.

1995 р.

2000 р.

2005 р.

2009 р.

517

543

508

764

793

801

35,4

56

38,7

44,6

49,3

41,6

60,8

60,7

62,1

160,4

162,5

175

В зоні змішаних лісів України поверхневі води є гідрокарбонаткальцієві [4], з мінералізацією в межах від 164 мг/дм3 до 354 мг/дм3, з
максимумом 512 мг/дм3

у

водах

Західного

Бугу.

Лісостепова

зона

характеризується загалом гідрокарбонат-кальцієвим та кальцієво-магнієвим
класом поверхневих вод, також спостерігається збільшення іонів натрію та
сульфат-іонів з північного заходу на північний схід, мінералізація в межах
від 407 мг/дм3 до 584 мг/дм3. Для поверхневих вод степової зони мінералізація
становить від 1119 до 4006 мг/дм3, у басейнах лівих приток Дніпра, Сіверського
Дінця, річках Приазов’я переважають сульфат-хлорид-гідрокарбонат натрійкальцієві води, підвищена мінералізація яких пояснюється збільшенням
концентрацій іонів натрію, хлорид- і сульфат- іонів. Для Карпатської гірської
країни поверхневі води мають виражений гідрокарбонат-кальцієвий склад (для
Передкарпаття – гідрокарбонат-кальцій-магнієвий), мінералізація становить для
Закарпаття

–

190 мг/дм3,

Передкарпаття

–

309 мг/дм3,

Карпатських

гір – 178 мг/дм3. Найбільш прісні річкові води у Гірських Карпатах, найбільш
солоні в лівих притоках річки Дніпра у межах степової зони [5 – 7]. Згідно
зазначених даних води України досить часто потребують пом’якшення перед
використанням їх у виробництві, чи у комунальній сфері.
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Авторами праці [3] також наведенні данні, щодо якості підземних та
поверхневих вод у Росії станом на 2005 рік (табл. 1.3) Аналіз даних табл. 1.3
показує, що жорсткість досліджених вод за Са2+ від 0,374 до 3,563 мг-екв/дм3, за
Mg2+ від 0,09 до 2,436 мг-екв/дм3, нижче граничної межі, для питних вод, яка
дорівнює 7,0 мг-екв/дм3. Однак для досить великої кількості виробництв [8]
потрібна вода зі значно меншими концентраціями кальцію та магнію ніж у
природних родовищах.
Таблиця 1.3 – Якість води у підземних та поверхневих джерелах води
Показники
Поверхневі води
якості
1
2
3
4
5
води
Солевміст,
92
84
52
135
60
мг/дм3
Са2+,
0,474 0,429 0,544 0,599 0,499
мг-екв/дм3
Mg2+,
0,395 0,222 0,091 0,411 0,123
мг-екв/дм3
Na+,
–
–
7,0
7,5
11,0
мг-екв/дм3
K+,
–
–
3,0
4,0
4,0
мг-екв/дм3
HCO3-,
0,853 0,754 0,508 1,150 0,590
мг-екв/дм3
SO42-,
0,256 0,179 0,108 0,458 0,167
мг-екв/дм3
Cl-,
0,110 0,161 0,093 0,183 0,099
мг-екв/дм3
NO3-,
0,0194 0,0036 0,0034 0,0030 0,0016
мг-екв/дм3

Підземні води
6

7

8

345

110

442

2,994

0,374

3,563

0,798

1,234

2,436

19,1

–

26,5

3,8

–

11,0

2,590

2,557

4,803

1,196

–

2,073

0,986

–

0,761

–

0,0097

–

Примітка. 1 – р. Амур біля м. Хабаровськ, 2 – р. Амур біля м. Ніколаєвськ, 3 – р. Бира
біля м. Біробіджан, 4 – р. Роздольна біля м. Уссурійськ, 5 – водосховище на р. Петрівка
біля м. Великий камінь, 6 – р. Волга біля м. Волгоград, 7 – Тунгуське родовище біля
с. Приамурська ЄАО, 8 – Московське родовище у Московській області.

Особливо це стосується теплоенергетики, солей жорсткості на поверхнях
призводить

до

виведення

з

ладу

теплообмінників

парогенераторів,
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водонагрівачів та іншого обладнання Тому, такі води потребують додаткового
пом’якшення перед використанням.
Підземні пласти, які є резервуарами води, називають водоносними. Вода
може або насичувати весь обсяг геологічного пласта, якщо він складається з
пористих порід, таких як пісок, піщаник, алювій, або знаходитися тільки в
компактних порожнинах чи розломах кам'яної породи, якщо пласт складається
з вулканічних, метаморфічних або вапнякових порід.
Геологічні властивості породи роблять визначальний вплив на хімічний
склад утримуваної води. Перш за все вода контактує з ґрунтом, в якому вона
накопичується або протікає; при цьому встановлюється рівновага між складом
породи і водою. Вода, що циркулює у піщаних або гранітних породах,
підкислена та мало мінералізована. Вода, що циркулює у вапняках, містить
гідрокарбонат

кальцію

і

часто

має

високу

жорсткість.

Ці

води

характеризуються, низькою мікробіологічною забрудненістю, малою мутністю,
постійними температурою і хімічним складом [2]. Підземні води можуть мати
концентрації елементів, які значно перевищують норми для води, придатної до
питного та промислового використання [9]. У всіх випадках перевищення
допустимої діючими нормативними документами концентрації одного або
декількох елементів підземні води повинні пройти обробку перед розподілом та
споживанням.
Основні категорії виробничого водоспоживання це – використання води
для

охолодження,

для

промивання,

замочування,

зволоження,

для

пароутворення, гідротранспорту, в складі виробленої продукції та інше.
Використання води для охолодження має масштаби, що значно перевершують
масштаби всіх інших видів споживання води, причому питома вага цієї
категорії в загальному обсязі виробничого водопостачання продовжує зростати.
Значна

жорсткість

охолоджуючої

води

небажана

через

можливість

інтенсивного відкладення солей на стінках холодильників. Використання
жорсткої води для виробничих цілей у багатьох випадках не може бути
допущено, оскільки це пов'язано з рядом небажаних наслідків. Застосування
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жорстких підземних вод не допускається для живлення парових та водогрійних
котлів, а також для ряду виробництв (для деяких галузей текстильної та
паперової промисловості, підприємств з виробництва штучного волокна і т. ін.).
У воді, яка використовується для приготування розчинів кислот і лугів,
барвників, мила, жорсткість повинна бути до 0,35 мг-екв/дм3 [10]. Найвищі
вимоги до жорсткості води застосовуються в теплоенергетиці. Для паротрубних
котлів на рідкому паливі жорсткість нормується до 0,06 мг-екв/дм3, на інших
видах палив 0,2 мг-екв/дм3. Для водотрубних котлів з робочим тиском пари
до 4 МПа жорсткість нормується у межах від 0,01 мг-екв/дм3 до 0,06 мг-екв/дм3
в залежності від робочого тиску. Для парових енерготехнологічних котлів, та
котлів утилізаторів до 4 МПа в залежності від робочого тиску пари жорсткість
нормується в межах від 0,01 мг-екв/дм3 до 0,14 мг-екв/дм3 [11 – 16].
Вибір методу пом'якшення води визначається її якістю, необхідною
глибиною пом'якшення і техніко-економічними міркуваннями. Відповідно до
рекомендацій ДСанПіН 2.2.4-171-10 при пом'якшенні підземних вод слід
застосовувати іонообмінні методи; при пом'якшенні поверхневих вод, коли
одночасно потрібно і освітлення води, – вапняний або вапняно-содовий метод,
а при глибокому пом'якшенні води – подальше катіонування.

1.2 Утворення та хімічний склад мінералізованих стічних вод
1.2.1 Загальний огляд промислових стічних вод з підвищеним вмістом
солей жорсткості

Мінералізовані стічні води утворюються як промисловими, так і
комунальними (побутовими) підприємствами. Промислові стічні води мають
досить різний склад і потребують особливого вивчення, та спеціальних
технологій очищення. У промисловості можна виділити чотири основні групи:
стічні води від промислових процесів, спеціальні стічні води, стічні води
допоміжних систем, випадкові викиди стічних вод.
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Мінералізовані стічні води утворюються в результаті контакту води з
забруднюючими газами, рідинами, твердими речовинами. Зазвичай склад та
концентрація забруднюючих речовин приблизно відома, але у деяких
виробництвах харчової та хімічної промисловості ці параметри залежать від
циклів та сезонів. Спеціальні стічні води виділяють окремо для спеціальної
обробки, чи рекуперації якихось компонентів у виробництво. Прикладом
спеціальних стічних вод є стоки гальванічних виробництв, відпрацьовані содові
розчини, лужні стоки після миття склотари. До стічних вод допоміжних систем
відносять зливи з систем охолодження, пульпи осадів від процесів підготовки
підживлювальних вод.
У табл. 1.4 наведені промислові галузі, стічні води яких навіть після
очистки мають підвищені показники жорсткості [17].
Таблиця 1.4 – Характеристики орієнтовного мінерального складу деяких
промислових стічних вод після локальної очистки
Виробництва
1
Шахти України
Шахти Донбасу в межах РФ
Шахти Кузбасу
Шахти Карагандинського
басейну
Шахти Печорського
басейну
Шахти Уралу
Шахти Підмосковного
басейну
Теплові електростанції
Виробництво феросиліцію
Виробництво передільного
ферохрому
Розливні машини

Жорсткість,
мг-екв/дм3
2
Шахти
30
30
7

Лужність,
мг-екв/дм3
3

Сухий залишок,
мг/дм3
4

–
–
–

2680
3700
900

20

–

4200

4

–

1150

35

–

2800

10

–

430

Електростанції
100
3,5 – 4
Чорна металургія
24,8
3,6

До 20000
9967

40 – 57

225

40800

33,6

33 – 34

3500
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Кінець таблиці 1.4
1
Метизне виробництво

2
Метизне виробництво
10
Кольорова металургія
400

3

4

–

4500

Виробництво титанової
–
губки, магнію
Виробництво катодної міді
10
–
при електроплавці
Комплексне виробництво
катодної та анодної міді при
10
–
відбивній плавці
Гірничо-хімічна промисловість
Виробництво фосфоритної
муки з руди методом
10
–
флотації
Виробництво фосфоритної
муки з хвостів рудомийок
10
–
методом флотації
Виробництва кальцинованої
Більше 500
370
та каустичної соди в Польщі
Хімічна промисловість
Сірчанокислотне
15
3–4
виробництво
Виробництво подвійного
суперфосфату, амофосу,
10
3–4
нітроамофоски, та
екстракційної Н3РО4
Виробництво нітрофоски
8
3
Виробництва ацетилену
58
10
Виробництво хлору та
каустичної соди (ртутний
10
4
метод)
Виробництво хлорбензолу в
3,6 – 10,1
1,2 – 4,8
Польщі
Лакофарбова промисловість
Виробництво смол
12
–
Виробництво лаків
19
0,9
Виробництво фарб
18
0,9
Харчова промисловість
М’ясна промисловість
10
–

30000
6000
9500

3500

2000
211588
До 2000
1000 – 1500
1000
4200
4000
600 – 2500

500
200
150
1000
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Як видно з табл. 1.4, навіть після внутрішньої очистки на підприємствах
стічні промислові води мають високу жорсткість. Особливо треба відмітити
шахтні води, та стічні води теплових електростанцій, де жорсткість перевищена
у десятки разів. Окремо треба виділити виробництва титанової губки, магнію,
соди, викиди цих виробництв мають жорсткість більшу норми у сотні разів,
внаслідок чого систематичне потрапляння їх у природні водойми може
спричинити екологічну катастрофу. Тому розробка нових технологій або
методів зменшення жорсткості є актуальною на сьогодні.

1.2.2 Шахтні води та їх склад
Зазвичай певні пласти гірських порід, що проходяться шахтними
стволами, обводнені. В результаті у ствол шахти та гірничі порожнини
стікаються підземні води з горизонтів, пройдених шахтою. Суміш цих вод і
утворює так звані шахтні води, які слід безперервно відпомповувати з
найглибшої точки шахтного ствола. Такі води характеризуються високими
концентраціями

мінеральних

солей,

біогенних

елементів,

підвищеною

жорсткістю, зміною інших фізико-хімічних характеристик.
На прикладі шахтних вод Червоноградського гірничопромислового
району (ЧГПР) [18, 19] можна спостерігати часові закономірності збільшення
загальної жорсткості, та зміни хімічного складу в період з 2001 до 2012 р.
(табл.1.5). Найбільш високі концентрації Ca2+ (до 667 мг/дм3) спостерігаються
весною, а мінімальні (від 52,21 мг/дм3) – у літньо-осінній період. Підвищений
вміст іонів кальцію навесні пов'язаний з легкістю вилуговування розчинних
солей кальцію з шару ґрунту і порід. Розчиненню сприяють мікробіологічні
процеси розкладання органічних речовин, що супроводжуються зменшенням
рН [20 – 23]. Зі збільшенням мінералізації води кількість кальцію зменшується
внаслідок його зв’язування в малорозчинні сульфати і карбонати. Відповідно,
за результатами досліджень [22], коли значення мінералізації є максимальними
(літньо-осінній період), то концентрація кальцію є мінімальною, і навпаки.
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Магній у шахтні води надходить переважно завдяки процесам хімічного
вивітрювання і розчинення доломітів, мергелів та інших мінералів. Вміст
магнію у шахтних водах помітно коливається (від 8,5 мг/дм3до 373,3 мг/дм3)
впродовж року: максимальні концентрації спостерігаються в літньо-осінній
період, мінімальні – в зимово-весняний.
Таблиця 1.5 – Середні значення Ca+2, Mg+2, Cl-, HCO3-, SO4-2 і загальна
мінералізація у шахтних водах ЧГПР
Іони

ВМ

ЧГ

М

В

Шахти
Л

З

ВІ

Н

С

2+

Ca ,
249,77 55,21 197,39 199,22 288,93 221,89 183,25 88,26
58,08
мг/дм3
Mg+2,
79,07
55,02
87,78
77,56 116,54 100,78 88,58
64,55
48,68
мг/дм3
Cl-,
2183,6 1048,5 1415,67 2604 3837,18 3533,78 1828,33 1019,65 2015,38
мг/дм3
HCO3-,
704,17 852,43 591,08 490,47 619,95 555,53 683,54 506,13 597,2
мг/дм3
SO4-2,
1451,57 236,95 1392,59 676,95 1536,84 967,9 1011,87 590,93 152,59
мг/дм3
Мінерал
ізація,
6534,16 3160,15 5010,63 5813,58 9231,02 7842,44 5257,31 3107,05 4291,5
мг/дм3
Примітка. ВМ – Великомостівська; ЧГ – Червоноградська; М – Межирічанська; В –
Відродження; Л – Лісова; З – Зарічна; ВІ – Візейська; Н – Надія; С – Степова.

Мінералізація – загальний вміст у воді мінеральних речовин (розчинених
іонів, солей і колоїдів). Проведені дослідження [20] показали зміну значень
загальної

мінералізації

досліджуваних

шахтних

вод

від

3107,05 г/дм3

до 9231,02 г/дм3, максимум яких характерний для літньо-осіннього періоду, а
мінімум – для зимово-весняного. Зменшення значень мінералізації пов'язане зі
зменшенням поверхнево-схилового стоку та просочування атмосферних опадів.
Отже, шахтні води мають велику мінералізацію, тому потребують
глибокого очищення перед їх використанням або скиданням у природні
об’єкти. Однією з основних стадій перед демінералізацією шахтних вод має
бути їх пом’якшення.
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1.2.3 Стічні води, що утворюються в процесах видобутку нетрадиційних
вуглеводнів

Відмінність процесу видобування нетрадиційного газу полягає у великій
кількості рідини, яка використовується для гідророзриву – до 20000 м3 [24]. До
того ж у процесі видобування для підтримання дебіту свердловини операцію
гідророзриву слід проводити до 10 разів на рік. В результаті цього виникає
декілька екологічних проблем, головною з яких є потреба в утилізації великої
кількості відпрацьованої рідини гідророзриву та споживання значної кількості
свіжої води. За звітами екологів видобування сланцевого газу призводить до
значного забруднення ґрунтових вод толуолом, бензолом, диметилбензолом,
етилбензолом,

миш’яком

і

ін.

Для

однієї

операції

гідророзриву

використовується від 80 т до 300 т хімікатів [25]. В цілому газовидобувними
компаніями використовується близько 85 токсичних речовин (табл. 1.6).
Таблиця 1.6 – Орієнтовний склад рідини, що використовується для
гідророзриву компанією «Шелл»
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назва реагенту
Вода з піском
Кислоти неорганічні
Легкий нафтовий дистилят
Ізопропанол
Калію хлорид
Гуарова камедь
Етиленгліколь
Карбонат натрію
Хлорид натрію
Борати НВО3
Лимонна кислота
N,N-диметилформамід
Глутаровий альдегід

Масова доля у рідині, %
99
0,24
0,17
0,16
0,14
0,12
0,1
0,03
0,02
0,01
0,006
0,003
0,001

Істотною небезпекою також є можливість забруднення ґрунтових вод
шляхом просочування відпрацьованої рідини гідророзривів з амбарів –
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накопичувачів [26]. Розрахункова проникність сучасної полімерної плівки
гідроізоляції великої щільності становить 10-3 м/рік. Для запобігання цієї
небезпеки, бажано було б переробляти рідину гідророзриву. Впровадженню
таких технологій заважає велика жорсткість, яка утворюється внаслідок
вимивання та розчинення породи неорганічними кислотами під час процесу
гідророзриву.
Тому розробка технології видалення жорсткості дозволить, по-перше –
позбутися великих кількостей забруднюючих речовин, та по-друге –
зекономити значні об’єми свіжої води й отримати з рідини корисні продукти –
мінеральні солі та композиційне паливо.

1.3

Методи та установки для пом’якшення води при водопідготовці

Водопідготовка – обробка води, що надходить з природного вододжерела.
Вона призначена для приведення якості води у відповідність до вимог
технологічних

споживачів.

Здійснюється

на

спорудах

або

установках

водопідготовки, для потреб комунального господарства, практично у всіх
галузях

промисловості

(наприклад,

теплогенеруючі

підприємства

–

електростанції, котельні) [27, 28].
Водопідготовка включає наступні способи обробки:
 механічне очищення від нерозчинних забруднень (сміття, піску, іржі,
окалини, крупно- і дрібнодисперсних суспензій);
 освітлення (видалення з води колоїдних і суспендованих забруднень);
 пом’якшення (усунення жорсткості води осадженням солей кальцію і
магнію, вапном і содою або видалення їх з води катіонуванням);
 обезсолювання (іонним обміном або дистиляцією у випарниках);
 видалення розчинених газів і оксидів заліза, марганцю і міді;
 бактерицидне очищення води від мікроорганізмів;
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 поліпшення органолептичних властивостей води (видалення з води
речовин, що надають воді запах).
Виробничі стічні води надходять з промислових та комунальних
підприємств та відрізняються великою різноманітністю забруднень, навіть в
умовах одного підприємства. Іноді від одних і тих же операцій у різний час
надходить вода різного складу [29], тому відмінність пом’якшення виробничих
стічних вод від природних полягає у більш ретельній очистці на початкових
ступенях, спеціальним видаленням або знешкодженням особливих речовин, що
використовуються на конкретному виробництві та глибиною пом’якшення
[30, 31], внаслідок чого може змінюватися технологічна схема, але методи та
пристрої використовуються майже однакові. Структура методів пом’якшення
води зображена на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Структура методів пом’якшення
Одним з відносно нових методів попередження утворення накипу на
нагрітих поверхнях обладнання є магнітна обробка води [1]. Принцип дії
існуючих магнітних апаратів обробки води заснований на комплексному
багатофакторному впливі магнітного поля, що генерується постійними
магнітами або електромагнітами на розчинені у воді гідратовані катіони
металів, та структуру гідратів і водних асоціатів. Під впливом магнітного поля
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змінюються швидкості електрохімічної коагуляції (злипання і збільшення)
дисперсних заряджених частинок у потоці обробленої рідини і утворюються
численні центри кристалізації, що складаються з кристалів практично
однакового розміру.
Протинакипний ефект при магнітній обробці води залежить від складу
оброблюваної води, напруженості магнітного поля, швидкості руху води,
тривалості її перебування в магнітному полі та інших чинників. Протинакипний
ефект при магнітній обробці води посилюється з підвищенням температури
оброблюваної води, при високому вмісті іонів Ca2+ і Mg2+, зі збільшенням
значення рН, а також при зменшенні загальної мінералізації води [32 – 34].
Недоліками обробки води магнітним полем є:
 змінний ефект, тобто через деякий час накип знову починає
утворюватися на поверхнях обладнання;
 зменшення жорсткості, що відкладається на обладнанні, відбувається у
досить невеликих значеннях;
 відсутність методів контролю ефективності обробки води.
Тому

магнітна

використовується

для

обробка

не

корекції,

вирішує

та

проблему

незначного

пом’якшення,

зменшення

а

жорсткості

безпосередньо перед використанням води.
Дистильована вода використовується для виробництва хімічно чистих
реактивів, лікарських препаратів, проведення різних аналізів, в лабораторній
практиці застосовується термічне знесолення води. Цей процес здійснюється у
випарниках киплячого типу. В процесі випаровування води основна частина
неорганічних і органічних домішок залишається в рідкій фазі. При цьому з води
вилучаються практично всі солі, у тому числі й жорсткість [1]. Проте,
використання дистиляції для пом’якшення води супроводжується дуже
великими

енерговитратами,

а

солі

жорсткості

відкладаються

на

теплопередаючих поверхнях дистиляторів, погіршуючи їх роботу.
Оскільки більшість домішок гірше розчиняється у твердій воді (лід), ніж в
рідкій, проводячи часткову кристалізацію (виморожування) води, можна
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очистити лід від домішок. Зі збільшенням швидкості кристалізації ефективність
очищення зменшується. Для очищення води можна використовувати і
зворотний процес: всю воду заморожують, а потім частину її повільно
розплавляють (розморожують). І в тому, і в іншому випадку домішки
концентруються у рідкій фазі. І разом з очисткою води від мінеральних солей
відбувається значне зниження її жорсткості.
Дистиляція, та виморожування – методи, що пов’язані з фазовим
переходом води – високо-енергоємні у використанні, потребують складного і
коштовного обладнання, що у результаті зумовлює обмежене їх використання
Вапняно-содовий і фосфатний методи [1, 35, 36] пом'якшення води
засновані на переході катіонів Ca2+ і Mg2+ в осади у результаті протікання
наступних реакцій:
– обробка гашеним вапном для усунення тимчасової жорсткості,
видалення іонів заліза і зв'язування СO2:
Са(НСO3)2+Са(ОН)2→2СаСО3↓+2Н2О,
Mg(HCO3)2+2Са(ОН)2→2СаСO3↓+Mg(OH)2↓+2Н2O,
FeSO4+Са(ОН)2→Fe(OH)2↓+CaSO4↓,
СO2 + Са(ОН)2 → CaCO3↓ + Н2O;
– обробка кальцинованої содою для усунення постійної жорсткості:
MgSO4+Na2CO3→MgCO3↓+Na2SO4,
MgCl2+Na2CO3→MgCO3↓+2NaCl,
CaSO4 +Na2CO3→CaCO3↓ + Na2SO4;
– обробка тринатрійфосфатом для більш повного осадження катіонів Са2+
і Mg2+:
3Са(НСO3)2+2Na3PO4→Ca3(PO4)2↓+6NaHCO3,
3MgCl2 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2↓ + 6NaCl.
Завдяки низькій розчинності фосфатів кальцію і магнію досягається
висока ефективність методу. Описані вапняно-содовий і фосфатний методи
досить прості, невибагливі у використанні, не потребують складного
обладнання, та дозволяють отримувати відходи у твердому вигляді, але
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невелика глибина пом’якшення, та високі витрати реагентів обмежують їх
використання.

Частіше

всього

вапняно-содовий

і

фосфатний

методи

використовують на початку очистки, або для попереднього пом’якшення перед
іонообмінним та баромембранним методами очистки [35 – 39].
Також у працях [40 – 43] описується удосконалення вапняно-содового
методу додаванням оксихлориду алюмінію, використання таких технологій
зумовлене специфікою вод, які помякшують, та небажанням змінювати
технологічну

схему

очистки.

Але

при

цьому

ускладнюється

процес

пом’якшення, здорожується кубічний метр пом’якшеної води та забруднюється
шлам сторонніми продуктами.
Сукупність баромембранних методів включає [1, 44 – 48] зворотний
осмос, мікрофільтрацію, ультрафільтрацію і нанофільтрацію. Зворотний осмос
(розміри пор від 1 Å до 15 Å, робочий тиск від 0,5 МПа до 8,0 МПа)
застосовується для демінералізації води. Цей процес затримує практично всі
іони на 92 – 99 %, а при двоступеневій системі – до 99,9 %. Зворотний осмос –
один з найперспективніших методів очищення води, переваги якого у малих
енерговитратах, простоті конструкції апаратів і установок, малих їх габаритах і
простоті експлуатації; застосовується для знесолення вод з солевмістом
до 40 г/л, причому межі його використання постійно розширюються [44 – 54].
Нанофільтрація (розміри пір від 10 Å до 70 Å, робочий тиск від 0,5 МПа
до 8,0 МПа) використовується для відділення барвників, пестицидів, гербіцидів,
сахарози, деяких розчинених солей, органічних речовин, вірусів і т. ін., а також
для часткового знесолення та пом’якшення води. Проте селективність
вилучення двовалентних катіонів у порівнянні з одновалентними не дуже
висока – всього від 60 % до 65 % [1, 44 – 47].
Ультрафільтрація (розміри порових отворів від 30 Å до 1000 Å, робочий
тиск від 0,2 МПа до 1,0 МПа) застосовується для відділення деяких колоїдів,
вірусів (в тому числі поліомієліту), вугільної сажі, поділу на фракції молока і
ін. Ультрафільтрація запозичила у зворотного осмосу способи отримання
мембран, а також багато в чому подібна до нього і за апаратурним виконанням.
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Відмінність полягає в набагато більш високих вимогах до відведення від
мембранної поверхні концентрованого розчину речовини, здатного формувати в
випадку

ультрафільтрації

гелеподібні

шари

і

малорозчинні

осади.

Ультрафільтрація за схемою ведення процесу і параметрами займає проміжне
положення між фільтруванням і зворотним осмосом [47 – 50]. Зазвичай
ультрафільтрацію проводять при порівняно невисоких тисках від 0,3 МПа
до 1 МПа. У разі ультрафільтрації значно підвищується роль зовнішніх чинників.
Так, в залежності від умов (тиск, температура, інтенсивність турбулізації, склад
розчинника і т.д.) на одній і тій же мембрані можна домогтися повного поділу
речовин, неможливого при іншому поєднанні параметрів. Мікрофільтрація
(розміри пор від 500 Å до 20000 Å, робочий тиск від 0,01 МПа до 0,2 МПа)
використовується для відділення деяких вірусів і бактерій, тонко дисперсних
пігментів, пилу активованого вугілля, азбесту, барвників, поділу водо-масляних
емульсій і т. ін. [51 – 55].
Баромембранний метод має свої недоліки та переваги. Переваги методу:
– дуже висока якість отриманої води, яка обумовлена досить «м'якими» з
фізико-хімічної точки зору умовами проведення процесу;
– необмежена продуктивність (шляхом набору стандартних модулів і
блоків) у поєднанні з невеликими габаритами;
– співвідношення: продуктивність/габарити – краще у порівнянні з
іншими методами знесолення – дистиляцією, іонним обміном, електродіалізом;
– відносно низькі експлуатаційні витрати;
– мала витрата інгібіторів відкладень і реагентів для відмивання
відкладень на мембранах;
– низька енергоємність (енергія потрібна лише для створення градієнта
тиску і рециркуляції розчину) [44 – 60].
Недоліки:
– необхідна ретельна підготовка води за відповідними параметрами для
забезпечення великої продуктивності мембран і тривалого терміну їх служби;
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– скидається великий обсяг концентрату (з урахуванням компоновочних
рішень витрата пермеату (фільтрату) може скласти від 50 % до 80 % вихідної
води, концентрат від 20 % до 50 %) отже, значна витрата вихідної води;
– великі капітальні витрати;
– бажаний безперервний режим роботи установок [60].
Іонообмінний метод обробки води заснований на здатності деяких
важкорозчинних речовин – іонітів до обмінних реакцій з катіонами і аніонами,
що містяться у воді. Розрізняють катіонний і аніонний обмін. Відповідно іоніти
поділяють на катіоніти і аніоніти. Іоніти – практично не розчинні у воді
неорганічні

(цеоліти)

або

високомолекулярні

органічні

сполуки

(фенолформальдегідні смоли та ін.), в яких є рухливий катіон (Н+, Na+, K+,
NH4+) або аніон (ОН-, Cl-). В якості іонітів у промисловості широко
застосовуються

ряд синтетичних іонообмінних смол. Каркас іонообмінної

смоли складається з високополімерної просторової сітки вуглеводневих
ланцюгів та бензольних кілець. Каркас має позитивний (An+) або негативний
(Kat-) заряд, обумовлений зарядом фіксованих іонів.
У якості фіксованих іонів найбільш часто використовуються у катіонітах
-НSО3-, -СОО-, -РО42-, у аніонітах - NН3+, NН2+, ≡N+, ≡S+.
Заряд каркасу компенсується зарядом рухомих, здатних до обмінних
реакцій, противоіонів. Вміст у іоніті здатних до обміну протиіонів визначає
ємність іоніту, яка виражається в мг-екв іонів що обмінюються на одиницю
маси або об'єму сухої смоли.
Процеси катіонного обміну можуть бути представлені таким чином:
2(Kat)H+Са(НСO3)2↔(Kat)2Са+2СО2+2Н2O
2(Kat)Na+CaSO4↔(Каt)2Са+Na2SO4
2(Kat)Na + Mg(НСО3)2 ↔ (Kat)2Mg + 2NaHCO3
Процеси аніонного обміну можуть бути представлені таким чином:
(Аn)ОН+НСl↔(An)Сl+Н2O
2(An)ОН + H2SO4 ↔ (An)2SO4 + 2Н2O
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Реакції іонного обміну оборотні, що дозволяє здійснювати регенерацію
відпрацьованого іоніту, обробляючи його розчинами відповідних лугів, кислот і
солей [61 – 65].
Використовують основні п’ять способів іонообмінного пом’якшення
води: Na-катіонування , Н-Na-катіонування, Н-ОН обезсолення, H-катіонування
на слабкому катіоніті, та ОН-СО3 аніонування. Усі методи іонообмінної
обробки води досить добре вивченні, легко автоматизуються, та прості у
використанні. Н-Na-катіонування [66] досить розповсюджений метод легко
автоматизується, як правило використовується для пом’якшення жорстких та
сильно-лужних вод. Na-катіонування самий розповсюджений метод іонного
обміну, має ті ж властивості що й попередній, він є більш дешевим, має високу
глибину пом’якшення від 0,05 мг-екв/дм3 до 0,1 мг-екв/дм3, але досить сильно
підвищує лужність і сухий залишок [67 – 69]. Тому Na-катіонування як правило
використовують у підготовці води для систем опалення та котлів низького
тиску. Н-ОН іонування досить дорогий метод через велику витрату реагентів на
регенерацію смол [70]. Використовується зазвичай для глибокого знесолення,
зменшується як постійна жорсткість, так і тимчасова, пом’якшення води при
цьому є побічним процесом. У роботах [71 – 73] описано дослідження
використання іонообмінної установки пом'якшення та демінералізації води, при
використанні високоосновних аніонітів в ОН- формі. При використанні аніоніту
в СО32–-формі на 20 см3 іоніту вдалося пом'якшити 1400 см3 розчину при
зниженні жорсткості з 8,0 мг-екв/дм3 до 1,9 мг-екв/дм3, при залишковій
концентрації сульфатів 39,0 мг/дм3, тоді як для аніоніту у ОН–-формі при тому
ж об'ємі іоніту при зниженні жорсткості до 1,9 мг-екв/дм3 об'єм очищеної води
склав усього 600 см3 при залишковому вмісті сульфатів 167 мг/дм3. В обох
випадках

ємність

іоніту

досягала 1300 мг-екв/дм3.

по

Вибір

сульфатах
форми

була

іоніту

досить
при

високою

пом'якшенні

та
води

визначається співвідношенням у ній концентрацій кальцію та магнію. При
високому вмісті гідрокарбонатів у воді та високих концентраціях Cl– та SO42–
[71 – 73] обробка води на аніоніті у ОН–-формі забезпечила високу
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ефективності пом’якшення води. У табл. 1.7 представлено порівняльні
характеристики методів іонного обміну, коагуляції, та відносно нового
електромембранного пом’якшення.
Таблиця 1.7 – Порівняльні характеристики методів пом’якшення
Методика
очистки
1
Реагентний
метод

Naкатіонування

Н-Naкатіонування

Hкатіонування
на
слабокислому
іоніті

Н-ОН
обезсолювання

Недоліки
2
1. Важко автоматизувати.
2. Велика витрата реагентів.
3. Низька глибина пом’якшення
(зазвичай залишкова жорсткість
складає від 1,5 мг-экв/дм3
до 3 мг-экв/дм3).
4. рН води при обробці сильно
підвищується до значення від 10 до
11,5).
1. Витрата
кухонної
солі
перевищує стехіометричну у 2,5 – 3
рази.
2. Утворюється велика кількість
мінералізованих стічних вод.
3. Відбувається деяке зростання рН
і сухого залишку.
1. Витрата кислоти на регенерацію
на 40 % перевищує стехіометричну.
2. При регенерації утворюється
кислий мінералізований стік що
підлягає
нейтралізації
перед
скиданням.
3. рН
води
після
обробки
знижується до значення від 4 до 5.
1. Видаляє лише частково тимчасову
жорсткість,
залишкова
тимчасова жорсткість і лужність
зазвичай
становить
від 1,5 мг-екв/дм3 до 2 мг-екв/дм3.
Постійна жорсткість повністю
залишається в обробленій воді.
2. Утворення кислого стоку після
регенерації.
1. Пом'якшення
є
побічним
ефектом знесолення.
2. Дуже велика витрата реагентів
на регенерацію смол.
3. Утворення значної кількості
мінералізованих стоків.

Переваги
3
1. Шлам
у
вигляді
твердих
відходів.
2. Добре вивчений метод, простий
у застосуванні.
3. Витрата
реагентів
майже
дорівнює стехіометрії.
4. При пом'якшенні сухий залишок
води знижується на величину
тимчасової жорсткості.
1. Легко автоматизується.
2. Дешевий реагент (повар. сіль).
3. Видаляє як тимчасову так і
постійну жорсткість.
4. Досягається висока глибина
пом'якшення від 0,05 мг-екв/дм3
до 0,1 мг-екв/дм3.
1. Легко автоматизується.
2. Відбувається повне видалення
тимчасової жорсткості.
3. Досягається висока глибина
пом'якшення в розмірі
від 0,05 мг-екв/дм3
до 0,1 мг-екв/дм3.
1. Легко автоматизується.
2. Менша витрата реагентів, ніж
при Na і при Н-Na катіонуванні,
кількість
кислоти
перевищує
стехіометричну
на
величину
від 5 % до 10 %.

1. Легко автоматизується.
2. Усуває тимчасову і постійну
жорсткість.
3. Досягається висока глибина
пом'якшення.
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Кінець таблиці 1.7
1
2
3
ОН-СО3
1. Невисока глибина пом'якшення.
1. Утворення твердого відходу.
аніонування
2. Ненадійність роботи процесу з- 2. Відсутність
мінералізованих
за можливості отруєння смоли стоків.
осадами карбонату кальцію і 3. Видаляє як тимчасову так і
гідроксиду магнію.
постійну жорсткість.
3. Утворення
лужного
відпрацьованого регенераційного
розчину, що підлягає нейтралізації
перед скиданням.
4.
рН
обробленої
води
підвищується до значення від 10
до 11.
Мембранний
електроліз

1. Глибина пом'якшення нижче ніж 1. Легко автоматизується.
при іонообмінній обробці.
2. Глибина пом’якшення більша за
2. Залишкова жорсткість становить аналогічний
показник
при
3
3
від 0,3 мг-екв/дм до 0,5 мг-екв/дм . реагентній обробці.
3. Видаляє як тимчасову, так і
постійну жорсткість.
4. Мінімальна витрата реагентів.
5. Солі жорсткості виводяться у
вигляді шламу, що містить кальцій,
магній, кремній та придатний для
використання
у
виробництві
будматеріалів.
6. В
процесі
пом'якшення
відбувається
одночасні
нейтралізація
води
і
її
знезараження.

З наведених даних можна зробити висновок, що при гарантованій
ефективності методу іонного обміну йому властиві такі основні недоліки:
– велика витрата реагентів на регенерацію іонообмінних смол;
–

скидання

в

природні

водні

джерела

екологічно

небезпечних

регенераційних розчинів мінеральних солей;
– висока витрата частково пом'якшеної води на власні потреби установки
водопідготовки;
– значна залежність економічності знесолення від мінералізації вихідної
води, що обмежує сферу застосування методу;
– висока вартість іонообмінних смол;
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– кожна іонообмінна технологія має свої особливості, тому виникає
потреба підбирати її окремо до кожної води, згідно проведених аналізів.
Тому іонний обмін майже у всіх розглянутих роботах автори радять
використовують на кінцевому циклі обробки води, що максимально знизить
кількість шкідливих для катіоніту, чи аніоніту речовин і максимально зменшить
навантаження на смолу [74 – 85].
Процеси поділу іонів солей за допомогою іоноселективних мембран під
дією постійного струму називають електродіалізом. Електродіалізатор – апарат,
в

якому

відбувається

процес

електродіалізу,

складається

з

камер

концентрування та обезсолення, що розділяються катіонітовими і аніонітовими
мембранами. При пропусканні постійного струму катіони (Na + , К+ ) рухаються
у напрямку до катоду, проникаючи

через катіонітні мембрани, але

затримуючись аніонітовими мембранами. Аніони (Cl-, SO42-) рухаються у бік
аноду,

проходять

через

аніонітові

мембрани

і

затримуються

катіонитовими [86]. Мембрани виготовляються з полімерних матеріалів
(поліетилен,

поліпропілен

і

т.д.)

і

порошку

іонообмінних

смол.

Електродіалізатори прокладочні – це апарати фільтр-пресного типу з
горизонтальною віссю електричного поля, лабіринтові – з вертикальною віссю
електрополя. Слабким місцем електродіалізатора є мембрана, яка може бути
«отруєна» барвниками, поверхнево-активними речовинами, синтетичними
миючими засобами, флотаційними реагентами, великим вмістом завислих
речовин, заліза, марганцю та ін. [87]. Зазвичай, між анодом і катодом,
виготовлених з графіту, або платинованого титану, розташовують до 300 камер,
утворених катіонітовою і аніонітовою мембранами [88, 89]. Ефективна межа
використання електродіалізатору за солевмістом шахтних вод від 3 г/л до 5 г/л.
Якісні

показники

вихідної

шахтної

води

і

опріснення, отримані

на

електродіалізаторі ЕДУ-50, наведені у табл. 1.8.
В результаті експлуатації було встановлено, що вміст мікроелементів
нікелю і кобальту понад 0,05 мг/л знижують ефективність роботи мембрани.
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Велика концентрація солей кальцію, магнію, сульфатів і гідрокарбонатів, які
відкладаються на мембранах також заважають протіканню процесів.
Таблиця 1.8 – Склад вихідної та очищеної електродіалізом шахтної води
Показники
Загальний солевміст, мг/дм3
Жорсткість загальна, мг-екв/дм3
Залізо загальне, мг/дм3
Натрій і калій, мг/дм3
Кальцій, мг/дм3
Магній, мг/дм3

Вхідна вода
4450 – 5316
15,6 – 19,2
0,75 – 2,4
1200 – 1610
142
145

Вода після обробки
440 – 860
1,2 – 4,0
–
130 – 213
36
27

У зв'язку з цим метод електродіалізу рекомендується застосовувати на
шахтних водах хлоридно-сульфатного змішаного складу з солевмістом не
більше 5 г/дм3 [80]. Автори [90, 91] пропонують додавати комплексоутворювач
під час діалізу, що не дозволяє солям жорсткості відкладатися на поверхні
мембран, та переводить катіони жорсткості у комплексні аніони. За допомогою
реверсивного електродіалізу можливо проводити очистку та розділення
спеціальних стоків з невеликою кількістю компонентів [92]. Але всі ці способи
все одно не вирішують основні проблеми електродіалізу – відсутність стійких
та доступних електродів.

1.4 Електрохімічні методи обробки природних вод та промислових стоків
1.4.1 Досвід використання електрохімічних методів для водопідготовки та
обробки промислових стічних вод

Методи електрообробки на сьогодні є найбільш ефективними та
прогресивними у технології очищення води. Апарати, за допомогою яких
відбувається реалізація цих методів, досить компактні, високопродуктивні,
процеси управління та експлуатації порівняно просто автоматизуються [93].
Крім того, електрообробка, при правильному поєднанні її з іншими способами,
дозволяє успішно очищати стічні води від ряду домішок різного складу і
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дисперсності. При цьому не збільшується сольовий склад води, що очищається,
і нерідко виключається утворення осадів або значно зменшується їх кількість.
Все це забезпечує в ряді випадків істотні переваги електрохімічних методів
перед традиційними методами обробки води. Збільшення кількості і потужності
джерел електроенергії, значні успіхи в області конструктивних розробок
електролізерів, поява нових електротехнічних матеріалів, в тому числі малозношуваних, стійких при анодній поляризації електродів, дозволяє припускати,
що установки, які діють на основі принципів впливу електрофізичних і
електрохімічних факторів, знайдуть широке застосування в технології
водопідготовки та локальної очистки промислових стічних вод [94].
Застосування електродіалізної установки УЕО-50-4/12,5 описано для
зменшення скидів Кемеровської ДРЕС [95, 96]. В результаті знижувався вміст
натрію і хлоридів в частково знесоленій воді (зменшення вмісту солей
досягало 45 – 55 %). Мінусами цієї установки є необхідність попереднього
глибокого пом’якшення води, а також ціна, адже в якості електродів
використовувався платинований титан.
У роботах [97 – 103] проведено аналіз систем водокористування ТЕС, в
ході яких виявлено, що рідкі відходи установок водокористування мають
лужний характер. Автори описують розробку електромембранних методів
утилізації

високомінералізованих

рідких

лужних

відходів

установок

водокористування ТЕС з отриманням корисних лужних розчинів.
Представлені розробка і впровадження [104] на Казанській ТЕЦ-3
технологій максимально повної переробки і утилізації стічних вод за
допомогою електромембранних технологій з отриманням і повторним
використанням в циклі станції вихідних хімічних реагентів. Результатом
впровадження розробок з використанням електромембранних технологій
(електродіалізатори УЕО-50-4/12 і ЕОУ-2-Р21К) стало створення замкнутих
виробничих циклів при мінімізації виробничих відходів, скорочення питомого
споживання

природних

ресурсів

і

енергії

[105 – 110].

Отримані

експериментальні дані дослідно-промислових випробувань електромембранних
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технології

переробки

високомінералізованих

стоків

з

одночасним

пом'якшенням сольового і лужного розчинів [111 – 119].
Окрім значної кількості позитивних властивостей, електрохімічні методи
мають деякі недоліки – утворення на поверхні мембран солей жорсткості у
камерах концентрування, це ускладнює використання електродіалізу і взагалі
електромембранних методів [120]. Над вирішенням цієї проблеми працює
велика кількість науковців. Наприклад, у роботі [121, 122] автори пропонують
заповнювати секцію обезсолювання шаром аніонообмінних смол, а секцію
концентрування шаром катіонообмінних. Таким чином, генерація іонів
гідрогену унеможливлює утворення осаду на поверхні аніонообмінної
мембрани у секції концентрування.
У 80-х роках минулого сторіччя групою вчених проводилися дослідження
методів

коригування

рН

природних

та

стічних

вод

електрохімічним

шляхом [123]. Побічним ефектом такої обробки було випадання у катодних
камерах електролізеру осадів солей жорсткості – отже, відбувалося попутне
електрохімічне пом’якшення води. Однак, дослідники стикнулися з проблемою
відсутності мало бюджетних анодних матеріалів, що були б стійкими під час
електролізу

вод

різного

складу.

Їм

довелося

проводити

досліди

з

використанням електродів з благородних металів.

1.4.2 Спроби отримання стійких малобюджетних анодних матеріалів

У процесах електрохімічної обробки рідин широко використовуються
інертні аноди, тобто такі, які не вступають у реакції з електролітом під час їх
анодної поляризації [124]. Анодні матеріали повинні бути механічно міцними,
добре проводити електричний струм, мати необхідну селективність та
каталітичну активність до бажаного анодного процесу. Перелік питань щодо
властивостей анодного
наведений

у

різних

матеріалу і
статтях,

особливостей

монографіях

та

виготовлення анодів
посібниках

переважно

у 80 – 90 роках минулого століття. Опис благородних металів, їх оксидів та
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інших матеріалів, що використовуються у прикладній електрохімії в якості
інертних анодів, наведено у монографіях та статтях [125 – 127]. Кінетика та
механізми

анодних

процесів

на

метал-оксидних

електродах

наведені

в [125 – 128]. Найширше використання отримали метали платинової групи і
сама платина, оскільки за допомогою цих матеріалів можна проводити процеси
електрохімічного синтезу з високою густиною струму у сульфатних та
хлоридних середовищах [129]. З іншої сторони, висока вартість платини та
інших благородних металів спонукає до пошуку нових матеріалів. Найбільш
перспективною є розробка нових метал-оксидних систем із заданими
каталітичними властивостями, селективністю, механічною міцністю.
Анодні матеріали можна приблизно поділити на три групи: вуглецеві,
чисто металічні, оксидно-металічні.
До вуглецевих відносять різні види графітового анодного матеріалу.
Єдиним недоліком графітового матеріалу є пошкодження графіту під час
виділення

кисню

у

процесі

електролізу

і

забруднення

електроліту

дрібнодисперсним графітовим пилом. Для підвищення стійкості анодів замість
чистого графіту почали використовувати склографіт [130], однак він також
піддається значному руйнуванню при електролізі.
Найкращі показники у процесах електролізу в різних агресивних
середовищах виявляють метали платинової групи: платина, іридій, родій і т.
ін. [131]. Але висока ціна та дефіцитність платини та інших благородних
металів спонукає до пошуку нових анодних матеріалів.
У цій якості почали використовувати покриття вентильних металів,
зокрема, титану, оксидами металів. Найбільш поширеним на сьогодні є
комбінований електрод (ОРТА) що складається з RuO2 і ТiO2 [128, 132].
Рутенієво-титанові аноди виявилися досить стійкими та механічно міцними.
Вони

зберігають

стабільний

потенціал

протягом

всього

часу

роботи [133 – 138, 139]. Втім, в режимі електролізу змішаних сульфатнохлоридних розчинів активне оксидно-рутенієве покриття швидко руйнується.
Відомі

удосконалені

аноди

ОРТА

з

домішками

IrO2

і

SnO2

у
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покритті [126, 140 – 142]. Проте, всі анодні матеріали, що містять благородні
метали та їх сполуки, є надто дорогими, і їх не вигідно застосовувати у
процесах водопідготовки та очистки стічних вод.
Великий інтерес представляють композиційні анодні матеріали на основі
оксидів неблагородних металів: мангану, феруму, та плюмбуму [143 – 145]. Їх
дешевизна і доступність, у поєднанні з високими каталітичними властивостями
та селективністю, роблять їх перспективними при розробці нових анодних
матеріалів.
Недоліком застосування покриттів з таких оксидів на поверхні інертного
струмопідводу з титану є досить швидке транспортування кисню до поверхні
струмопідводу при анодної поляризації у кислих розчинах [146]. При цьому
зростає перехідний опір метал/оксид, і електрохімічний процес гальмується і
припиняється.
Для підвищення їх стійкості іноді під покриттям аноду діоксидом
мангану наносять захисний підшар діоксиду рутенію, проте це значно збільшує
вартість анодів [147].
Магнетит є недостатньо хімічно стійким у нейтральних та кислих
середовищах, і тому не може застосовуватися при водопідготовці та очищенні
стічних вод [148 – 151].
Відносно новим анодним матеріалом є оксид кобальту Co3O4 [152 – 155].
Проте, при електролізі хлоридно-сульфатних розчинів та в кислих середовищах
відбувається швидке розчинення оксиду кобальту та знос покриття.
Найстійкішим оксидним матеріалом для малозношуваних анодів є
діоксид плюмбуму. Діоксид плюмбуму має електропровідність, близьку до
електропровідності металів. Він існує в двох кристалічних формах – α-РbO2 і βРbO2. α-РbO2 утворюється при електроосадженні діоксиду плюмбуму із лужних
електролітів та є більш стійкою. β-РbO2 утворюється із кислих електролітів. За
своїми властивостями діоксид плюмбуму є сильним окисником. Він хімічно
стійкий у розчинах кислот і лугів [156 –160].
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Для

виготовлення

анодів

найбільш

доцільно

використовувати

найпростіші – електрохімічні методи осадження діоксиду плюмбуму, оскільки
вони не потребують для своєї реалізації складного обладнання [161]. У
електрохімічних методах використовують кислі нітратні або лужні плюмбітні
та етілендіамінтетраацетатні електроліти [162 – 164].
Нітратний електроліт найбільш розповсюджений у наш час через
можливість працювати з високими густинами струму і температурами, також
він легко готується, та складається з доступних матеріалів. Основним
компонентом нітратного електроліту є Рb(NO3)2. Але осадження шарів
двоокису свинцю завтовшки більше, ніж 200 мкм на пластиноподібні вироби за
допомогою кислого нітратного електроліту майже неможливе внаслідок
виникнення значних внутрішніх напружень в осаді.
Осади, що утворюються з лужного плюмбітного електроліту, більш міцні
і складаються з α-модифікації РbО2. Головними компонентами плюмбітного
електроліту є плюмбіт натрію, та гідрооксид натрію. Оптимальний склад
електроліту та режим електролізу [162]: Рb – 0,1 моль/дм3; NaОH – 48 г/дм3
(1,2 моль/дм3); етиленгліколь – від 0,05 моль/дм3 до 0,07 моль/дм3; режим
електролізу: Da від 0,3 А/дм2 до 0,5 А/дм2; Т = 333 К, з перемішуванням.
При зазначених параметрах такого електроліту вдається отримувати
цупкі ненапружені осади діоксиду плюмбуму з металевим блиском.
Лужний етилендіамінтетраацетатний електроліт так само дозволяє
отримувати оксид плюмбуму α-модифікації. Він представляє собою лужний
розчин Рb-2Na-ЕДТА. Склад цього електроліту та параметри електролізу:
Рb-2Na-соль ЕДТА – 0,25 моль/дм3; 4Na-соль ЕДТА – 0,05 моль/дм3;
NaОHвільний – 2 моль/дм3; етиленгліколь – від 0,07 моль/дм3 до 0,1 моль/дм3;
температура електроліту 333 К при перемішуванні, густина струму в межах
від 0,5 А/дм2

до 2 А/дм2.

Етилендіамінтетраацетатний

електроліт

також

дозволяє отримувати цупкі ненапружені осади діоксиду плюмбуму з металевим
блиском [162].
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Проте, як плюмбітний, так і етилендіамінтетраацетатний

електроліти

мають велику ваду – вони є нестабільними під час електролізу. Після
протікання відносно невеликої кількості електрики з електроліту починають
осідати цегельно-червоні донні відкладення. Некерованість цього процесу
призводить

до

різкого

погіршення

якості

анодного

покриття.

Саме

невирішеність задачі попередження утворення донних відкладень не дозволяла
використовувати лужні електроліти для промислового отримання анодів.
Для підвищення корозійної стійкості та каталітичної активності деякі
автори пропонують модифікування РbO2 іонами групи заліза, поверхнево
активними речовинами і поліелектролітами [165 – 167]. Але до істотного
покращення властивостей покриття це не призвело.
При використанні титанових анодів з активним покриттям з діоксиду
плюмбуму без проміжного захисного підшару відбувається достатньо швидке
зростання перехідного опору між металевою основою та активним покриттям.
В якості захисного підшару використовують тонкий шар покриття з оксиду
рутенію або платини [165, 167].
Отже, у дослідженій літературі не знайдено способів отримання стійких у
нейтральному та кислому середовищі анодів, які не містили б благородних
металів або їх сполук. Тому однією з основних і найпершою задачею
експериментальних

досліджень

є

пошук

шляхів

і

розробка

способів

виробництва стійких металоксидних анодів, що не містили б благородних
металів та їх сполук.

1.5 Вибір напрямків дослідження

Виходячи з огляду робіт попередників можемо сформулювати такі
основні напрямки досліджень:
1. Розробка способу отримання малобюджетних анодів, що були б
стійкими у нейтральних та кислих сульфатно-хлоридних розчинах.
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2. Дослідження процесу електромембранного пом’якшення води та
визначення його енергетичних характеристик.
3. Розробка конструкції апарату для електромембранного пом’якшення
води та стічних вод.
4. Випробування процесу електромембранного пом’якшення вод різної
природи на стендовій установці та розробка рекомендацій з використання
способу у промисловості.
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РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ МАЛОЗНОШУВАНОГО АНОДУ
ДЛЯ ЕЛЕКТРОЛІЗУ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ
В якості основних для дослідження нами вибрані лужні електроліти для
осадження оксиду плюмбуму (IV). Такий вибір оснований на наступних їх
перевагах:
– лужні електроліти дозволяють осадити цупкі, щільні, мало напружені
шари оксиду плюмбуму (IV), що мають поверхню з металевим блиском;
– зазначені електроліти не розтравлюють поверхні струмопідводів з
нікелю, вуглецевої та нержавіючої сталей під час анодної поляризації, що
дозволяє осадити покриття оксиду плюмбуму (IV) на підкладки з недефіцитних,
недорогих конструкційних матеріалів без використання захисного підшару з
благородних металів або їх оксидів.
Однак

поряд

з

перевагами

впровадження

лужних

електролітів

гальмується низкою ряду не вирішених наукових і прикладних задач.
Розв’язанню

цих

задач

були

присвячені

подальші

експериментальні

дослідження. У ході досліджень порівнювали:
–

нітратний

електроліт

складу:

Pb(NO3)2

–

0,76 моль/дм3,

Сu(NO3)2 – 0,16 моль/дм3;
– такий самий електроліт з додаванням функціональних добавок для
покращення якості анодного покриття;
–

плюмбітний

електроліт

складу:

NaOH

–

1,2 моль/дм3,

етиленгліколю 0,07 моль/дм3, Pb (ІІ) – до насичення;
– лужний комплексний електроліт складу: NaOH – 2,5 моль/дм3,
ЕДТА 0,3 моль/дм3, етиленгліколь – 0,1 моль/дм3, Pb (ІІ) – до насичення;
– лужний комплексний електроліт того ж складу з додаванням
функціональних добавок для покращення якості катодного осаду.
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2.1 Дослідження катодного процесу

При електроосадженні оксиду плюмбуму (IV) з кислого нітратного
електроліту плюмбум на катоді не осаджується, оскільки в електроліт додають
нітрат купруму. Під час електроосадження на катоді виділяється невелика
кількість оксидів азоту [168].
При електроосадженні оксиду плюмбуму (IV) з лужного плюмбітного
електроліту на катоді виділяється плюмбум у вигляді компактної катодної
губки, яка легко знімається із сталевого катоду механічно.
При електроосадженні оксиду плюмбуму (IV) з лужного комплексного
етилендіамінтетраацетатного електроліту на катоді виділяється плюмбум у
вигляді губки із значною розвиненою поверхнею та великим питомим об’ємом.
Така губка існує за рахунок електростатичних сил і розпадається при
перемішуванні розчину. Низька насипна густина катодного осаду, що є
побічним продуктом при електроосадженні PbO2 з класичного комплексного
електроліту, свідчить про його погані механічні та технологічні властивості.
Катодний осад, отриманий з комплексного електроліту, майже не тримається на
катоді й швидко розростається вглиб розчину. Часто осад під дією механічного
перемішування частково відривається від катоду, досягає поверхні аноду й
замикає електроди, відновлюючи анодний осад оксиду плюмбуму (IV) та
псуючи покриття. Крім того, така свинцева губка погано переплавляється на
зливок за рахунок швидкого окислення свинцю киснем повітря.
Для покращення зчеплення катодного осаду з поверхнею катоду нами
було запропоновано додавати у базовий електроліт добавку силікату натрію.
Встановлено, що додавання силікату в електроліт суттєво змінює характер
катодного осаду. Осад втрачає дендритно-пластинчастий характер, набуває
значно більшої насипної густини та механічної міцності, значно краще
тримається на основі катоду та переплавляється на зливок. Результати
експериментів (рис. 2.1) засвідчують, що концентрація силікатної добавки, при
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якій досягається максимальне зростання насипної густини катодного осаду та
виходу зливку – 0,015 моль/дм3 [169].

Рисунок 2.1 – Залежність насипної густини ρ, кг/м3 (ряд 1)
та виходу зливку плюмбуму η, % (ряд 2) під час переплавки катодного осаду
від концентрації SiO2, m, моль/дм3
Подальше збільшення концентрації силікатної добавки призводить до
несуттєвого зростання насипної густини катодного осаду та виходу зливку
плюмбуму.

2.2 Дослідження внутрішніх напружень в осадах оксиду плюмбуму (IV)

Відомо, що осади оксиду плюмбуму (IV) мають погане зчеплення з
металевою основою внаслідок значних внутрішніх механічних напружень
[162]. Крім того, при отриманні біполярного електроду з анодною стороною,
вкритою шаром оксиду плюмбуму (IV), навіть незначні внутрішні напруження
в активному покритті можуть призвести до деформації виробу та подальшого
руйнування шару покриття через його розтріскування. Тому задачею
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дослідження було встановити залежність внутрішніх напружень в осаді оксиду
плюмбуму (IV), отриманого з нітратного електроліту, від густини струму, а
також з’ясувати можливість отримання ненапружених осадів двооксиду
плюмбуму, склад електроліту та умови для цього. Дослідження виконувалися
шляхом вимірювання відхилення вільного кінця защемленої платівки при
односторонньому покритті осадом PbO2 (рис. 2.2).

Умовні познаки:
1 – анодний датчик;
2 – анодна платівка;
3 – катетометр;
4 – дзеркало.
Рисунок 2.2 – Схематичне зображення пристрою для вимірювання внутрішніх
напружень в осаді PbO2
Результати вимірювання, наведені на рис. 2.3, свідчать, що шар оксиду
плюмбуму (IV), отриманий з азотнокислого електроліту, має суттєве внутрішнє
механічне напруження. Хоча це напруження і зменшується при зниженні
густини струму з 10 А/дм2 до 0,5 А/дм2, все ж воно лишається значним навіть
при густині струму 0,5 А/дм2. Застосування домішок ОП-7, желатину та
паратолуолсульфаміду не призводить до зникнення внутрішніх напружень.
Лужні електроліти більш придатні для електроосадження мало напружених
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осадів, що наносяться з однієї сторони біполярного електроду складної форми.
Як свідчать дані, наведені на рис. 2.4, як плюмбітний, так і комплексний
електроліт з вмістом дінатрієвої солі етилендіамінтетраацетатної кислоти дають
осади з незначними механічними напруженнями. Ці внутрішні напруження при
густинах струму менше 1 А/дм2 мають позитивне значення (напруження
розтягування), а потім змінюють свій знак на протилежний. При густині
струму 1 А/дм2 внутрішні напруження в осадах оксиду плюмбуму (IV),
отриманому з цих розчинів близькі до нуля (0,007 МПа для плюмбітного
та 0,003 МПа для комплексного електролітів).

Умовні познаки:
ряд 1 – класичний нітратний електроліт;
ряд 2 – нітратний електроліт з добавкою 5 г/дм3 стабілізатораемульгатора ОП-7;
ряд 3 – нітратний електроліт з добавкою 5 г/дм3 стабілізатораемульгатора ОП-7 та 4 г/дм3 желатину;
ряд 4 – нітратний електроліт з добавкою 5 г/дм3 стабілізатораемульгатора ОП-7 та 5 г/дм3 паратолуолсульфаміду.
Рисунок 2.3 – Залежність внутрішніх напружень в осадах PbO2, отриманих з
нітратних електролітів від густини струму електроосадження
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Додавання силікату натрію до комплексного електроліту впливає на
внутрішні напруження в осаді оксиду плюмбуму (IV) незначним чином.
Фактично лише при великих густинах струму (4 А/дм2) внутрішні напруження
стискування зростають з – 0,027 МПа до – 0,039 МПа. При густинах струму
від 1 А/дм2 до 2 А/дм2 добавка силікату натрію трохи зменшує внутрішні
напруження стискування – при і = 1 А/дм2 внутрішні напруження основи
складають – 0,001 МПа.
Отже, для електроосадження активного одностороннього анодного
покриття PbO2 на біполярні електроди найбільш придатні лужні комплексні
електроліти. Результати, викладені у цьому підрозділі, описані в [169 – 171].

Умовні познаки:
ряд 1 – плюмбітний електроліт;
ряд 2 – класичний трилонатний електроліт;
ряд 3 – трилонатний електроліт
натрію 0,015 моль/дм3.

з

додаванням

силікату

Рисунок 2.4 – Залежність внутрішніх напружень в осадах PbO2, отриманих з
лужних електролітів від густини струму електроосадження
Отже, лужні електроліти дозволяють отримати покриття PbO2, що не має
внутрішніх напружень.
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Встановлено також, що лужні електроліти дозволяють покривати
оксидним покриттям деталі складної форми [169, 172].

2.3 Дослідження стабільності лужних електролітів

Кислий електроліт для осадження Pb (IV) оксиду є стабільним як при
тривалому зберіганні, так і при електроосадженні, незалежно від кількості
пропущеної електрики. На відміну від кислого, лужні розчини, як плюмбітний,
так і комплексний етилендіамінтетраацетатний – є нестабільними при
електролізі. Після протікання певної кількості електрики від 4 Агод/дм3
до 5 Агод/дм3 для плюмбітного та від 5 Агод/дм3 до 6 Агод/дм3 для
комплексного електролітів зазначені розчини спочатку набувають рожевочервоного кольору, а після цього на стінках обладнання та електродах
починається утворення цегельно-червоного осаду [162]. Як написано у цій
роботі, донні відкладення складаються із змішаних оксидів плюмбуму Pb 3O4 та
Pb2O3. Такі з’єднання утворюються в електроліті при накопиченні у ньому
сполук чотиривалентного плюмбуму. Включення донних відкладень в анодний
осад призводить до різкого погіршення якості покриття його розтріскування та
відшарування від поверхні підкладинки.
Утворення донних відкладень при електроосадженні PbO2 з лужних
електролітів зводило нанівець усі переваги цього способу й фактично завадило
широкому

впровадженню

анодів

з

Pb (IV)-оксидним

покриттям

у

промисловість. Зважаючи на це, детальне дослідження механізму та причин
утворення донних відкладень з лужних плюмбумвмісних електролітів та
розробка на підставах цього дослідження способу попередження утворення
донних осадів стало однією з основних задач нашої подальшої роботи.
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2.3.1 Причини та механізм утворення донних відкладень

Найбільш вірогідним є припущення, що донні відкладення утворюються
внаслідок поступового накопичення в електроліті сполук чотиривалентного
плюмбуму під час електролізу. Після досягнення концентрації насичення
плюмбат-аніонів починається утворення донних відкладень за реакціями:
2HPbO2- +HPbO3- = Pb3O4↓ + 3OH-;
HPbO2- +HPbO3- = Pb2O3↓ + 2OH-.
Для визначення концентрації розчинених сполук чотиривалентного
плюмбуму

у

лужних

етилендіамінтетраацетатному

плюмбітному
електролітах

та

комплексному

використовувати

стандартні

методики визначення неможливо, оскільки концентрація двовалентного
плюмбуму перевищує концентрацію чотиривалентного у 103…104 разів. Тому
нами запропоновано використовувати удосконалену методику йодометричного
визначення окисників, детально описану в [173, 174]. Від 25 см3 до 100 см3
розчину, що містить значну концентрацію сполук двовалентного та домішки
сполук

чотиривалентного

місткістю 250 см3,

плюмбуму

розводили

переносили

дистильованою

водою,

у

конічну
що

не

колбу
містила

розчиненого кисню, додавали наважку 0,5 г NaHCO3, нейтралізували соляною
кислотою до припинення виділення бульбашок СО2 та додавали надлишок
у 10 см3 соляної кислоти. Додавали 10 см3 розчину крохмалю. Послідовно
вносили три наважки по 0,5 г NaHCO3, кожен раз нещільно закриваючи отвір
колби гумовою пробкою для попередження потрапляння у колбу кисню
повітря. Після внесення останньої наважки NaHCO3 одразу додавали 0,5 г КІ,
закривали колбу, перемішували її та оставляли на одну годину. Паралельно такі
самі операції робили з холостим розчином NaOH концентрацією 2,5 моль/дм3.
Через

годину

суміші

відтитровували

концентрацією 0,0025 моль/дм3

за

допомогою

обчислювався за формулою:
С = 0,0025(v – v0)/Vпр,

розчином

Na2S2O3

мікробюретки.

з

Результат
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де 0,0025 – концентрація розчину тіосульфату натрію, моль/дм ;
v – об’єм розчину тіосульфату, що пішов на титрування проби, см3;
v0 – об’єм розчину тіосульфату, що пішов на титрування холостої проби, см3;
Vпр – об’єм проби, см3.
Точність вимірювання складала ± 1,3 × 10-5 моль/дм3.
Для

встановлення

концентрації

насичення

плюмбатів

у

лужних

електролітах виконували такі дослідження. Отримували розчин насиченої
концентрації за сполуками Pb (IV). Для цього плюмбітний та комплексний
електроліти витримували у термостатичних умовах протягом однієї години при
безперервному перемішуванні у контакті з свинцевим суриком Pb 3O4 марки
ЧДА. Кожні 10 хвилин відбирали пробу розчину, яку згодом аналізували на
присутність сполук чотиривалентного плюмбуму. Так було встановлено, що
насичена концентрація плюмбатів у розчинах встановлюється менш, ніж за
годину.
У

лужному

плюмбуму

плюмбітному

розчиняються

чотиривалентного

значно

плюмбуму

у

електроліті
краще,
воді

сполуки
ніж

складає

у

чотиривалентного
воді

близько

(розчинність
10 -16 моль/дм3).

Встановлено також, що насичена концентрація плюмбатів у цьому розчині
зростає

з

підвищенням

температури,

досягаючи

при

333 К

(4 ± 0,5) × 10-5 моль/дм3.
Розчинність плюмбатів у лужному комплексному електроліті з вмістом
ЕДТА,

майже

в

10 разів

вища,

і

за

температури

333 К

становить

(38 ± 5) × 10-5 моль/дм3. Невеликі добавки силікатів (до 0,025 моль/дм3) не
впливають на розчинність плюмбатів у комплексному електроліті.
Отже, оксид плюмбуму (ІV) осідає на аноді не повністю. Невелика
частина чотиривалентного плюмбуму розчиняється в електроліті, і після
накопичення до насиченої концентрації, починає осідати на поверхнях
обладнання у вигляді цегельно-червоних донних відкладень.
Відомо [162], що утворення донних відкладень починається після
проходження від 4 Агод/дм3 до 5 Агод/дм3 електрики для плюмбітного
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електроліту. В комплексному електроліті з вмістом ЕДТА утворення донних
відкладень відбувається дещо повільніше, і починається після протікання
від 5 Агод/дм3 до 6 Агод/дм3 електрики. В той же час в наших попередніх
дослідах утворення донних відкладень розпочиналося вже після проходження
через розчин від 1,5 Агод/дм3 до 2 Агод/дм3 електрики. Після детального
аналізу наших дій з’ясувалося, що на відміну від Е. А. Джафарова, який готував
розчин і підживлював його за допомогою свіже отриманого гідроксиду
плюмбуму (ІІ), при виконанні цієї дисертаційної роботи використовували в
якості плюмбум0вмісної речовини оксид плюмбуму марки ЧДА. Аналіз показав,
що

в

цьому

реактиві

міститься

(1,313 ± 0,003) × 10-3 моль/кг

сполук

плюмбуму (ІV). Було з’ясовано причину появи слідів Pb (IV) в оксиді
плюмбуму (ІІ).
Свіжопрокалений за температури 873 К оксид плюмбуму (ІІ), як
показують аналітичні вимірювання, містить сполуки Pb (IV) у концентрації
((0,0030 ± 0,0015) × 10-3 моль/кг). Проте, механічна обробка (розтирання у
ступці) активує процес окислення оксиду плюмбуму (ІІ).
На рис. 2.5 наведене порівняння свіжопрокаленого та розтертого
протягом 2 хвилин оксиду плюмбуму.

Рисунок 2.5 – Свіжопрокалений (праворуч)
та розтертий протягом 2 хвилин (ліворуч) оксид плюмбуму (ІІ)
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Досліджено кінетику наростання концентрації плюмбуму (IV) в оксиді
плюмбуму (ІІ) при механічній обробці останнього. Встановлено, що окиснення
оксиду плюмбуму відбувається до певної межі. Це можна пояснити легким
окисненням поверхні кристалів PbO та важкістю подальшого окиснення
глибинних шарів оксиду. Аналітичні вимірювання показують, що технічний
глет,

який

є

найбільш

доступним

і

буде

використовуватися

для

електроосадження PbO2 у промислових умовах, містить 0,9 × 10-3 моль/кг
Pb (IV).
Розчиняючись в електроліті під час його підживлення технічним оксидом
плюмбуму (ІІ) замість свіже осадженого гідроксиду плюмбуму (ІІ), сполуки
плюмбуму (IV) істотно прискорюють початок та збільшують швидкість
утворення

донних

відкладень

при

електроосадженнi

PbO2

з

лужних

електролітів.

2.3.2 Дослідження кінетики накопичення сполук Pb (IV) в лужних
електролітах

Дослідження

виконували

в

лабораторному

електролізері

з

відокремленням катодного простору від анодного за допомогою аніонообмінної
мембрани з одночасним заповненням анодної камери розчином NaOH
відповідної концентрації. При цьому було помічено, що процес утворення
донних відкладень розпочинається значно швидше.
Процеси переносу у комірці з відокремленим католітом схематично
наведені на рис. 2.6.
Для проведення експериментів брали розчини такого складу:
Плюмбітний

електроліт:

1,2 моль/дм3,

–

NaOH

етиленгліколю 0,07 моль/дм3, Pb (ІІ) – до насичення.
Лужний

комплексний

етилендіамінтетраацетатної

електроліт:

кислоти

NaOH

динатрієва

етиленгліколь – 0,1 моль/дм3, Pb (ІІ) – 0,3 моль/дм3.

сіль

–
–

2,5 моль/дм3,
0,3 моль/дм3,
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Лужний
NaOH

–

комплексний

2,5 моль/дм3,

електроліт

з

силікатною

етилендіамінтетраацетатної

кислоти

добавкою:
динатрієва

сіль – 0,3 моль/дм3, етиленгліколь – 0,1 моль/дм3, Na2SiO3 – 0,015 моль/дм3,
Pb (ІІ) – 0,3 моль/дм3.

Рисунок 2.6 – Схема масообмінних процесів у комірці з відокремленим
католітом
Для приготування та підживлення електролітів використовували свіже
осаджений гідроксид плюмбуму (ІІ), який гарантовано не містив сполук
плюмбуму (IV). Густина струму в усіх випадках складала 200 А/м2, а площа
аноду становила 10-3 м2. Об’єм розчину у комірці складав 250 см3. Через кожну
годину електролізу відбирали пробу електроліту разом з осадом та аналізували
її на вміст плюмбуму (IV). При дослідах з плюмбітним електролітом об’єм
проби становив 100 см3, тому новий дослід розпочинали спочатку, з новим
об’ємом електроліту. Для порівняння проводили контрольні досліди без
застосування аніонообмінної мембрани та буферної катодної камери.
Було встановлено, що у випадку приготування та підживлення
електроліту з використанням свіже осадженого гідроксиду плюмбуму (ІІ) при
участі катодного процесу утворення насиченого розчину за плюмбатом
(4 × 10-5 моль/дм3) та, відповідно, донних відкладень починається після
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протікання через розчин від 4,6 Агод/дм до 4,8 Агод/дм електрики, що
співпадає з результатами досліджень Е. А. Джафарова.
Відокремлення католіту від основного об’єму розчину пришвидшує
накопичення в плюмбітному електроліті сполук чотиривалентного плюмбуму
приблизно у п’ять – сім разів. Отже, має місце відновлення сполук Pb (IV) на
катоді.
Процес накопичення у плюмбітному розчині сполук Pb (IV) при
відокремлені катоду мембраною підпорядковується залежності:
m  K1 q ,

(2.1)

де К1 – коефіцієнт у рівнянні накопичення сполук чотиривалентного плюмбуму,
визначений

згідно

експериментальних

даних

(К1 = 0,1095 × 10-4 моль/Агод);
q – кількість електрики, що пройшла крізь електроліт, Агод.
З іншого боку, згідно закону Фарадея
m

IBC
,
zF

де m – кількість утвореного плюмбату за час досліду, моль;
І – сила струму крізь комірку, І = 0,2 А;
τ – час електролізу, с;
ВС – вихід за струмом у реакції утворення плюмбатів;
z – зміна заряду іона в реакції перетворення плюмбіту у плюмбат, z = 2;
F – число Фарадея, F = 26,81 Агод/моль.
Отже,
K1 

BC
,
zF

звідси
BC  K1 zF = 4,981 × 10-4.

де К1 – коефіцієнт у рівнянні накопичення сполук чотиривалентного
плюмбуму.
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У комплексному трилонатному електроліті насичена концентрація
плюмбатів досягається та утворення донних відкладень починається після
проходження 0,45 Агод/дм3 електрики при відокремленні катоду. Якщо ж
катодний процес бере участь у відновленні сполук плюмбуму (IV), донні
відкладення утворюються після протікання від 5,7 Агод/дм3 до 5,8 Агод/дм3
електрики.
Процес накопичення у комплексному електроліті сполук Pb (IV) при
відокремлені катоду мембраною теж підпорядковується залежності, аналогічній
формулі (2.1)
m  K2q ,

де К2 – коефіцієнт у рівнянні накопичення сполук чотиривалентного
плюмбуму. Для випадку комплексного електроліту ВС = 1,069 × 10-2.
В ході експериментів було помічено, що на катодному осаді відбувається
відновлення плюмбатів до плюмбітів, що здатні взяти участь у процесі
осадження PbО2.
При введенні в електроліт силікатної добавки при електролізі з
відокремленим католітом коефіцієнт у рівнянні (2.1) майже не змінюється
(константа швидкості накопичення сполук чотиривалентного плюмбуму у
випадку

комплексного

електроліту

з

силікатною

добавкою

К3 = 1,994×10-4 моль/Агод). Проте, за відсутності відокремлення католіту
накопичення плюмбату відбувається дещо скоріше, що пояснюється суттєвим
зменшенням питомої поверхні катодного плюмбуму. Прискорення накопичення
плюмбатів може також свідчити про вплив добавки SiO2 на процес катодного
відновлення плюмбату до плюмбіту. Імовірно, аніони полісилікатної кислоти
адсорбуються на активних центрах катодного осаду металевого плюмбуму та
пасивують їх, погіршуючи тим самим умови для відновлення плюмбату.
Підживлення електроліту свіже осадженим гідроксидом плюмбуму (ІІ) у
промислових умовах вкрай важко. Реальний процес виробництва анодів
повинен

передбачати

підживлення

електроліту

товарним

оксидом

плюмбуму (ІІ). Це призведе до додаткового накопичення плюмбатів в
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електроліті.

Оскільки

середню

концентрацію

сполук

чотиривалентного

плюмбуму в реагенті PbO нами визначено, зростання концентрації в
трилонатному електроліті сполук чотиривалентного плюмбуму розраховане
(рис. 2.7) згідно припущення про 100 % анодний та катодний виходи за
струмом процесів електроосадження PbO2 та Pb.

12
10

Δm, моль·10-5

8
Ряд1
Ряд2
Ряд3

6
4
2
0
0

2

4
q,А·год

6

8

Умовні познаки:
ряд 1 – приготування та підживлення Pb(OH)2;
ряд 2 – приготування на PbO, підживлення Pb(OH)2;
ряд 3 – приготування та підживлення PbO.
Рисунок 2.7 – Кінетика накопичення сполук чотиривалентного плюмбуму у
комплексному електроліті без відокремлення катодного простору, Δm, моль
На практиці підвищення концентрації плюмбатів за рахунок підживлення
розчину товарним оксидом плюмбуму (ІІ) носитиме ступінчатий характер у
відповідності до завантажень в електроліт чергових порцій реагенту.
Залежність маси утвореного плюмбату в електроліті від кількості
електрики, що пройшла крізь нього у даному випадку підпорядковується
рівнянню:
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m = m0 + KQ,

(2.2)

де m0 – кількість плюмбатів, моль, що накопичуються в електроліті при його
приготуванні з товарного оксиду плюмбуму (ІІ);
K – константа реакції швидкості накопичення сполук чотиривалентного
плюмбуму в залежності від складу електроліту.
Відповідно, константи у рівнянні (2.2) дорівнюють для плюмбітного
електроліту

К1 = 1,151 × 10-5 моль/Агод,

для

класичного

комплексного

електроліту К2 = 1,999 × 10-4 моль/Агод, для розчину з силікатною добавкою
К3 = 2,001 × 10-4 моль/Агод.
Як бачимо, навіть у комплексному електроліті використання товарного
оксиду плюмбуму (ІІ) для підживлення розчину замість свіже осадженого
Pb(OH)2 суттєво прискорює накопичення сполук чотиривалентного плюмбуму
та досягнення межі розчинності (38 × 10-5 моль/дм3), після чого починається
утворення донних відкладень. Було запропоновано просторово розділити
процеси анодного осадження PbO2, підживлення розчину PbO та відновлення
розчинених сполук чотиривалентного плюмбуму, і рознести їх у різні апарати.
Підживлення електроліту товарним оксидом плюмбуму (ІІ) замість свіже
осадженого Pb(OH)2 та використання силікатної добавки для покращення
механічних та технологічних властивостей катодного осаду плюмбуму істотно
гальмує відновлення плюмбатів на катоді. Тому було запропоновано
відновлювати плюмбати в електроліті шляхом занурення у розчин металевого
плюмбуму.

2.3.3 Дослідження кінетики відновлення сполук Pb (IV) на поверхні
металевого плюмбуму

У скляний стакан місткістю 0,3 дм3 наливали 250 см3 досліджуваного
розчину, за термостатичних умов (333 К) приводили його у насичений за
сполуками Pb (IV). Через одну годину вимірювали концентрацію сполук Pb (IV)
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у розчині. Після цього розчин відділяли від осаду Pb3O4. Занурювали у розчин
попередньо активовані пластинки, вирізані з фольги з металевого плюмбуму
загальною площею 30 см2. Через кожну годину досліду відбирали пробу 25 см3
та вимірювали концентрацію сполук Pb (IV). Відібрані 25 см3 проби
компенсували такою самою кількістю суміші вхідного розчину та розчину,
насиченого за плюмбатами, щоб не змінювати концентрацію плюмбатів у
реакційному об’ємі.
Припускаючи, що відновлення чотиривалентного плюмбуму на поверхні
металевого свинцю – класичний гетерогенний процес, який підпорядковується
рівнянню
dm
  K ' SC ,
d

(2.3)

VdC
  K SC ,
d

(2.4)

dC
S
 K  C ,
d
V

(2.5)

де m – кількість чотиривалентного плюмбуму, моль;
С – концентрація чотиривалентного плюибуму, моль/м3;

 – час з початку процесу, години;
К’ – константа швидкості процесу відновлення, м/год;
S – поверхня металевого плюмбуму, м2;
V – об’єм розчину, м3.
Зазначене рівняння піддається розподіленню перемінних та аналітичному
вирішенню
dC
S
  K  d ,
C
V

(2.6)

C
S
 K   ,
C0
V

(2.7)

ln

C  C0e

S
K  
V

,

де С0 – початкова концентрація плюмбатів, моль/м3.

(2.8)
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Результати експерименту з дослідження кінетики відновлення сполук
чотиривалентного плюмбуму у лужному плюмбітному електроліті надали
змогу розрахувати константу K' у формулі (2.8) для цього випадку, яка
складає 3,609 ×10-3 м/год. На рис. 2.8 наведені результати експериментів з
дослідження процесу відновлення плюмбатів у комплексному електроліті
класичного складу (ряд 1) та з запропонованою нами силікатною добавкою
(ряд 2).
З наведених даних видно, що цей процес підпорядковується рівнянню
(2.8), а силікатна добавка несуттєво знижує швидкість відновлення. Константи
K'

для

класичного

натрію 0,015 моль/дм3

розчину

та

електроліту

становлять

з

відповідно

добавкою

силікату

3,512 × 10-2 м/год

та 3,316 × 10-2 м/год.
Визначення констант у процесах накопичення та відновлення плюмбатів
дозволило

розрахувати

потрібне

співвідношення

поверхонь

аноду

та

металевого плюмбуму, зануреного у розчин для відновлення плюмбатів. Згідно
рівняння (2.1)
m  KQ .

Перетворимо це рівняння у диференційну форму.
dm
K,
dQ

(2.9)

dm
K,
iS Ad

(2.10)

dm
 KiS A ,
d

(2.11)

де і – густина анодного струму, А/м2 (для отримання ненапруженого осаду
становить 200 А/м2);
SA – площа поверхні аноду, м2.
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Рисунок 2.8 – Кінетика відновлення сполук чотиривалентного плюмбуму у
комплексному електроліті класичного складу (ряд 1) та електроліті з
додаванням 0,015 моль/дм3 Na2SiO3 (ряд 2) на активній
поверхні металевого плюмбуму
З іншого боку, згідно рівняння (2.3)
dm
  K ' S PbC ,
d

(2.12)

де SPb – площа поверхні металевого плюмбуму, зануреного у розчин, м2;
С – концентрація плюмбатів, моль/м3.
Прирівнюючи

швидкості

утворення

та

відновлення

плюмбатів,

отримуємо таке рівняння
KiS A  K ' S Pb C .

(2.13)

Звідси виводимо критерій стабільності розчину:
S Pb
Ki
 ' .
SA K C

(2.14)
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Розрахунок показує, що для плюмбітного електроліту при підживленні
його свіжоосадженим Pb(OH)2 з урахуванням необхідності підтримання у
розчині концентрації плюмбату рівної половині насиченої (2 × 10-2 моль/м3)
співвідношення площ плюмбуму та аноду складає 30,34 включно з поверхнею
катодного осаду.
Підживлення розчину товарним оксидом плюмбуму (ІІ) збільшує це
співвідношення, яке з урахуванням катодного осаду складає 41,9.
Для

класичного

комплексного

електроліту

при

підживленні

свіжеосадженим Pb(OH)2 та товарним оксидом плюмбуму (ІІ) з урахуванням
необхідності підтримання у розчині концентрації плюмбату рівної половині
насиченої (1,9 × 10-4 моль/дм3) співвідношення площ плюмбуму та аноду
складає відповідно 5,96 та 5,99 включно з поверхнею катодного осаду.
Для розробленого нами

комплексного електроліту з силікатною

добавкою 0,015 моль/дм3 Na2SiO3 при підживленні свіжеосадженим Pb(OH)2 та
товарним оксидом плюмбуму (ІІ) з урахуванням необхідності підтримання у
розчині концентрації плюмбату рівної половині насиченої (1,9 × 10-4 моль/дм3)
співвідношення площ плюмбуму та аноду складає відповідно 6,33 та 6,35
включно з поверхнею катодного осаду.
Таким чином, розроблено спосіб попередження утворення донних
відкладень при електроосадженні оксиду плюмбуму (IV) з лужних електролітів.
Спосіб полягає у зануренні в електроліт металевого плюмбуму, на поверхні
якого відбувається відновлення плюмбатів до плюмбітів, які потім беруть
участь в процесі електроосадження PbO2.
Даний спосіб запатентований у патенті України [175] та опублікований у
роботах [169 – 172, 176, 177].
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2.4 Одержання лабораторних зразків анодів та дослідження структури
активного покриття

Анодним процесом при експлуатації розроблених біполярних електродах
є виділення кисню. Відомо, що оксид плюмбуму (IV) існує у двох алотропних
модифікаціях: α – орторомбічній та

β – тетрагональній [162]. α-PbO2, на

відміну від β модифікації, є більш стійкою та має нижчі показники
перенапруження виділення кисню.
Застосування покриття анодної сторони біполярних електродів α-PbO2
дозволить знизити витрати електроенергії в процесі електрохімічної обробки
води та стоків. Тому α модифікація PbO2 є цільовою при виготовленні анодного
шару біполярного електроду. Нами встановлено, що лужні комплексні
електроліти утворюють покриття виключно α-PbO2.
Методом електронної мікроскопії досліджено морфологію осаду оксиду
плюмбуму (IV), отриманого шляхом електроосадження з комплексного
лужного електроліту з вмістом ЕДТА та зразка, отриманого з комплексного
електроліту з силікатною добавкою. Для порівняння зроблені також відповідні
мікрофотографії зразків оксиду плюмбуму (IV), отриманих з лужного
плюмбітного та нітратного електролітів.
На

рис.

2.9

наведено

мікрофотографію

осаду,

отриманого

з

етилендіамінтетраацетатного електроліту. На мікрофотографії видно ділянки
друзи суміші кристалів PbO2, Pb3О4, та PbO, розділені порами.
На рис. 2.10 наведено мікрофотографію оксиду плюмбуму (IV),
осадженого з плюмбітного електроліту.
Чітко простежуються пори в оксидному покритті як у зразку, отриманому
з комплексного класичного електроліту, так і у зразку, отриманому з
плюмбітного електроліту.
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Рисунок 2.9 – Осад оксиду плюмбуму (IV), отриманий з
етилендіамінтетраацетатного електроліту. Збільшення у 40000 разів
На рис. 2.11 зображена електронна мікрофотографія осаду PbO2,
отриманого з нітратного електроліту. Видно крупнокристалічну структуру
осаду оксиду плюмбуму (IV). Також простежується наявність пор покриття та
його шерехата поверхня.

Рисунок 2.10 – Осад оксиду плюмбуму (IV), отриманий з лужного
плюмбітного електроліту. Збільшення у 40000 разів

63
Внутрішня структура покриття, отриманого з комплексного електроліту з
додаванням силікату натрію, на відміну від електроліту без силікатної добавки,
на зламі має виражений стовпчастий характер (рис. 2.12). Така структура осаду
PbO2 є подібною до рутилу, і, як відомо, є більш стійкою та менш поруватою.

Рисунок 2.11 – Осад оксиду плюмбуму (IV), отриманий з нітратного
електроліту. Збільшення у 40000 разів

Рисунок 2.12 – Осад оксиду плюмбуму (IV), отриманий з
етилендіамінтетраацетатного електроліту з добавкою SiO2.
Збільшення у 10000 разів
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Таким чином, електронне мікроскопіювання показує, що осади з лужних
електролітів мають мікрокристалічну структуру а їх пористість менша, ніж у
оксиду плюмбуму (IV), отриманого з нітратного електроліту. Добавка SiO 2 до
розчину практично не впливає на поверхню анодного покриття, проте, його
внутрішня структура набуває суттєвих змін і стає колоноподібною та менш
пористою [178].

2.5 Ресурсні випробування лабораторних зразків анодів та вибір
технології їх отримання

Після дослідження властивостей лужних електролітів та властивостей
електроосадженого покриття оксиду плюмбуму (IV) були виготовлені
лабораторні зразки анодів та проведені їх ресурсні випробування. В якості
основи для електроосадження використовували сталь 12Х18Н10Т. Для
електроосадження

анодного

покриття

використовували

класичний

комплексний електроліт та комплексний електроліт з силікатною добавкою.
Ресурсні випробування проводилися у безперервному цілодобовому
режимі на стенді, який наведено на рис. 2.13.
Випробування

проводилися

у

розчині

сульфатної

кислоти

концентрацією 20 г/дм3, розчині сульфату натрію тієї ж концентрації та розчині,
який імітував концентрат після зворотно осмотичного обезсолення природної
води та містив Na2SO4 – 5 г/дм3, NaCl – 5 г/дм3, NaHCO3 – 15 г/дм3. Густина
струму

при

ресурсних

випробуваннях

становила

1000 А/м2,

тобто

перевищувала промислову густину струму у процесі електрохімічного
пом’якшення води приблизно у 20 разів. Критерієм початку виходу аноду з
ладу слугувала поява в електроліті сполук тривалентного заліза та пов’язане з
цим зростання оптичної густини розчину. Встановлено, що отримані з
класичного електроліту зразки анодів на основі нержавіючої сталі практично
нестійкі у розчинах сірчаної кислоти (час стійкості 4 години) та сульфату
натрію (час стійкості 10 годин). Проте в останньому розчині, співвідношення
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солей в якому відповідає такому у більшості природних вод, зразок був стійким
більше, ніж 400 годин, що відповідає більш, ніж 8000 годинам експлуатації у
номінальному режимі.

Рисунок 2.13 – Стенд для безперервних ресурсних випробувань лабораторних
зразків анодів
Аноди, покриття яких на основу з нержавіючої сталі було осаджене з
комплексного електроліту з силікатною добавкою, виявилися більш стійкими
ніж покриття, осаджені з класичного комплексного електроліту. Проте, й ці
аноди є нестійкими у розчині сірчаної кислоти (стійкість 8 годин) та сульфату
натрію (стійкість близько 20 годин).
Візуальні спостереження за поверхнею осаду та основи для осадження
активного покриття показали, що руйнування сталевої основи під шаром
захисного активного покриття має піттинговий характер. При цьому покриття
легко відшаровується від основи а його внутрішня сторона вкрита лимонножовтим шаром монооксиду плюмбуму PbO.
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Таким чином, аноди та біполярні електроди, виготовлені за розробленою
технологією, можуть використовуватися у процесах електродіалізу, а також
знезараження та електрохімічного пом’якшення води. Проте для обробки
стічних вод слід було розробити технологію осадження анодів на більш стійку
основу. В якості такої основи нами був вибраний титан.
Проведені ресурсні випробування показали, що титан, покритий
діоксидом плюмбуму без нанесення проміжного захисного підшару працював
на стенді приблизно 20 годин (що еквівалентно 200 годинам експлуатації при
густині струму 100 А/м2), після чого напруга електролізу почала різко зростати
(див. рис. 2.14).

Рисунок 2.14 – Характеристика ресурсних випробувань аноду,
в якому діоксидно-плюмбітне покриття нанесене безпосередньо
на титан без проміжного підшару
Відомо, що добре захищає поверхню титану від окислення діоксид
мангану, нанесений термічним шляхом.
Нами було отримано зразок аноду з титану з попередньо нанесеним
рельєфом з покриттям діоксидом мангану, нанесеним шляхом термічного
розкладення нітрату мангану. Нанесення та подальший розклад нітрату мангану
повторювали 12 разів.
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Після видалення порошку діоксиду мангану, що не мав зчеплення з
основою,

отриманий

анод

був

випробуваний

у

модельному

розчині

протягом 800 годин. Даний час еквівалентний 8000 годинам роботи при густині
струму 100 А/м2. Напруга електролізу протягом усього часу ресурсних
випробувань була стабільною та становила 6,4 – 6,5 В.
Таким чином, титан, покритий діоксидом мангану, здавалося б, має
необхідну стійкість для використання його в електролізі природних вод. Проте,
у процесі електролізу відбувалося поступове розчинення покриття та
забруднення розчину сполуками мангану. В результаті цього розчин набував
рожеве забарвлення, а потім з нього починав випадати бурий осад діоксиду
мангану. Швидкість розчинення покриття доволі велика, та становить
приблизно 200 мг мангану з 1 м2 за годину.
Таким чином, діоксидно-манганові аноди для електрообробки води
застосовувати небажано внаслідок небезпеки забруднення води розчинними
сполуками мангану. Проте діоксид мангану може підходити для використання в
якості підшару, що захищає титан від окислення під основним покриттям.
Були проведені випробування аноду з титану, покритого тонким шаром
діоксиду мангану шляхом термічного розкладення нітрату мангану з
повторенням цієї операції 3 рази. Отриманий анод відпрацював на стенді 40
годин, після чого напруга на ньому почала зростати. Після цього на отримані
зразки спробували наносити товсте (від 1,5 мм до 2 мм) покриття з діоксиду
плюмбуму.
Спроби нанести діоксид плюмбуму на титан, попередньо покритий
термічним діоксидом мангану, шляхом електроосадження з традиційного
кислого нітратного електроліту не призвели до успіху. Справа в тому, що з
такого електроліту діоксид плюмбуму осаджується одночасно з виділенням
оксигену, а потенціал виділення оксигену досягається раніше за потенціал
утворення PbO2. Оскільки діоксид мангану має низьке перенапруження
виділення оксигену, на цій речовині виділявся лише оксиген.
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Відомо, що ненапружені компактні осади діоксиду плюмбуму з лужного
комплексного

електроліту

осаджуються

до

початку

виділення

оксигену [176, 177].
Були отримані лабораторні зразки анодів, що складалися з титану,
покритого тонким шаром діоксиду мангану, на який був потім нанесений
товстий (від 1,5 мм до 2 мм) шар діоксиду плюмбуму. Ці зразки та основа для їх
отримання показані на рис. 2.15.
На поверхню основи попередньо був нанесений рельєф. Основа, покрита
трьома шарами діоксиду мангану, має пористу рельєфну поверхню, при цьому
власне рельєф основи повністю зарощується. Отже, необхідності у нанесенні
рельєфу на титанову основу для покращення зчеплення захисного підшару та
активного діоксидно-плюмбового покриття немає. Покриття з оксиду мангану
тримається на основі достатньо міцно, а його власний рельєф дозволяє
забезпечити міцного зчеплення усіх оксидних шарів з основою аноду.

а)

б)

в)

Рисунок 2.15 – Зразки анодів: титанова основа для отримання анода (а); та ж
основа з діоксидно-мангановим захисним підшаром (б); готовий анод з
діоксидно-плюмбітним покриттям, що має металевий блиск (в)
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Нанесене на захисний підшар покриття діоксиду плюмбуму має
металевий блиск, характерний чорний з синюватим відливом колір та міцно
зчеплене з захисним підшаром діоксиду мангану за рахунок рельєфу
останнього.
Отримані зразки анодів були випробувані на стенді для ресурсних
випробувань протягом 800 годин, що перевищує 8000 годин при нормальній
експлуатації в режимі електропом’якшення води.
Випробування довели високу стійкість розробленого нами аноду, що не
поступається за цим показником контрольному зразку титанового аноду з
діоксидно-рутенієвим покриттям.
Гравіметричне вимірювання зносу покриття показало, що цей показник
не перевищує 3 г/м2 у рік. Покриття з діоксиду плюмбуму руйнується
механічно, і поступово викришується з аноду. У розчині після випробувань
аноду з захисним підшаром діоксиду мангану сполуки мангану були відсутні
[178].
Наведені вище результати ресурсних випробувань підтверджують
збільшення стійкості анодів, осаджених з електроліту з силікатною добавкою.
Імовірно, додавання в електроліт силікату натрію призводить до адсорбції
силікатних аніонів не лише на катоді, а й на кристалах PbO2, що осаджуються
на аноді. Це покращує морфологію анодного покриття. Воно стає більш
упорядкованим, набуває колоноподібної структури, зменшується пористість
активного шару оксиду. В той же час силікат натрію не осаджується на аноді, і
його включення в анодний осад відбувається за рахунок механічного
затримання силікат-іонів між утвореними кристалами PbO2.
Дія силікатної добавки описана в роботі [179].
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ

1. Досліджено внутрішні механічні напруження в осадах оксиду
плюмбуму (IV), отриманому з нітратного та лужних електролітів. Встановлено,
що за анодної густини струму від 100 А/м2 до 200 А/м2 ненапружені осади
анодного покриття отримуються з лужних плюмбітного та комплексного
електролітів. Додавання добавки Na2SiO3 у кількості до 0,02 моль/дм3 не
збільшує механічну напруженість осадів оксиду плюмбуму (IV), проте істотно
покращує технологічні властивості катодного осаду металевого плюмбуму,
який утворюється при електроосадженні PbO2 в якості попутного продукту.
2. Встановлено, що утворення донних відкладень при електроосадженні
оксиду плюмбуму (IV) з лужних електролітів відбувається за рахунок
накопичення плюмбатів в електролітах як при протіканні електричного струму
у процесі електроосадження покриття, так і при підживленні електролітів
технічним оксидом плюмбуму (ІІ).
3. Встановлено, що наявність вільної поверхні металевого плюмбуму у
лужних електролітах під час електроосадження на аноді оксиду плюмбуму (IV)
здатна уповільнювати утворення донних відкладень. Досліджено кінетику
відновлення плюмбатів на поверхні металевого плюмбуму, розроблено
математичну модель процесу та розраховано співвідношення поверхонь аноду
та металевого плюмбуму, при якому донні відкладення не утворюються Це
співвідношення складає: для плюмбітного електроліту – 41,9, для комплексного
електроліту – 5,99, для розробленого нами електроліту з силікатною
добавкою – 6,35.
4. Встановлено, що на відміну від нітратних розчинів, де в основному
відбувається утворення тетрагональної β-модифікації оксиду плюмбуму (IV), з
лужних електролітів зазначена речовина осаджується на аноді у вигляді більш
стійкої орторомбічної α-модифікації, яка є дрібнокристалічною та згідно
результатів електронної мікроскопії має значно меншу пористість. До того ж α-
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модифікація утворюється з чисельними дефектами структури, які знижують
перенапругу для протікання електрохімічних процесів.
5. Додавання в розчин для електроосадження покриття оксиду
плюмбуму (IV)

силікатної

добавки

призводить

до

суттєвої

зміни

мікроструктури осаду оксиду плюмбуму (IV), що фіксується при електронному
мікроскопіюванні та впливає на кінетику анодного процесу при використанні
розроблених анодів. При цьому активне анодне покриття стає більш стійким,
що підтверджено ресурсними випробуваннями.
6. Проведені ресурсні випробування отриманих лабораторних зразків
анодів показують, що аноди з оксиду плюмбуму (IV), нанесеного товстим
шаром на сталь 12Х18Н10Т, є стійкими у нейтральному та слабколужному
середовищі, мають гарне зчеплення з основою і можуть використовуватися у
процесах

електродіалізу,

а

також

знезараження

та

електрохімічного

пом’якшення води. Аноди, осаджені на титанову основу з захисним підшаром
діоксиду мангану є стійкими у лужному, нейтральному та кислому
середовищах і можуть використовуватися для електромембранної обробки
стічних вод.
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РОЗДІЛ 3
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ
ЕЛЕКТРОМЕМБРАННОГО ПОМ’ЯКШЕННЯ ПРИРОДНОЇ ВОДИ З
ДОПОМОГОЮ РОЗРОБЛЕНОГО АНОДУ
3.1 Об’єкти та методи експериментального дослідження процесу
електромембранного пом’якшення природних вод з допомогою розробленого
аноду
Лабораторні досліди з електромембранного пом’якшення природних вод
виконували на розчинах, що моделюють хімічний склад природних та
технічних вод, які використовуються харківськими тепловими мережами. Ці
мережі забирають воду з різних природних та технічних джерел. Харківська
ТЕЦ-5, розташована у селищі Подвірки Дергачівського району, споживає воду з
річки Уди. Склад річкової води, що використовує ТЕЦ-5, наведений у табл. 3.1.
Таблиця 3.1 – Хімічний склад води р. Уди на водозаборі Харківської
ТЕЦ-5
Дата
відбору

СолеFe,
Cl-,
SO42,
вміст,
мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3мг/дм3
0,3
59
182
680
0,1
32
143
705
0,3
37
163
576
0,3
32
133
536
0,1
36
124
558

25.01.16
22.02.16
28.03.16
25.04.16
23.05.16
Середнє
0,22
значення

39,2

149

611

Склад води
Жорсткість
Ca2+,
Mg2+,
загальна,
мг/дм3 мг/дм3
мг-екв/дм3
8,0
106,2
32,8
6,8
98,0
23,1
7,2
98,2
28,0
7,0
94,2
28,0
7,4
110,2
32,1
7,28

101,32

28,8

Лужність
загальна,
мг-екв/дм3
6,8
5,9
5,8
6,3
7,0

8,1
8,1
7,9
8,2
8,2

6,36

8,1

pH

Харківська ТЕЦ-3 використовує для підживлення теплових мереж воду з
міського водогону. Склад водопровідної води, відібраної з водогону біля
ТЕЦ-3, наведено у табл. 3.2.
З наведених у таблицях даних видно, що склад зазначених вод близький.
В обох джерелах жорсткість води трохи більша за лужність, отже для
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переведення усієї жорсткості у карбонатну необхідне додавання до води
невеликої кількості розчину кальцинованої соди.
Таблиця 3.2 – Хімічний склад води харківського водогону у
Комінтернівському районі м. Харкова (середньорічні дані)
Роки
Fe,
мг/дм3
2011
2012
2013
2014
2015

0,32
0,24
0,24
0,18
0,27

-

2

Cl ,
SO4 ,
3
мг/дм мг/дм334,15
27,85
39,75
39,0
37,3

Дослідження

129,28
137.23
152,08
126,94
144,9

Склад води
Соле- Жорсткість
вміст,
загальна,
мг/дм3 мг-екв/дм3
533,03
6,1
536,32
6,0
558,87
6,3
492,48
6,0
542,1
6,0

електромембранних

процесів

Ca2+,
мг/дм3

Mg2+, Лужність,
мг/дм3 мг-екв/дм3

89,9
82,1
84,2
78,1
77,15

полягає

20,8
23,0
22,1
19,0
20,6

5,6
5,4
5,4
5,2
4,8

у

визначенні

характеристик масопереносу крізь іонообмінні мембрани та енергетичної
ефективності процесу обробки розчину. Перенос іонів крізь іонообмінні
мембрани характеризується величиною коефіцієнту ефективності використання
струму. Зазвичай цей коефіцієнт визначають при дослідженні процесу переносу
у статичних умовах.
Енергетична ефективність процесу електромембранної обробки розчинів
є добутком коефіцієнту ефективності використання струму у процесі обробки
та електричної напруги на електродах при потрібній для нормального
протікання процесу обробки густини струму. Здебільшого залежність напруги
електролізу від густини струму та параметрів оброблюваного розчину
(концентрації солей та рН) визначають на проточному електролізері у
динамічних умовах. Крім того, на проточному електролізері необхідно
дослідити можливу глибину електромембранного пом’якшення води.
Для дослідження електромембранних процесів в статичних умовах була
виготовлена лабораторна установка, зображена на рис. 3.1.
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Рисунок 3.1 – Лабораторна установка для дослідження електромембранних
процесів в статичних умовах
Установка складалася з трикамерного мембранного електролізера, робочі
камери якого були виготовлені з фторопласту і відокремлені одна від одної
іонообмінними мембранами. У крайніх камерах перебували катод з титану і анод
з титану, який було покрито тонким шаром платини. На клеми електролізера
було подано постійний струм від універсального джерела живлення. Силу
струму, що протікає через електролізер, вимірювали амперметром, а напругу на
клемах електролізеру – вольтметром. Камери електролізера наповнювали
наступним чином: середню – водою, яку оброблювали, або модельним розчином
карбонату й бікарбонату натрію; катодний – розчином їдкого натру; анодний –
розчином суміші сірчаної та соляної кислот. Для порівняння використовували
двоокисноплюмбітний анод замість платинованого титану, що показало їх
ідентичні властивості. В процесі експерименту визначали:
– концентрацію карбонатів та гідрокарбонатів в католіті і аноліті
відповідно до методики, викладеної в [180];
– об’єми католіта і аноліта;
– перенесення катіонів натрію з середньої камери до катодної;
– перенесення води з середньої камери до катодної;
– коефіцієнт використання струму на утворення NaOH.
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3.2

Визначення

коефіцієнту

використання

струму

при

електромембранному регулюванні рН католіту

Для виведення математичної залежності коефіцієнту використання
струму від режимів електролізу і параметрів електроліту були поставлені
експерименти із використанням модельної системи – розчину карбонату і
гідрокарбонату

натрію,

оскільки

рухливість

даних

іонів

близька

до

аналогічного показника відповідно сульфату та хлориду. Попередньо було
проведено теоретичний розрахунок максимального ступеня гідрокарбонізації
обробленої води з умов

C NaHCO3

α

C Na
C

Na  k

C

Na  0



α

де

100,

dC Na

(3.1)



C Na 0  C Na k

(3.2)

100 ,

– ступінь бікарбонізації, %;
– середній ступінь бікарбонізації, %.
За умов рівності концентрацій іонів натрію і карбонат-бікарбонат іонів

маємо наступне:
CNaHCO3  CNa2CO3  CNa ,

Звідси при 0 <
1
C 
2 Na 0



α  100

C

Na  0

(

C Na  0
C Na 

(3.3)

1
1
C NaHCO3  C Na2CO3  C Na 0 .
2
2
< 100 % та = 100 % для кінцевої стадії обробки
C

 1)dCNa  

Na  0  Na 

Na  k



1
C 
2 Na 0

k

dC Na 

1 100C Na  k
 100 ln 
,
2
C Na  0

(3.4)

(3.5)

де 0, k − індекси початкового та кінцевого розчинів.
Оскільки значення
чином,

максимальний

CNa k
CNa 0
ступінь

1
малі, приймаємо α  100 ln  69,3 %. Таким
2

гідрокарбонізаціі

для

пом'якшення

води

76
становить 69,3 %. Для розрахунків процесу електромембранних пом'якшення води з
катіонообмінною мембраною бажано розробити узагальнений спосіб розрахунку
виходу NaOH в залежності від густини струму і концентрацій аноліта і католіта.
Зроблено спробу визначити вид функції, що апроксимує взаємозв'язок зазначених
величин, грунтуючись на уявленнях про механізм перенесення іонів через мембрану.
Прийнято наступні допущення:
– при відношенні густини струму на мембрані до концентрації їдкого
натру в католіті, що не перевищує 1000 А∙м-2/(г-екв∙дм-3), дифузійне
перенапруження з катодного боку катіонообмінної мембрани мізерне, і
концентрація гідроксил-іонів у поверхні мембрани дорівнює їх концентрації в
обсязі католіта;
– рухливість натрій-іонів у фазі мембрани не залежить від концентрації
їдкого натру в фазі розчину, оскільки обмінна ємність мембрани набагато
більше концентрації розчинів;
– концентрація гідроксил-іонів у фазі мембрани біля поверхні, що
звернена до анода, дорівнює нулю;
– концентрація карбонат-іонів в фазі мембрани біля поверхні, що
звернена до катоду, дорівнює нулю;
– концентрації компонентів за товщиною мембрани змінюються лінійно;
– умовне число перенесення гідроксил-іонів у фазі мембрани, аналогічне
такому для розчину NaOH, не залежить від концентрації NaOH в зовнішньому
розчині і дорівнює числу перенесення гідроксил-іонів в розчині NaOH.
t OH - 

U OH 
U OH   U Na

,

(3.6)

де tOH – число переносу ОН–-іонів у фазі мембрани;
-

2
U OH  – рухливість іонів ОН у фазі мембрани, м /(В∙с);
-

+

2

U OH  , U Na – рухливість іонів ОН і Na в розчині, м /(В∙с).

З урахуванням прийнятих припущень кількість NaOH, що утворюється в
одиницю часу, дорівнює
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g NaOH  g Na  g CO2 ,

(3.7)

3

де g Na , g CO , g NaOH – кількість відповідних сполук, що переносяться за одиницю


2
3

часу, г-екв/с.
Кількості іонів Na+ і CO32-, які переносяться за одиницю часу, складуть
I Na

g Na 

I CO2

g CO2 

3

F

3

де

I Na , I CO2 

(3.8)

,

F

(3.9)

,

– сила струму, що переноситься відповідними іонами, А;

3

F – число Фарадея, Кл/г-екв (F = 96500 Кл/г-екв).
Сила корисного струму в цьому випадку складе
F(gNa  g CO2 )  I Na  I CO2 .
3

3

(3.10)

Оскільки
I  I CO2 -  I Na  I OH  ,

(3.11)

3

то коефіцієнт ефективності використання струму на утворення NaOH дорівнює

θ

I Na  I CO2



3

I

I  I OH 
I

,

(3.12)

де І – загальна сила струму, А.
З умови рівності хімічних потенціалів NaOH в розчині і в фазі мембрани,
відповідно до рівняння Доннана на границі розділу
( С OH -  δ)/COH  
2

γ
,
kγ δ

(3.13)

де  – обмінна ємність мембрани, г-екв/дм3;
 ,  – коефіцієнти активності іонів в розчині і мембрані;
k – безрозмірна константа.

Отже,
С OH   C 2

ОН 

γ
.
kγ δ

(3.14)
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γ
= К2 не є постійною і змінюється при
kγ δ

Оскільки величина комплексу

зміні концентрації, то зазвичай співвідношення між концентраціями електроліту в
розчині і мембрані описують емпіричної залежністю подібною залежності (3.14),
але з показником ступеня при концентрації електроліту в розчині рівним n,
причому 1 < n < 2.
У нашому випадку
С OH   K 2COH  .
n

(3.15)

Тоді струм, викликаний перенесенням іонів ОН  в мембрані, дорівнює

I

де I

OH 

Д

OH 

 I  I 0 

С OH  U
С OH  U

OH 

 ( С OH -  γ)U Na

OH 

Д

OH 

f
lм

С OH  , (3.16)

– сила струму дифузії, А;

ОН 

– коефіцієнт дифузії ОН- іонів, м2/с;

f – площина мембрани, м2;

l м – товщина мембрани, м.
Сила дифузійного струму дорівнює

dCCO2  dC 

dC 3
I д  f  Na Д Na  OH Д OH  
Д CO2 ,
3 
 dl м
dl м
dl м



(3.15)

де Д ОН , Д Na , Д СО – коефіцієнти дифузії ОН--, Na+- і CO32 -іонів відповідно.




2
3

Оскільки

dC Na
dl м

dCCO2 -



3

dl м

dCCO2 3

dl м





CCO2 3

lм

dCOH dl м

,

(3.16)
(3.17)

,
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dCOH -



dl м

COH lм

(3.18)
.

З допущення лінійності концентраційних профілів у мембрані
Iд 





f
O H  (Д ОН   Д Na )  C O32  (Д СО2  Д Na ) . .
3
lм

(3.19)

Оскільки коефіцієнт дифузії гідроксил-іонів значно більше коефіцієнта
дифузії іонів натрію, а коефіцієнти дифузії іонів натрію і карбонат-іонів –
одного порядку, вираз (3.21) для дифузійного струму можна спростити
Iд 

f
С OH - (Д ОН   Д Na  ).
lм

(3.20)

Коефіцієнт дифузії іонів
Д ОН  

αТ
U ,
F 2 OH

(3.21)

Д Na 

αT
U ,
F 2 Na

(3.22)

де Т – температура, К;

 – ступінь електролітичної дисоціації, %.
Позначаючи
tOH  

U OH 
U OH   U Na 

,

(3.23)

отримаємо з (3.21)
Iд 

C  2t OH   1
f T
2t OH   1
 2  U Na   COH  
 f  OH 
,
lM F
1  t OH 
Kеф .с 2(1  t OH  )

(3.26)

де К'еф.с, Кеф.с – коефіцієнт у рівнянні ефективності використання струму, що
вміщає у себе відповідні коефіцієнти дифузії та рухливості іонів.
K еф .с 

lM  F 2
2U Na     T

(3.27)
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Підставляючи величину Ід з (3.26) у (3.16) і маючи на увазі наведені вище
співвідношення для Д ОН і t ОН , отримаємо формули, які визначають струм, що




переноситься іонами ОН-, а, отже, і коефіцієнт використання струму:

C 
2t OH 
I OH    I  f  OH 

K еф .с 2  2t OH 



f  t OH   COH 
t OH 


 


 1  t OH   2 K еф .с (1  t OH )
COH 

'
 K еф
2t OH   1 
.с
n
i 
 СOH
 
'
n
 K

2  2t OH   K еф
еф .с
.с  t OH  СOH 

1   i 


2 K еф .с (1  t OH  )
1 '
n

K еф .с  СOH   1  t OH 

(3.24)

(3.29)

Якщо прийняти, що величина t OH дорівнює числу перенесення ОН- іонів


в розчині NaOH

( t OH   0,8 ),

то взаємозв'язок між густиною струму електролізу і

величиною коефіцієнта використання струму набуває вигляду

4

 1

'
K еф
.с



С

n
OH 

'
 K еф

.с
n
2

   СOH   1



n
'
K еф
.с СOH 
2

K еф .с
i

5

'
K еф
.с



С

n
OH 

(3.30)

1

Відповідно до отриманого рівняння (3.30) була проведена математична
обробка експериментально визначених коефіцієнтів використання струму.
Встановлено, що дані дослідів задовільно апроксимуються формулою (3.30)
при значеннях n = 1;

'
K еф
.с



= 0,03348; 2

'
K еф
.с

K еф .с

= 20,53 (табл. 3.3).

Таким чином, для розрахунків процесу електролізу з катіонообмінною
мембраною природних вод отримана наступна залежність, яка визначає
коефіцієнт ефективності використання струму при отриманні NaOH з солей
натрію, що містяться у воді

θ 1

n
0,1339COH
  20 ,53

n
COH


i

0,067C

n
0,1674COH
 1

n
OH 



1

,

(3.25)
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-

3

де COH  – концентрація ОН іонів, г-екв/м ;
i – густина струму, А/м2.
Таблиця 3.3 – Коефіцієнт використання струму по NaOH і перенесення
води
Концентрації1)
католіту,
г-екв/дм3

аноліту,
г-екв/дм3

CNaOH

CNa2 CO3

Na 

1
1,214
1,219
1,216
0,608
00,60
0,598
2
0,247
0,247
0,248
0,124
0,124
0,122
0,059
0,058
6
0,058
5
2,903
7
2,832
1,540
0,792
1,522
1,300
1,273

2
0,019
0,019
0,016
0,014
0,013
0,013
0,008
0,008
0,009
0,008
0,008
0,008
0,0054
0,0055
0,0053
0,038
0,038
0,018
0,021
0,022
0,017
0,017

3
0,831
0,828
0,811
0,431
0,436
0,442
0,155
0,151
0,155
0,0754
0,0758
0,0784
0,0372
0,0373
0,0374
0,938
0,996
0,836
0,835
0,860
0,1199
0,1401

СтуКоефіцієнт  за
пінь
Густина використан- форму
гідроструму, ня струму
лою
карбо2
А/м
(3.31),
, %
нізації
%
, %
4
73,2
71,4
71,0
75,4
76,0
76,8
74,5
76,7
75,4
77,2
76,3
74,3
77,6
78,0
79,5
70,0
72,5
74,5
74,1
75,2
66,3
45,2

5
1039
520
208
665
333
137
317
217
69,6
173
32,2
43,1
83,2
49,9
23,3
1039
208
1039
208
208
195
43,1

6
82,6
81,1
80,4
88,3
86,7
84,3
91,2
91,7
90,7
97,3
97,3
95,2
98,7
96,8
96,8
69,3
53,3
76,0
82,3
71,9
76,4
26,5

7
80,95
80,3
85,2
85,7
84,1
84,3
87,6
88,95
91,6
97,3
99,25
98,1
99,7
96,8
98,7
69,3
54,9
71,4
81,5
73,3
79,5
22,3

Перенос
води,
моль/
моль
NaOH
8
5,4
5,4
8,3
6,4
6,2
6,4
3,8
3,5
4,2
не визн.
- // - // - // - // - // 8,3
12,7
6,4
4,8
7,6
не визн.
- // -
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Кінець таблиці 3.3
1
2
3
0,570 0,0096 0,0943

4
75,4

5
173

6
83,4

7
80,1

8
не визн.

0,567

0,0093

0,1006

66,9

43,1

67,5

67,5

- // -

0,211

0,0058

0,0796

74,9

173

95,1

95,1

- // -

0,211

0,0054

0,0838

77,5

43,1

90,2

92,9

- // -

2,901

0,035

0,937

72,4

1039

68,7

68,0

7,0

2,805

0,040

1,0124

73,2

208

48,2

44,8

13,1

1,547

0,013

0,877

74,7

1039

80,9

80,9

5,9

1,534

0,013

0,890

75,7

208

73,8

77,5

6,0

0,794

0,022

0,831

75,8

1039

85,0

80,75

4,6

0,801

0,024

0,842

73,5

208

81,4

79,8

4,0

1,282

0,016

0,1307

58,7

195

74,9

75,6

не визн.

1,263

0,015

0,1509

37,2

43,1

25,7

20,6

- // -

0,564

0,011

0,0984

68,2

173

85,2

83,5

- // -

0,555

0,010

0,1039

72,5

43,1

71,3

74,9

- // -

0,212

0,0059

0,0747

74,6

173

92,1

89,3

- // -

0,208

0,0061

0,0770

74,0

43,1

84,8

81,4

- // -

1,210

0,013

0,776

33,2

1039

80,3

76,3

5,6

1,208

0,014

0,682

95,2

1039

80,5

76,5

6,7

0,032

0,002

0,036

95,8

48,3

97,5

98,2

не визн.

0,032

0,002

0,036

95,8

22,5

97,2

96,7

- // -

0,011

0,000

0,036

97,8

48,3

101,2

99,4

- // -

0,011

0,00

0,036

97,8

22,5

96,9

98,8

- // -

У табл. 3.3 наведені значення коефіцієнта ефективності використання
струму при електролітичній регенерації NaOH в електролізі модельного
розчину, що містить карбонат і гідрокарбонат натрію, а також перенесення
води до католіту.
З табл. 3.3 випливає, що коефіцієнт використання струму істотно
знижується зі збільшенням концентрації католіта і дещо зростає при
підвищенні густини струму при рівній концентрації католіта. У той же час від
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ступеня гідрокарбонізаціі і загальної лужності води у середній камері,
коефіцієнт використання струму практично не залежить.
При проведенні експериментів не виявлено також суттєвої залежності
питомих переносів води і іонів C32  від параметрів процесу. Середнє значення
перенесення води дорівнювало 6,43 моль/моль NaOH. Розрахунок перенесення
C32  до католіту проти катіонообменной мембрани, виконаний за різниці

початкових і кінцевих кількостей даного іона, показав, що середнє значення
перенесення склало 0,616∙10˗3 моль/моль NaOH, тобто перенесенням іонів C32 
до католіту практично можна знехтувати.
Результати розрахунку за формулою (3.31) задовільно збігаються з
експериментальними даними. Коефіцієнт використання струму при отриманні
NaOH не залежить від складу аноліту (загальної лужності, ступеня
бікарбонізації). Отримана залежність (3.31) дозволяє з достатньою точністю
розраховувати коефіцієнт ефективності використання струму у процесі
пом'якшення води електролізом з катіонообмінною мембраною. Результати,
описані у цьому підрозділі, опубліковані у роботі [181].

3.3 Дослідження процесу електромембранного пом’якшення води в
проточних умовах
Дослідження в статичних умовах не дозволяє визначити реальні глибини
пом’якшення природних вод. Для визначення цієї характеристики необхідно
було провести дослідження динаміки процесу пом’якшення в проточних
умовах. Лабораторна установка для електромембранного пом’якшення води в
динамічному режимі наведена на рис. 3.2, 3.3.
Площа поверхні мембрани становила 0,5 дм2. Лабораторна установка
пом’якшення води працює наступним чином:
Вхідна

вода

із

збірника 1 подається

у

катодну

камеру

електромембранного апарата 3, яка відокремлена від анодної камери
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катіонообмінною мембраною СMI-7000 фірми «Membranes International Inc.».
Під дією електричного струму катіони полишають анодну камеру, і крізь
катіонообмінну мембрану мігрують в катодну камеру, утворюючи луг. Луг
вступає в реакцію з гідрокарбонатом кальцію та карбонатом магнію, з
утворенням нерозчинних сполук карбонату кальцію та гідроксиду магнію.

Рисунок 3.2 – Лабораторна установка електромембранного пом’якшення води
у динамічному режимі
Ці сполуки випадають в осад у вигляді пластівців. Перенос іонів та
хімічні реакції у процесі електромембранного пом’якшення води наведений на
рис. 3.4.
Вода з утвореними пластівцями жорсткості витікає з катодної камери
електролізеру і поступає у прийомну ємність 8, де пластівці відділяються від
води у вигляді осадів. Просвітлену воду використовували для визначення
глибини

пом’якшення

в

електромембранному

процесі.

Водночас

з

електромембранним для порівняння проводили содо-вапняне пом’якшення
досліджуваної води.
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Умовні познаки:
1 – збірник вихідної води;
2 – збірник анодного розчину;
3 – мембранний електролізер;
4, 5 – регулювальні вентилі;
6, 7 – повітряні клапани;
8 – приймач католіта;
9 – приймач аноліта.
Рисунок 3.3 – Схема лабораторної установки електромембранного
пом’якшення води в динамічному режимі
На початку процесу, оскільки в анодній камері мембранного електролізера 3
відсутній луг, в неї подавали модельний розчин із збірника 2, який було отримано
шляхом содо-вапняного пом’якшення досліджуваної води. Склад цього розчину:
Cl- – 40,5 мг/дм3; SO42- – 196 мг/дм3; загальна жорсткість – 0,3 мг-екв/дм3;
Ca2+ – 4 мг/дм3; Mg2+ – 1,2 мг/дм3; загальна лужність – 0,7 мг-екв/дм3; загальна
мінералізація – 160 мг/дм3; рН – 11,5. Відпрацьований анодний розчин
накопичувався у збірнику 9. Після накопичення у збірнику 8 лужного католіту з
нього вилучали осади жорсткості і освітлений католіт спрямовували у збірник 2.
Витрату досліджуваної води та анодного розчину регулювали відповідно
вентилями 4 та 5.
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-

2 -

CO2 + 2OH → CO
2+

2 -

Ca + CO

3

3

-

+ H2O;

→ CaCO3↓;

-

2 -

HCO + OH → CO + H O
3

2+

3

2

-

Mg + 2OH → Mg(OH)2 ↓

Рисунок 3.4 – Фізичний принцип електромембранного пом’якшення води
У першу чергу необхідно було визначити оптимальне значення рН для
досягнення найбільшої глибини пом’якшення. Для цього готовили модельні
розчини з різним складом за концентрацією Ca2+

і Mg2+. Іонний склад

модельних розчинів наведений у табл. 3.4.
Розчини готували шляхом розчинення у дистильованій воді відповідно
розрахованих наважок СаСО3 та МgСО3 при обробці СО2 з наступним
додаванням наважок хлориду і сульфату, а у необхідних випадках – ще й
гідрокарбонату натрію.
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Таблиця 3.4 – Склад модельних розчинів для дослідження глибини содовапняного та електромембранного пом’якшення води
Загальна
№
2+
2+
2+
Cl ,
SO4 ,
ЗЖ,
Ca ,
Mg ,
ЗЛ,
мінералі
роз3
3
3
3
3
3
мг/дм мг/дм мг-екв/дм мг-екв/дм мг-екв/дм мг-екв/дм
зація,
чину
мг/дм3
1
40,5
196
9,5
5,0
4,5
8,0
924,2
2
40,5
196
8,5
4,5
4,0
8,0
971,2
3
20,5
120
9,5
5,0
4,5
8,0
818,8
4
20,5
120
8,5
4,5
4,0
8,0
825,8
5
40,5
196
9,5
5,0
4,5
6,5
838,2
6
40,5
196
8,5
4,5
4,0
6,5
845,2
7
20,5
120
9,5
5,0
4,5
6,5
693,0
8
20,5
120
8,5
4,5
4,0
6,5
699,7
Содо-вапняне пом’якшення частини розчину проводили наступним
чином. Розчин підігрівали до 40˚С та суспензією Ca(OH)2 підлужували до
різних значень рН. Контроль рН проводили за допомогою приладу рН-150 М.
Після цього розчини витримували протягом 3 годин для часткового зняття
пересичення за карбонатом кальцію, а потім фільтрували та аналізували
загальну лужність (ЗЛ), загальну жорсткість (ЗЖ) та окремо Ca2+ і Mg2+. У
модельні розчини, в яких ЗЛ < ЗЖ перед підлуженням додавали розраховану
кількість Na2CO3, щоб перевести усю жорсткість в карбонатну та надлишок
кальцинованої соди 0,2 мг-екв/дм3. Іншу частину розчину після підігріву та
переведення

постійної

жорсткості

у

карбонатну

пом’якшували

в

електромембранному апараті. На електролізер подавали напругу 12 В постійного
струму від універсального джерела живлення. Силу струму на електролізері
вимірювали амперметром, а напругу на клемах електролізеру – вольтметром.
Результати експериментів з електромембранного та содо-вапняного
пом’якшення води наведені у табл. 3.5 та 3.6.
Як свідчать одержані дані, при електромембранній обробці води
досягається значно більша глибина пом’якшення, ніж при содо-вапняній
обробці: залишкова жорсткість після електромембранної обробки становить
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3

3

від 0,3 мг-екв/дм до 0,4 мг-екв/дм , а після традиційного содо-вапняного
пом’якшення – лише від 1,1 мг-екв/дм3 до 1,4 мг-екв/дм3.
Таблиця 3.5 – Хімічний склад модельних вод після содо-вапняного
пом’якшення
№
розчину
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Концентрація,
мг-екв/дм3
2
Са2+
Mg2+
ЗЖ
Са2+
Mg2+
ЗЖ
Са2+
Mg2+
ЗЖ
Са2+
Mg2+
ЗЖ
Са2+
Mg2+
ЗЖ
Са2+
Mg2+
ЗЖ
Са2+
Mg2+
ЗЖ
Са2+
Mg2+
ЗЖ

рН рідини після завершення процесу
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
3
4
5
6
7
0,4
0,25
0,25
1,4
2,8
3,8
2,9
1,0
0,2
0,2
4,2
3,15
1,25
1,6
3,0
0,4
0,2
0,25
1,5
2,9
3,6
2,8
0,9
0,2
0,15
4,0
3,0
1,15
1,7
3,05
0,5
0,2
0,2
1,3
2,9
3,5
2,9
1,1
0,3
0,1
4,0
3,1
1,3
1,6
3,0
0,3
0,3
0,3
1,5
2,7
3,7
2,9
1,1
0,3
0,25
4,0
3,1
1,4
1,8
2,95
0,4
0,2
0,2
1,4
2,7
3,8
2,8
0,9
0,3
0,15
4,2
3,0
1,1
1,7
2,85
0,4
0,25
0,2
1,4
2,8
3,7
2,8
1,1
0,15
0,1
4,1
3,05
1,3
1,55
2,9
0,5
0,3
0,3
1,5
2,7
3,7
2,9
0,9
0,3
0,3
4,2
3,1
1,1
1,8
3,0
0,4
0,2
0,2
1,3
2,7
3,7
2,9
1,0
0,2
0,2
4,1
3,1
1,2
1,5
2,9

Результатами експериментів встановлено, що ефективність процесу
пом’якшення води як одним, так і другим методами практично не залежить від
складу вхідної води (за умови, якщо всю жорсткість переведено у карбонатну і
є надлишок лужності).
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Таблиця 3.6 – Хімічних склад модельних вод після електромембранного
пом’якшення
Номер Концентрація,
розчину
мг-екв/дм3
1
2
Са2+
1
Mg2+
ЗЖ
Са2+
2
Mg2+
ЗЖ
Са2+
3
Mg2+
ЗЖ
Са2+
4
Mg2+
ЗЖ
Са2+
5
Mg2+
ЗЖ
Са2+
6
Mg2+
ЗЖ
Са2+
7
Mg2+
ЗЖ
Са2+
8
Mg2+
ЗЖ

10,0
3
0,4
3,8
4,2
0,35
3,7
4,05
0,45
3,7
4,15
0,4
3,8
4,2
0,3
3,6
3,9
0,4
3,6
4,0
0,5
3,7
4,2
0,4
3,7
4,1

рН рідини після завершення процесу
10,5
11,0
11,5
4
5
6
0,2
0,2
0,2
2,9
1,0
0,2
3,1
1,2
0,4
0,2
0,2
0,2
2,8
1,0
0,15
3,0
1,2
0,35
0,15
0,2
0,15
2,9
1,1
0,2
3,05
1,3
0,35
0,25
0,1
0,2
2,9
1,1
0,25
3,15
1,2
0,45
0,2
0,2
0,2
2,9
0,9
0,25
3,1
1,1
0,45
0,2
0,25
0,2
3,0
1,0
0,2
3,2
1,25
0,4
0,1
0,15
0,15
3,0
1,1
0,2
3,1
1,25
0,35
0,2
0,2
0,25
3,0
1,1
0,2
3,2
1,3
0,45

12,0
7
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
0,1
0,3
0,2
0,15
0,35
0,15
0,1
0,25
0,2
0,1
0,3
0,2
0,2
0,4
0,2
0,1
0,3

Глибина вилучення жорсткості залежить виключно від рН завершення
процесу обробки. Для всіх розчинів найбільше зменшення загальної жорсткості
при електромембранному пом’якшенні спостерігалося в діапазонах рН від 11
до 11,5. При цьому кальцієва жорсткість найповніше вилучається при рН
від 10,5 до 11, а максимально повне вилучення магнію відбувається при рН
від 11,5 до 12,0, де концентрація іонів Ca2+ при содо-вапняному пом’якшенні
вже зростає внаслідок додавання надлишку відносно добре розчинного
Ca(OH)2. Такого явища можна уникнути, якщо підлуження проводити NaOH.
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Аналогічні результати досягаються при електрохімічному пом’якшенні води в
електролізері. Пом’якшення води NaOH є хімічним аналогом електрохімічного
пом’якшення води. Проте, використання NaOH для обробки води істотно
збільшує собівартість підготовленої води і не призводить до зниження
мінералізації в процесі обробки.
Для наочності залежність глибини пом’якшення води від рН наведена на
рис. 3.5. Рисунок розроблений на базі середніх даних табл. 3.5 та 3.6.

Рисунок 3.5 – Залежність залишкової концентрації сполук жорсткості від рН
завершення процесу. Криві Са2+, Mg2+, ЗЖ при содо-вапняному
пом’якшенні; Са2+ел.хім, Mg2+ ел.хім, ЗЖ ел.хім – те ж при
електромембранному пом’якшенні води
Отримані результати опубліковані в роботах [182 – 184].
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3.4

Фільтраційні

та

седиментаційні

властивості

осадів

електромембранного пом’якшення

Другою

важливою

задачею

досліджень

електромембранного

пом’якшення води в динамічних умовах стало порівняння фільтраційних та
седиментаційних властивостей осадів, які утворюються при реагентному та
електрохімічному пом’якшенні. Адже стадія фільтрування або седиментації
виводить осади, що утворилися у процесі пом’якшення води, у шлам.
Седиментаційні властивості осадів, що утворюються після реагентного та
електрохімічного пом’якшення, оцінювали за показником осаджуваності [185],
а каламутність надосадової рідини вимірювали фотометричним методом [186],
обережно відбираючи для аналізу пробу води з верхньої частини циліндрів, в
яких виконували осадження. В якості вхідної використовували водопровідну
воду

з

ЗЖ = 7,0 мг-екв/дм3,

ЗЛ = 5,3 мг-екв/дм3,

ССа2+ = 5,1 мг-екв/дм3,

СMg2+ = 1,9 мг-екв/дм3. У циліндри місткістю 0,5 дм3 паралельно відбирали воду,
оброблену в електролізері, та воду підлужену 10 % вапняним молоком.
Показник рН в кожній пробі становив 11,5, що згідно даним рис. 3.5, є
оптимальним

значенням

для

глибокого

пом’якшення.

Контролювали

формування та осідання осаду в динаміці відстоювання.
Після електрохімічного пом’якшення спостерігали формування великих
рихлих пластівців, які через 30 хв частково осідали на дно, а приблизно
половина залишалася ще завислою в об’ємі. Причина повільного осідання
частини осаду при електрохімічному пом’якшенні води полягає у сорбції на
поверхні пластівців дрібних бульбашок катодного водню. Ці бульбашки
знижують середню густину пластівців, підтримуючи їх у завислому стані.
Застосування інтенсивного перемішування католіту після виходу з апарату
дозволяє значно прискорити осідання пластівців. Повне осідання зависі
відбувалось через 1 год. При содо-вапняному пом’якшенні повне освітлення
води відбувалося приблизно за 6 год (рис. 3.6).
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Рисунок 3.6 – Залежність залишкової каламутності води від часу відстоювання
при різних методах пом’якшення
В експериментальних дослідженнях визначили фільтраційні властивості
осадів, що утворюються при пом’якшенні води різними способами. Для цього
оброблену воду з осадом фільтрували на воронці Бюхнера крізь паперовий
фільтр площею 1,517  10-2 м2. Рівень води підтримували незмінним за верхнім
краєм воронки. Середній тиск фільтрування становив 167 Па. Для визначення
опору чистого фільтру попередньо фільтрували дистильовану воду. Після
проходження 20 см3 води для стабілізації процесу відраховували час
фільтрування чотирьох рівних порцій по 100 см3 води. Потім виконували
фільтрування обробленої води з осадом. Для стабілізації процесу та мінімізації
впливу опору власне фільтру спочатку відфільтровували 100 см3 води, а після
цього чотири рівні контрольні порції по 50 см3, вимірюючи час фільтрування
кожної наступної порції. Розраховували питому продуктивність процесу
фільтрування за рівнянням фільтрування [185]:

dV
ΔP

Sdτ μ Rос  Rф.п.



,

де µ – динамічний коефіцієнт в’язкості води, що обробляється, Па·с;

(3.32)
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˗1

Rос і Rф.п. – опір шару осаду та фільтрувальної перегородки відповідно, м ;
S – площа фильтру, м2;
dτ – часовий інтервал, с;
dV – об’єм фильтрату, отриманий за час dτ, м3;
ΔP – перепад тиску фільтрування, Па.
Звідси
μRос  Rф.п.  

Rос  Rф.п. 

Sdτdτ
,
dV

SdτP
.
μdV

(3.33)
(3.34)

Оскільки опір фільтрувального паперу набагато менший за опір осаду,
ним можна знехтувати. Отже,
Rос 

SdτP
,
μdV

(3.35)

 ос 

SdτP
,
μdVr

(3.36)

де r – товщина осаду на фільтрувальному папері, м;
ρос – питомий опір осаду, м˗2.
На рис. 3.7 наведена зміна питомого опору осаду, отриманого при
реагентному та електромембранному пом’якшенні води, у процесі безнапірного
фільтрування на воронці Бюхнера. Оскільки обробка води вапном з метою її
пом’якшення вносить в систему додаткові значні обсяги твердої фази, в якості
бази для порівняння нами був обраний спосіб хімічного пом’якшення води за
допомогою обробки кальцинованою содою та їдким натром, що є повним
хімічним аналогом досліджуваного електромембранного процесу.
Наведені дані свідчать, що питомий опір осаду, отриманого при
електромембранному пом’якшенні води, значно менший, ніж при реагентній
обробці. Зазначену різницю можна пояснити лише іншою структурою осаду,
який утворюється при електрохімічній обробці. Такий осад має істотно кращі
фільтрувальні властивості.
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Рисунок 3.7 – Зміна питомого опору осаду при фільтруванні
Аналогічні

результати

нами

отримані

при

фільтруванні

води,

пом’якшеної содо-вапняним, та електрохімічним способами крізь поліамідну
сітку з розміром вічка 10 мкм (рис. 3.8). Поверхня фільтрувальної сітки S
становила у всіх випадках 6,08  10˗3 м2, тиск фільтрування ΔP = 360 Па.

Рисунок 3.8 – Зміна питомого опору осаду (ρ × 1017, м-2) при фільтруванні на
сітці (10 мкм)

95
Наведені дані свідчать, що шлам пом’якшення, який утворюється під час
електрохімічної обробки води, має кращі фільтрувальні властивості, ніж шлам
пом’якшення, який утворюється під час реагентного пом’якшення вапном.
Визначення

залишкової

жорсткості

води

після

пом’якшення

та

фільтрування крізь сітку з отворами 10 мкм показало, що при содо-вапняній
обробці цей показник склав 3,5 мг-екв/дм3. Фільтрат мав істотну каламутність
(від 50 мг/дм3 до 55 мг/дм3), і завись, що його створила, погано осідала. Після
фільтрування

води

крізь

паперовий

фільтр

залишкова

жорсткість

становила 3,0 мг-екв/дм3. Зниження з часом питомого опору осаду, отриманого
при содо-вапняному методі обробки, пояснюється частковим пропусканням
осаду фільтрувальною сіткою. При цьому істинна товщина шару осаду менша
за розрахункову, яка береться за основу при обчисленні питомого опору. При
фільтруванні води, обробленої содо-вапняним методом, крізь паперовий фільтр
(який не пропускає дрібні кристали карбонату кальцію) питомий опір осаду
монотонно зростає.
Як видно з представлених даних, при електромембранній обробці води
отримані значно кращі результати. При фільтруванні обробленої води крізь
сітку після намивання на ній шару осаду фільтрат утворюється прозорий із
залишковою жорсткістю 0,4 мг-екв/дм3. Фільтрування отриманої пом’якшеної
води крізь паперовий фільтр «синя стрічка» не збільшує глибини пом’якшення.
Прозорість фільтрату у цьому випадку не відрізняється від прозорості
дистильованої води.
Таким чином, застосування електромембранного пом’якшення води
замість традиційного содо-вапняного не лише призводить до значного
збільшення глибини вилучення сполук жорсткості, але й у перспективі дає
змогу відмовитися від використання громіздких контактних освітлювачів для
відділення

утворених

осадів,

замінивши

автоматизованими сітчастими фільтрами [183].

їх

більш

компактними
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3.5 Стендові випробування процесу електромембранного пом’якшення
води

Для визначення енергетичних характеристик мембранного електролізу
був виготовлений стендовий електролізер (рис. 3.9), що складається з двох
біполярних електромембранних комірок з робочою площею мембран 2 дм2.

Рисунок 3.9 – Стендовий чотирикамерний біполярний електролізер для
електромембранного пом'якшення води
Попередньо була виготовлена установка (рис. 3.10) для виробництва
анодів та біполярних електродів для стендового електролізеру. Установка
працює наступним чином. Електроліт із збірника 1 насосом 2 подається в
реактор 3. Реактор представляє собою циліндричний збірник робочою
місткістю 1,9 дм3. По центру реактора встановлено переливну трубу, яка
підтримує рівень розчину в апараті на незмінному рівні. Робочий об’єм
реактора заповнений свинцевою стружкою та відходами катодного свинцю.
Електроліт прокачується крізь металевий свинець, при цьому відбувається
майже повне відновлення плюмбатів. Після обробки в реакторі розчин
подається в сатуратор 4. Цей апарат складається з корпусу, переливної труби,
призначення якої – підтримувати рівень електроліту.
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Рисунок 3.10 – Принципова схема стендової установки для електроосадження
анодного покриття оксиду плюмбуму (IV)
В нижній частині апарату встановлене несправжнє дно, до якого
закріплена пластикова сітка з дрібним вічком. Несправжнє дно з сіткою
призначене для підтримання шару оксиду плюмбуму (ІІ), який насипається в
сатуратор зверху. Для регулювання витрати електроліту крізь сатуратор у
контурі його подачі встановлено систему байпасних кранів 5. Насичений в
сатураторі оксидом плюмбуму (ІІ) розчин самопливом стікає у ванну для
електроосадження анодного покриття 6. В електролізній ванні встановлено два
катоди з нержавіючої сталі та два аноди або біполярні електроди. Катодні
сторони біполярних електродів встановлюються назустріч одна до одної та
захищаються

від

електроосадження

спеціальними

поліпропіленовими

прокладками. Випрямляч 7 призначений для живлення ванни 6 постійним
струмом. В електролізній ванні реалізовано гідродинамічне перемішування
розчину за рахунок його руху із швидкістю 1 см/с повз анодні поверхні
складної форми. При проходженні електролізної ванни концентрація плюмбіту
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в електроліті дещо знижується, а плюмбату – трохи зростає. Розчин збирається
у зливний карман ванни та далі самопливом стікає у збірник 1.
Для реалізації процесу електроосадження анодів на стендовій установці
було приготовлено 50 дм3 електроліту складу:
– NaOH – 2,4 моль/дм3;
– динатрієва сіль етилендиамінтетраацетатної кислоти – 0,3 моль/дм3;
– етиленгліколь – 0,1 моль/дм3;
– силікатна добавка у перерахунку на Na2SiO3 – 0,015 моль/дм3;
– PbO – до насичення (0,31 моль/дм3).
Температуру

процесу

підтримували

за

допомогою

ТЕНу

потужністю 1 кВт з автоматичним терморегулятором в межах (333,0 ± 0,5) К, а
густина струму складала 100 А/м2 (сила струму – 6,5 А). У процесі
електроосадження напруга електролізу встановлювалася на рівні від 1,45 В
до 1,5 В. Одночасно осаджували 2 аноди. Тривалість нанесення покриття
складала 48 годин. За цей час на анодну поверхню осідало від 2,3 мм до 2,35 мм
оксиду плюмбуму (IV). Ознак накопичення плюмбату у розчині не відмічено,
що підтверджується стабілізацією концентрації плюмбатів в електроліті на
рівні 3,3  10-5 моль/дм3 (рис. 3.11).
Також відзначено добру роботу сатуратора, який забезпечив безперервне
донасичення електроліту оксидом плюмбуму (ІІ) без потрапляння в об’єм
електроліту дрібних частинок PbO.
Утворений в ході електроосадження катодний губчатий свинець
завантажували в реактор для відновлення плюмбатів, що накопичувалися в
електроліті.
Анод з винесеною сіткою та основу для його осадження наведено на
рис. 3.12.
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Умовні познаки: ряд 1 та 2 – концентрація плюмбатів у паралельних дослідах
Рисунок 3.11 – Кінетика накопичення плюмбатів СPb(IV) у комплексному
електроліті з добавкою силікату натрію для осадження оксиду плюмбуму (IV) в
ході стендових випробувань

Рисунок 3.12 – Анод стендового електролізера (праворуч)
та основа для його отримання
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Технологічна схема стендової установки приведена на рис. 3.13.
Установка працює наступним чином. Вхідна вода потрапляє до катодних камер
електролізеру 1, де відбувається перенос в неї катіонів з анодних камер крізь
катіонообмінну мембрану. При цьому рН води зростає, і сполуки жорсткості
випадають в осад у вигляді CaCO3 і Mg(OH)2, утворюючі пластівці. В
результаті електропом'якшення з катодних камер електролізера 1 витікає вода з
уже сформованими пластівцями осаду. Зазначений осад істотно легший, ніж
традиційний шлам при реагентному содо-вапняному пом'якшенні, оскільки він
містить приблизно в 3 рази більше легких сполук магнію, ніж осад содовапняного пом’якшення. Тому даний осад може бути відділений не тільки в
громіздкому і габаритному контактному освітлювачі 2, але і в інших, більш
компактних апаратах – флотаторі або безнапірному сітчастому фільтрі з
коміркою сітки 10 мкм.

Умовні познаки:
1 – біполярний мембранний електролізер;
2 – контактний освітлювач;
3 – фільтр тонкого очищення;
4 – вакуумний фільтр.
Рисунок 3.13 – Технологічна схема стендової установки електромембранного
пом'якшення води
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Після відділення і ущільнення на вакуумному фільтрі 4 даний осад
придатний для виробництва цементу або будівельних сумішей. Освітлена вода,
що містить сполуки жорсткості в залишковій концентрації від 0,3 мг-екв/дм3
до 0,5 мг-екв/дм3,

далі

прямує

на

остаточне

освітлення

в

зернистих

мультимедійних фільтрах тонкого очищення 3, після чого надходить в анодні
камери електролізера. Тут відбувається нейтралізація залишкової лужності
води за рахунок перенесення катіонів в катодні камери.
Пуск установки відбувався при подачі в аноліт водопровідної води,
попередньо пом’якшеної реагентним шляхом. Після виходу установки на
стаціонарний режим (досягнення рН католіту 11,5), в аноліт подавали воду з
катодних камер після вилучення осадів сполук жорсткості.
Отримана пом'якшена вода може використовуватися на підживлення
теплової мережі. Процес електромембранного пом'якшення вели при напрузі на
комірці електролізеру 12,0 В, рівноважна густина струму 68 А/м2. При цьому
коефіцієнт використання струму склав 88 %, а питомі витрати електроенергії на
процес склали 3,6 кВт·год/м3. У табл. 3.7 наведені основні показники якості
вихідної та обробленої водопровідної води м. Харкова.
Таблиця 3.7 – Показники якості вихідної та очищеної води
Найменування показника
Загальна жорсткість, мг-екв/дм3
Кальцієва жорсткість, мг-екв/дм3
Загальна лужність, мг-екв/дм3
рН
Сухий залишок, мг/дм3
Карбонатний індекс, (мг-екв/дм3)2
Як

бачимо,

карбонатний

Вихідна вода
6,8
4,6
7,0
7,2
850
32,2
індекс

води

Очищена вода
0,4
0,2
0,6
6,8
730
0,12

знижується

в

ході

електромембранної обробки з 32,2 (мг-екв/дм3) до 0,12 (мг-екв/дм3)2 (тобто
на 99,63 %), а загальна жорсткість – у 17 разів (тобто на 94,17 %), і стає
у 4,5 – 6 разів меншою за цей показник після традиційного реагентного
пом’якшення води. Досягнутий після електромембранного пом’якшення
карбонатний індекс води відповідає нормативним вимогам до води для
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о

живлення теплових мереж, що працюють при температурі до 150 С (не
більше 0,4 (мг-екв/дм3)2). Це дозволяє використовувати оброблену воду
безпосередньо

у

теплових

мережах

без

подальшого

іонообмінного

пом’якшення.
При електромембранній обробці води існує можливість пасивації
катіонообмінних мембран сполуками жорсткості, якщо в анодні камери
подавати воду з католіту після відділення твердої фази. Ця вода містить певну
невелику кількість катіонів жорсткості, які можуть брати участь у загальному
переносі іонів крізь катіонообмінну мембрану, відкладаючись на ній у катодній
камері. Нами в ході стендових випробувань на протязі 86 годин не помічено
пасивації катіонообмінних мембран стендової установки (табл. 3.8).
Таблиця 3.8 – Результати короткочасних ресурсних випробувань процесу
електромембранного пом’якшення води на стендовому двокомірковому
електролізері
Показник
Сила струму,
А
рН
обробленого
католіту
рН аноліту
Залишкова
жорсткість,
мг-екв/дм3
Витрата
вхідної води,
дм3/год

0’

1’

5’

Час від початку досліду
10’
20’ 1о
2о

10о

24о

86о

2,5

1,88 1,12

1,35

1,36 1,36

1,37

1,37 1,35 1,36

8,2

10,2 11,7

11,5

11,5 11,5

11,5

11,5 11,5 11,5

10,2

7,6

6,7

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

–

0,6

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

–

8,2

12,1

13,0

12,9 13,1

13,1

13,0 13,0 13,1

Отже, незначна залишкова жорсткість католіту не може викликати
істотної

пасивації

мембран

у

процесі

експлуатації.

Для

відновлення

властивостей катіонообмінних мембран необхідно періодично (не частіше двох
разів на рік) робити промивку катодних камер апарату розведеним розчином
соляної кислоти.
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Отже, застосування електромембранного пом'якшення води у підготовці
води для теплових мереж здатне збільшити ресурс роботи іонообмінних смол
не

менше,

ніж

в

2 – 2,5 рази

за

рахунок

відповідного

подовження

фильтроциклу, або взагалі відмовитися від використання іонообмінного
пом’якшення води [184, 187 – 190].
Утворений в ході електромембранної обробки води шлам є сумішшю
карбонату кальцію та гідроксиду магнію у мольному співвідношенні 1:1 – 1:4
відповідно до співвідношення іонів у вхідній воді. Цей шлам може
використовуватися для виготовлення будівельних клейових сумішей, а також у
виробництві портландцементу.

ВИСНОВКИ ПО ТРЕТЬОМУ РОЗДІЛУ

1.

Досліджено процес електромембранного пом’якшення харківської

водопровідної води, та води з річки Уди біля смт Подвірки Харківської області.
Встановлено,

що

при

мембранному

електролізі

з

використанням

двоокисносвинцевого аноду, ефективність використання струму значною мірою
залежить від рН католіту і, меншою мірою, від густини струму. Виведено
математичну модель залежності ефективності використання струму від
параметрів електролізу. Розрахункові значення ефективності використання
струму не співпадають з експериментальними даними не більше, ніж на 5 %.
2.

Встановлено, що електромембранна обробка збільшує глибину

пом’якшення води у 2 – 2,5 рази порівняно з реагентною содо-вапняною
обробкою.

рН

завершення

процесу

електромембранного

пом’якшення

становить від 11,5 до 12,0.
3.

Осади, отримані в результаті електромембранного пом’якшення

води з використанням розробленого аноду, мають значно більший вміст
гідроксиду магнію, ніж при содо-вапняній обробці. Завдяки цьому осад
утворюється у вигляді значно міцніших легких пластівців, які можуть бути
відділені від води не у громіздких контактних просвітлювачах, а фільтруванням
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на сітці з вічком 10 мкм, або флотацією. Встановлено, що фільтрувальні
властивості

осаду,

отриманого

при

електромембранному

пом’якшенні,

у 2,5 – 3,0 рази кращі, ніж при реагент ній обробці.
4.

Проведені

випробування

процесу

електромембранного

пом’якшення харківської водопровідної води на стендовій установці з
використанням двоокисносвинцевого аноду, та площею мембран 4 дм2.
Встановлено,

що

карбонатний

індекс

пом’якшеної

води

знижується

до 0,12 (мг-екв/дм3)2 (тобто на 99,63 %), а загальна жорсткість – у 17 разів
(тобто на 94,17 %), і стає у 4,5 – 6 разів меншою за цей показник після
традиційного реагентного пом’якшення води. Таким чином, оброблену в
електромембранному апараті воду можна безпосередньо спрямовувати на
підживлення теплових мереж без додаткової іонообмінної обробки.
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РОЗДІЛ 4
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ
ЕЛЕКТРОМЕМБРАННОГО ПОМ’ЯКШЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ
СТІЧНИХ ВОД З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗРОБЛЕНОГО АНОДУ
4.1 Особливості електромембранного
концентрованих водних розчинів
Експериментальні

дослідження

цього

процесу

при

переробці

розділу

виконували

на

мінералізованих стічних водах, що утворюються у промисловості. Їх загальна
мінералізація становить від 3000 мг/дм3 до 10000 мг/дм3 і більше. Основну
частину сухого залишку таких вод складають хлориди та сульфати натрію,
кальцію та магнію, причому співвідношення хлоридів та сульфатів коливається
у досить широких межах. Мінералізовані стічні води дозволяють застосовувати
для пом’якшення значно більші густини струму, отже процес обробки має йти з
більшою швидкістю, ніж для маломінералізованих вод. Проте, відносно великі
концентрації хлоридів призводять до того, що на анодах замість кисню починає
виділятися вільний хлор. Таким чином, в анодних камерах електромембранного
пом’якшувача одночасно відбувається нейтралізація лугу, що утворився у
катодних камерах, та окислення органічної складової води хлоруванням.
Якщо жорсткість води значна, і для пом'якшення необхідно витратити
значну кількість електрики, кількість хлору, що виділяється на анодах, може
бути великою, і його нерозчинена частина буде виділятися в атмосферу у
вигляді газоподібного хлору. Це становитиме певну екологічну небезпеку й
потребуватиме встановлення пристроїв для очищення анодних газів.
Іншою проблемою при очищенні мінералізованих промислових стічних
вод може бути їх забрудненість великими концентраціями органічних речовин.
Зазначені забруднення можуть викликати отруєння катіонообмінних мембран, а
також відкладення продуктів їх окислення на анодах, пасивуючи останні. В
результаті густина струму процесу обробки буде невпинно знижуватися, і
зрештою, процес електромембранного пом'якшення стане неефективним.
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Однією з найбільших гідроекологічних проблем України є утворення
значних обсягів шахтних та кар'єрних стічних вод у гірничодобувних регіонах.
Як правило, ці види робіт проводяться у вододефіцитних регіонах (Донецька,
Луганська, Львівська області, південь Запорізької, захід Дніпропетровської та
Кіровоградської областей). Отримання технологічної води з очищених шахтних
вод могло б принаймні істотно пом'якшити проблему дефіциту якісної води у
зазначених регіонах.
Так, у 1985 р., загальний добовий видобуток води лише на 500 шахтах
українського Донбасу склав 1,7 млн. м3 [191]. Цієї кількості води вистачило б
для забезпечення водою згідно санітарної норми 0,3 м3/добу 5,67 млн. жителів.
В експериментальних дослідженнях електромембранного пом’якшення з
використанням розробленого аноду вивчали ефективність процесу при обробці
двох типів мінералізованих стічних вод: з відносно низьким вмістом органічних
забруднень (шахтні води) та з відносно високим вмістом органічних забруднень
(стічні води гідророзриву та супутні пластові води, що утворюються при
видобуванні вуглеводнів).
Усі дослідження виконували на стендовій установці з двокомірковим
електромембранним пом’якшувачем з активною поверхнею мембрани у
комірці 2 дм2.

4.2
Дослідження
процесу
мінералізованої шахтної води

елетромембранного

пом’якшення

Шахтні води утворюються шляхом стікання у ствол шахти вод з усіх
підземних водоносних горизонтів, що пройдені стволом, лавами та штреками.
Шахтні води накопичуються у спеціальних басейнах та відпомповуються на
поверхню. Така стічна вода складається з суміші вод усіх зазначених
водоносних горизонтів, і, зазвичай, має збільшену мінералізацію та підвищені
концентрації хлоридів, сульфатів та сполук жорсткості.
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Таблиця 4.1 – Середні склади вод діючих шахт ЧГПР
Назва
шахти

Одиниці
виміру

НСО3-

SO42-

Великомостівська

мг/дм3
мг-екв/дм3
мг/дм3
мг-екв/дм3
мг/дм3
мг-екв/дм3
мг/дм3
мг-екв/дм3
мг/дм3
мг-екв/дм3
мг/дм3
мг-екв/дм3
мг/дм3
мг-екв/дм3
мг/дм3
мг-екв/дм3
мг/дм3
мг-екв/дм3

704,17
11,54
852,43
13,97
591,08
9,69
490,47
8,04
619,95
10,16
555,53
9,11
683,54
11,21
506,19
8,30
597,2
9,79

1451,57
15,12
236,95
2,47
1392,59
14,51
676,95
7,05
1536,84
16,01
967,9
10,08
1011,87
10,54
590,93
6,16
152,59
1,59

Червоноградська
Межиріччанська
Відродження
Лісова
Зарічна
Візейська
Надія
Степова

Загальна
мінералізація
2183,6 249,77 79,09 1916,11 6534,16
61,51
6,24
3,30
83,31
1048,5 55,21 55,02 939,78 3160,15
29,54
1,38
2,29
40,86
1415,67 197,39 87,78 1387,43 5010,63
39,88
4,93
3,66
60,32
2604 199,22 77,56 1803,92 5813,58
73,35
4,98
3,23
78,43
3837,18 288,93 116,54 2880,59 9231,02
108,09
7,22
4,86
125,24
3533,78 221,89 100,78 2499,71 7842,44
99,54
5,55
4,20
108,68
1828,33 183,25 88,58 1522,74 5257,31
51,50
4,58
3,69
66,21
1019,65 88,26 64,55 889,26 3107,05
28,72
2,21
2,69
38,66
2015,38 58,08 48,68 1437,42 4291,5
56,77
1,45
2,03
62,50
Cl-

Ca2+

Mg2+

Na+

Наводимо таблицю середніх значень концентрацій забруднень шахтних
вод Червоноградського гірничо-промислового району (ЧГПР).
Вода шахти «Любельська», що будується у Жовківському районі
Львівської області, за прогнозом матиме близький орієнтовний хімічний склад
(табл. 4.2).
Таблиці 4.2 – Середній склад води шахти «Любельська»
Одиниці
виміру
мг/дм3
мг-екв/дм3

НСО3-

SO42-

Cl-

Ca2+

Mg2+

908,9
14,9

1181,5
24,6

5569,8
156,9

557,5
27,9

211,4
21,0

Загальна
мінералізація
3392,5
11821,6
142,3
–
Na+

Наведені у таблиці дані добре балансуються між собою: кількість аніонів
становить 196,4 мг-екв/дм3, відповідно, вміст катіонів – 191,2 мг-екв/дм3, тобто
різниця становить 5,2 мг-екв/дм3, або 2,7 %. З наведених у таблиці даних видно,
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що зазначена вода є переважно хлоридно-натрієвою з істотним вмістом сполук
жорсткості. Останні присутні переважно у вигляді не карбонатної жорсткості.
РН води шахти «Любельська» становить 7,2, а ХСК не перевищує 20 мг/дм3.
Прогнозна

кількість

води,

що

відпомповуватиметься

з

шахти

«Любельська», становитиме 150 м3/год. Це достатньо великі обсяги, а тому
мова йде про безстічну переробку зазначеної води з отриманням технологічної
демінералізованої води та сухих солей у вигляді попутних продуктів.
Необхідною умовою використання мембранних або термічних методів
знесолення/концентрування води такого складу є пом’якшення. Враховуючи,
що при загальній мінералізації води більше 5000 мг/дм3 натрій-катіонітове
пом’якшення води відбувається вкрай погано, а при перевищенні 10000 мг/дм3
іонний обмін взагалі майже не відбувається, велике значення має бути
приділене глибині пом’якшення води.
Додатковою

причиною

необхідності

максимально

глибокого

пом’якшення води є суттєва корозійна активність розчинів, що містять у своєму
складі хлориди кальцію та магнію. Якщо кальцій та магній не вилучити з води
на попередньому етапі обробки, фінішне випарно-кристалізаційне обладнання
слід буде виготовляти з титану, а це збільшить вартість випарнокристалізаційної установки в декілька разів. До того ж і витрати первинної
гріючої пари у цьому випадку також зростуть майже вдвічі, оскільки титан у
хлоридних розчинах за присутності кальцію та магнію є стійким лише
до 135 С, і, таким чином, установка має складатися не більше, ніж з 3-х
послідовних корпусів.
Для проведення дослідів з експериментального пом’якшення стічної води
содо-вапняним та електромембранним методом приготували модельні розчини
складу, аналогічного наведеному в табл. 4.1 та 4.2. Спочатку розчин
підлужували вапняним молоком або в катодній камері стендової установки,
зображеної на рис. 3.7 та 3.8 до певних значень рН, а потім додавали розчин
кальцинованої соди у кількості, що дорівнювала б повному переведенню всієї
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жорсткості в карбонатну та надлишок 5 мг-екв/дм . Результати експериментів
наведені у табл. 4.3 та 4.4.
Таблиця 4.3 – Залишкові концентрації іонів при содо-вапняному
пом’якшенні модельних стічних вод шахт Львівсько-Волинського вугільного
басейну
Назва
Компонент
шахти
розчину
1
2
2+
Велико- Са , мг-екв/дм3
ростівська Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Червоно- Са2+, мг-екв/дм3
градська Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Межирі- Са2+, мг-екв/дм3
чанська
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
ВідродСа2+, мг-екв/дм3
ження
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Лісова
Са2+, мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Зарічна
Са2+, мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3

9,5
3
0,6
3,3
3,9
6528

Значення рН завершення процесу
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
4
5
6
7
8
0,4
0,25
2,3
3,4
4,5
3,2
2,7
0,8
0,2
0,2
3,6
2,95
3,1
3,6
4,7
6482
6465
6421
6397 6388

0,5
2,3
2,8
3152

0,5
2,20
2,7
3127

0,25
1,8
2,05
3117

2,3
0,8
3,1
3112

3,4
0,2
3,6
3123

4,5
0,2
4,7
3129

0,6
3,65
4,25
5008

0,5
3,4
3,9
4989

0,25
2,8
3,05
4978

2,3
0,8
3,1
4973

3,4
0,2
3,6
4984

4,5
0,2
4,7
4990

0,7
3,2
3,9
5808

0,5
2,9
3,4
5793

0,25
2,8
3,05
5788

2,3
0,8
3,1
5791

3,4
0,3
3,7
5795

4,5
0,1
4,6
5798

0,6
4,8
5,4
9224

0,5
3,9
4,4
9212

0,2
2,8
3,0
9208

2,4
0,7
3,1
9211

3,4
0,2
3,6
9216

4,5
0,2
4,7
9220

0,6
4,1
4,7
7840

0,5
3,7
4,2
7823

0,25
2,8
3,05
7818

2,3
0,9
3,2
7821

3,4
0,2
3,6
7826

4,5
0,2
4,7
7832
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Кінець таблиці 4.3
1
2
2+
Візейська Са , мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Надія
Са2+, мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Степова Са2+, мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Любель- Са2+, мг-екв/дм3
ська
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3

3
0,6
3,6
4,2
5248

4
0,5
3,2
3,7
5237

5
0,25
2,8
3,05
5233

6
2,3
0,8
3,1
5231

7
3,4
0,3
3,7
5239

8
4,5
0,2
4,7
5242

0,6
2,7
3,3
3095

0,5
2,4
2,9
3082

0,25
2,3
2,55
3077

2,4
0,8
3,2
3079

3,5
0,2
3,7
3083

4,5
0,2
4,7
3085

0,6
2,0
2,6
4283

0,5
1,9
2,4
4271

0,25
1,8
2,05
4263

2,3
0,7
3,0
4263

3,4
0,2
3,6
4266

4,5
0,2
4,7
4268

0,6
8,7
9,3
11890

0,5
3,9
4,4
11513

0,25
2,8
3,05
11399

2,3
0,8
3,1
11328

3,4
4,5
0,2
0,3
3,6
4,8
11353 11400

З наведених у табл. 4.3 даних видно, що концентрація катіонів кальцію
знижується при збільшенні рН та має мінімум при рН = 10,5. Так само, як і при
пом’якшенні маломінералізованих природних вод, при подальшому збільшенні
рН концентрація кальцію починає зростати внаслідок достатньо великої
розчинності Са(ОН)2. Що стосується іонів магнію, то їх концентрація
монотонно знижується при збільшенні рН та при рН = 11,5 практично
досягається найбільш можлива глибина вилучення цих іонів при реагентному
пом’якшенні води.
На відміну від содо-вапняного електромембранне пом’якшення модельної
шахтної води не супроводжується зростанням концентрації катіонів кальцію
при збільшенні рН від 10,5 до 11,5. Тому концентрація загальної жорсткості
монотонно знижується при зростанні рН, досягаючи мінімальних значень при
рН = 11,5.
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Таблиця 4.4 – Залишкові концентрації іонів при електромембранному
пом’якшенні модельних стічних вод шахт Львівсько-Волинського вугільного
басейну
Назва
Компонент
шахти
розчину
1
2
2+
ВеликоСа , мг-екв/дм3
мостівська Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Червоно- Са2+, мг-екв/дм3
градська Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Межиріч- Са2+, мг-екв/дм3
чанська
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
ВідродСа2+, мг-екв/дм3
ження
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Лісова
Са2+, мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Зарічна
Са2+, мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3
Візейська Са2+, мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3
Загальна мінералізація, мг/дм3

9,5
3
0,7
3,3
4,0
6528

Значення рН завершення процесу
10,0
10,5
11,0
11,5
4
5
6
7
0,5
0,25
0,2
0,2
3,2
2,7
0,8
0,2
3,7
2,95
1,0
0,4
6482
6465
6421
6397

12,0
8
0,2
0,1
0,3
6388

0,6
2,3
2,9
3152

0,5
2,2
2,7
3127

0,3
1,8
2,1
3117

0,2
0,9
1,1
3112

0,2
0,3
0,5
3123

0,2
0,2
0,4
3129

0,7
3,6
4,3
5008

0,5
3,4
3,9
4989

0,2
2,8
3,0
4978

0,2
0,8
1,0
4973

0,2
0,2
0,4
4984

0,2
0,2
0,4
4990

0,7
3,1
3,8
5808

0,5
2,9
3,4
5793

0,3
2,8
3,1
5788

0,2
0,8
1,0
5791

0,2
0,3
0,5
5795

0,2
0,1
0,3
5798

0,6
4,8
5,4
9224

0,5
3,9
4,4
9212

0,25
2,8
3,05
9208

0,2
0,7
0,9
9211

0,2
0,2
0,4
9216

0,2
0,2
0,4
9220

0,7
4,1
4,8
7840

0,4
3,7
4,1
7823

0,3
2,8
3,1
7818

0,2
0,9
1,1
7821

0,2
0,2
0,4
7826

0,2
0,2
0,4
7832

0,6
3,6
4,2
5248

0,5
3,2
3,7
5237

0,25
2,8
3,05
5233

0,2
0,8
1,0
5231

0,2
0,3
0,6
5239

0,2
0,2
0,4
5242
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Кінець таблиці 4.4
1
2
3
4
2+
3
Надія
Са , мг-екв/дм
0,7
0,5
2+
3
Mg , мг-екв/дм
2,7
2,4
3
ЗЖ, мг-екв/дм
3,4
2,9
Загальна мінера- 3095 3082
лізація, мг/дм3
Степова
Са2+, мг-екв/дм3
0,6
0,5
2+
3
Mg , мг-екв/дм
2,0
1,9
3
ЗЖ, мг-екв/дм
2,6
2,4
Загальна мінера- 4283 4271
лізація, мг/дм3
Любель- Са2+, мг-екв/дм3
0,6
0,5
2+
3
ська
Mg , мг-екв/дм
8,7
3,8
3
ЗЖ, мг-екв/дм
9,3
4,3
Загальна мінера- 11890 11506
лізація, мг/дм3

5
0,2
2,3
2,5
3077

6
0,2
0,9
1,1
3079

7
0,1
0,2
0,3
3083

8
0,2
0,2
0,4
3085

0,25
1,8
2,05
4263

0,2
0,7
0,9
4263

0,2
0,2
0,4
4266

0,1
0,2
0,3
4268

0,25
2,9
3,15
11443

0,2
0,8
1,0
11277

0,2
0,2
0,2
0,1
0,4
0,3
11247 11242

З наведених у табл. 4.3 та 4.4 даних видно, що електромембранна обробка
стічних вод з високою мінералізацією також призводить до більшої глибини
пом’якшення, ніж обробка реагентами – кальцинованою содою та вапном.
Мінімальна залишкова жорсткість, що досягається при електромембранному
пом’якшенні води (від 0,3 мг-екв/дм3 до 0,4 мг-екв/дм3) приблизно в 7 разів
нижча, ніж аналогічний показник, досягнутий при реагентній обробці
(від 2,05 мг-екв/дм3 до 3,05 мг-екв/дм3). Особливістю процесу в умовах високої
жорсткості та відносно невеликої лужності мінералізованих вод внаслідок
утворення значної кількості осадів є необхідність додавання кальцинованої
соди не до, а після коригування рН води електромембранним шляхом.
Також

дослідженнями

встановлено,

що

утворені

при

електромембранному пом’якшенні мінералізованої води шлами осідають
значно швидше, ніж осади, утворені при реагентній обробці води. Так, при шарі
води заввишки 0,4 м шлам, отриманий електромембранним шляхом, осів
за 25 хвилин, і вода повністю освітлилася. За таких самих умов шлам,
отриманий реагентним шляхом, осідав більше однієї години, і після цього вода
залишилася каламутною. Таку різницю можна пояснити значно більшою
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кількістю карбонату кальцію у другому випадку, і виникненням умов для
утрудненого осадження осадів при більшій концентрації їх у воді. Більше
співвідношення карбонату кальцію до гідроксиду магнію у випадку реагентної
обробки води призводить до того, що гідроксиду магнію не вистачає для
коагуляції всього утвореного кальцієвого шламу.
Загалом збільшена мінералізація шахтної води не впливає на перебіг
процесу її електромембранного пом’якшення (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Залежність середніх концентрації катіонів кальцію та магнію від
рН при содо-вапняному (суцільні лінії) та електромембранному (пунктир)
пом’якшенні мінералізованих шахтних вод
Червоноградського гірничо-промислового регіону
Отже, нами встановлено, що вміст мінеральних солей та іонна сила
розчину не впливає на перебіг та глибину електромембранного пом’якшення
води. Оскільки залишкова частка солей загальної жорсткості і зокрема кальцію
у пом’якшеній електромембранним шляхом шахтній воді (0,16 % та 0,11 %)
значно менша, ніж аналогічне співвідношення у пом’якшеній природній воді
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(відповідно від 7,4 % до 14 % та від 3,7 % до 6,4 %), пасивація катіонітових
мембран осадами жорсткості майже не відбувається.
У процесі роботи стендової установки на шахтній воді були досягнуті
такі експлуатаційні результати (табл. 4.5).
Таблиця 4.5 – Експлуатаційні характеристики стендової установки при
електромембранному пом’якшенні шахтної води
№
з/п
1
2
3
4
5

Показник

Значення показника

Густина струму, А/м2
Уявний вихід за струмом з урахуванням втрат
струму та перетоків розчину, %
Напруга на одній комірці, В
Продуктивність установки, дм3/год
Витрата електроенергії, кВтгод/м3

340
85
6,0
12,0
6,8

З наведених у таблиці даних видно, що підвищення вмісту солей у воді
призводить до істотного збільшення густини струму при зменшенні напруги на
комірці. Глибоке пом’якшення шахтної води досягається при відносно
невеликих витратах електроенергії – 6,8 кВтгод/м3.
Таким

чином,

процес

електромембранного

пом’якшення

можна

застосовувати також для обробки шахтної води перед її концентруючою
демінералізацією з метою безстічної утилізації [192].

4.3 Особливості електромембранної переробки мінералізованих вод,
забруднених

органічними

речовинами.

Дослідження

процесу

електромембранного пом’якшення стічних вод гідророзриву та супутніх
пластових вод, що утворюються при видобуванні вуглеводнів

В останній час все більшої актуальності набувають проблеми очищення
вод, що є супутніми при видобуванні газу та нафти. Такі води утворюються як
при видобуванні вуглеводнів традиційним шляхом (пластові води), так і,
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особливо, при використанні процедури гідророзриву для інтенсифікації
видобування нетрадиційних вуглеводнів. Так, при проведенні гідророзриву на
одній

свердловині

утворюється

в

середньому

5000 м3 відпрацьованої

мінералізованої рідини.
Таблиця 4.6 – Орієнтовний склад рідини, що використовується для
гідророзриву компанією «Шелл»
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назва реагенту
Вода з піском
Кислоти неорганічні
Легкий нафтовий дистилят (нафтопродукти)
Ізопропанол
Калію хлорид
Гуарова камедь
Етиленгліколь
Карбонат натрію
Хлорид натрію
Борати НВО3
Лимонна кислота
N,N-диметилформамід
Глутаровий альдегід

Масова доля у
рідині, %
99
0,24
0,17
0,16
0,14
0,12
0,1
0,03
0,02
0,01
0,006
0,003
0,001

Для прикладу наведемо склад рідини, що була використана для
гідророзриву експериментальної свердловини глибиною 4900 м з видобування
нетрадиційного газу «Беляївська», що була пробурена компанією Шелл у
Харківській області та випробовувалася у 2013 – 2015 рр. (табл. 4.6)
Радіоактивний фон стічної води згідно аналізу, виконаного лабораторією
«Донецькгеологія», знаходиться у межах норми.
Результати аналізу відібраних нами проб відпрацьованої рідини
гідророзриву наведені у табл. 4.7.
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Таблиця 4.7 – Склад відпрацьованої рідини гідророзриву
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Назва показника

Одиниці виміру

Колір
Запах
Каламутність
рН
Лужність загальна
Жорсткість загальна
Кальцій
Магній
Fe2+ у не фільтрованій пробі
Fe3+ у не фільтрованій пробі
Fe2+ у фільтрованій пробі
Fe3+ у фільтрованій пробі
NH4+ включно з амінами
Сульфати
Хлориди
Сухий залишок
Прожарений залишок (600 оС)
Втрати при прожарюванні
ХСК

–
–
–
–
мг-екв/дм3
мг-екв/дм3
мг-екв/дм3
мг-екв/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

Значення
показника
жовтуватий
сильний амінний
каламутна
6,06
10,0
90,0
77
13
0,64
7,96
0,16
3,34
30,0
122,4
22100
38430
36361
2069
2400

Із усіх наявних домішок, виявлених у відпрацьованій рідині гідророзриву
свердловини «Біляївська», найбільш токсичною та небезпечною речовиною є
леткі аміни (діметиламін). Це речовина 2 класу небезпечності, гранично
допустима концентрація у повітрі населених пунктів становить 0,005 мг/м3, у
повітрі робочої зони 1 мг/м3, у воді водоймищ 0,1 мг/л. Межа сприйняття
запаху

2,5 мг/м3

[193].

Аміни

є

токсичними

речовинами,

особливо

високомолекулярні. Високомолекулярні аліфатичні аміни вражають нервову
систему, викликають порушення проникності стінок кровоносних судин та
кліткових мембран, порушення функцій печінки та розвиток дистрофії.
Відпрацьована
органічних

речовин

рідина

гідророзриву містить

(ХСК = 2400 мг/дм3).

Велика

значну

концентрацію

окиснюваність

проби

відпрацьованої води гідророзриву підтверджується значними втратами при
прожарюванні (2069 мг/дм3).
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Майже такий самий склад мають пластові води, що є супутниками нафти
та газу при їх видобуванні традиційним шляхом. Наводимо результати аналізу
проби пластової води, наданої нам ТОВ «Совпромпроект» (табл. 4.8).
Таблиця 4.8 – Склад проби пластової води, відсепарованої від
природного газу на Шебелинському родовищі
№
з/п
1 Колір
2 Запах

Назва показника

Одиниці виміру
–
–

3

Каламутність

–

4
5
6
7
8
10
13
14
15
16
17
18
19

рН
Жорсткість загальна
Лужність загальна
Кальцій
Магній
Залізо загальне
NH4+ включно з амінами
Сульфати
Хлориди
Сухий залишок
Прожарений залишок (600 оС)
Втрати при прожарюванні
ХСК

–
мг-екв/дм3
мг-екв/дм3
мг-екв/дм3
мг-екв/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

Значення
показника
жовтуватий
сильний
вуглеводневий
каламутна,
непрозора
6,75
97,0
18,0
68
29
6,58
Відс.
1024,4
20130
37512
35214
2298
2816

Оскільки склад пластової води та відпрацьованої рідини гідророзриву
майже

ідентичний,

для

експериментального

дослідження

процесу

електромембранного пом’якшення вод такого типу було взято відпрацьовану
рідину гідророзриву зі свердловини «Біляївська».
Відпрацьовану рідину гідророзриву спочатку піддавали коагуляції
сульфатом алюмінію з дозуванням 25 мг/дм3 за алюмінієм. Після просвітлення
рідина ставала прозорою, а вміст загального заліза не перевищував 0,2 мг/дм3.
Потім рідину обробляли в катодних камерах стендового електромембранного
апарата до різних значень рН. Додавали до води кальциновану соду у
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кількості 85 мг-екв/дм . Паралельно з електромембранною обробкою частину
розчину підлужували додаванням вапняного молока до відповідних значень рН.
Результати експериментів наведені у табл. 4.9 та 4.10.
Таблиця 4.9 – Залишкові концентрації іонів при содо-вапняному
пом’якшенні відпрацьованої рідини гідророзриву
Компонент
розчину
2+
Са , мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3

9,5
0,8
8,5
9,3

Значення рН завершення процесу
10,0
10,5
11,0
11,5
0,6
0,3
2,5
3,8
3,9
2,7
0,9
0,3
4,5
3,0
3,4
4,1

12,0
4,7
0,2
4,9

Таблиця 4.10 – Залишкові концентрації іонів при електромембранному
пом’якшенні відпрацьованої рідини гідророзриву
Компонент розчину
2+

3

Са , мг-екв/дм
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3

Значення рН завершення процесу
10,0
10,5
11,0
11,5
0,5
0,3
0,3
0,2
3,8
2,6
0,7
0,2
4,3
2,9
1,0
0,4

9,5
0,7
8,5
9,2

12,0
0,2
0,1
0,3

Як бачимо, і при пом’якшенні мінералізованої води з високим вмістом
органічних речовин мінімальна концентрація іонів кальцію досягається при рН
води 10,5. А концентрація магнію монотонно знижується при збільшенні рН.
Як і у випадку інших вод, при електромембранному пом’якшенні
відпрацьованої рідини гідророзриву, концентрації як кальцію, так і магнію
знижуються монотонно при зростанні рН до 12,0. Як видно з даних табл. 4.10,
при переробці пластових вод та вод гідророзриву електромембранне
пом’якшення також забезпечує значно більшу глибину вилучення жорсткості.
При електромембранній обробці жорсткість води знижується до значення
від 0,4 мг-екв/дм3 до 0,3 мг-екв/дм3, а реагентна обробка забезпечує зниження
залишкової

жорсткості

лише

до

3,0 мг-екв/дм3.

Загалом

поведінка

відпрацьованої рідини гідророзриву та пластової води при реагентному та
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електромембранному пом’якшенні не відрізняється від такої для шахтної води
та маломінералізованих вод.
У процесі роботи стендової установки на відпрацьованій рідині
гідророзриву були досягнуті такі експлуатаційні результати (табл. 4.11).
Таблиця 4.11 – Експлуатаційні характеристики стендової установки при
електромембранному пом’якшенні відпрацьованої рідини гідророзриву
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва показника

Значення показника

Густина струму, А/м2
Уявний вихід за струмом з урахуванням втрат
струму та перетоків розчину, %
Напруга на одній комірці, В
Продуктивність установки, дм3/год
Витрата електроенергії, кВтгод/м3

420
85
6
21,5
2,4

З наведених у таблиці даних видно, що підвищення вмісту солей у воді
призводить до істотного збільшення густини струму при зменшенні напруги на
комірці. Витрати електроенергії також істотно зменшуються, оскільки
електромембранним шляхом необхідно продукувати значно менші концентрації
лугу, ніж при обробці шахтної води. Отже, глибоке пом’якшення рідини
гідророзриву досягається при відносно невеликих витратах електроенергії.
Наявність значної кількості органічних речовин в рідині гідророзриву не
призводить до отруєння катіонообмінної мембрани. Короткочасні ресурсні
випробування, проведені протягом 800 год, не виявили зростання напруги
електролізу або зменшення густини струму. В той же час частина органічних
речовин окислюється при проходженні розчину крізь аноліт. ХСК при цьому
зменшується з 2816 мг/дм3 до значення в діапазоні від 2250 мг/дм3
до 2260 мг/дм3, тобто приблизно на 20 %. При цьому відкладення смол на аноді
не відбувалося.
Таким чином, наявність у воді органічних речовин, які не здатні
утворювати комплексні сполуки з кальцієм та магнієм, не впливає на процеси їх
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реагентної та електромембранної обробки. Процес електромембранного
пом’якшення можна застосовувати також для обробки пластової води та
відпрацьованої рідини гідророзриву перед їх концентруючою демінералізацією
з метою безстічної утилізації.
Відомо, що іноді в технологічних процесах використовують реагенти, що
можуть давати комплексні сполуки з катіонами жорсткості, зокрема,
етилендіамінтетраоцтову кислоту та її солі (трилон-Б). Так, ряд електролітів
при виробництві гальванічних покриттів містить значні концентрації цього
реагенту. На основі трилону-Б готується розчин для періодичної хімічної
промивки зворотноосмотичних мембран. Після виконання поставлених задач ці
розчини зливаються у воду, утворюючи трилонвмісний стік.
Для розробки методів електромембранного пом’якшення таких стічних
вод на базі відпрацьованої рідини гідророзриву був приготовлений модельний
розчин шляхом додавання трилону-Б у концентрації 0,01 г-екв/дм3.
Виникають певні складнощі при спробі визначити вміст катіонів
жорсткості у трилонвмісному розчині. Для їх подолання було розроблено
методику підготовки проби води для аналізу, яка викладена нижче.
До відібраної проби стічної води у кількості, що дорівнює вмісту
жорсткості приблизно від 1 мг-екв/дм3 до 2 мг-екв/дм3, додають дистильованої
води, збільшуючи об’єм проби до 200 см3. Після цього додають 1 см3 розчину
гіпохлориту натрію з концентрацією активного хлору 7 %. Пробу нагрівають до
кипіння та повільно кип’ятять протягом однієї години. Пробу охолоджують,
додають 0,2 г йодиду калію і відтитровують решту активного хлору розчином
тіосульфату натрію згідно методики визначення активного хлору у воді. В ході
такої

обробки

трилон-Б

окислюється

і

втрачає

здатність

до

комплексоутворення. У підготовленій таким чином пробі можна визначити
жорсткість та кальцій за стандартними методиками.
Результати експерименту з реагентного пом’якшення модельної стічної
води з вмістом трилону-Б наведені у табл. 4.12.
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З наведених у таблиці даних видно, що вміст трилону-Б істотно впливає
на процес виведення сполук жорсткості з розчину в осад. При чому осадженню
карбонату кальцію зазначений реагент заважає значно сильніше, ніж
вилученню магнію.
Таблиця 4.12 – Залишкові концентрації іонів при содо-вапняному
пом’якшенні стічної води з вмістом трилону-Б
Компонент
розчину
2+
Са , мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3

9,5
10,0
10,5
20,5

Значення рН завершення процесу
10,0
10,5
11,0
11,5
9,3
9,3
12,4
13,7
5,8
3,7
1,2
0,5
15,1
13,0
13,6
14,2

12,0
15,0
0,3
15,3

Так, у лужному середовищі (рН = 12,0) залишкова концентрація магнію
майже не відрізняється від такої у процесі пом’якшення розчину, що не містить
трилону-Б. Очевидно, при високих рН трилон-Б не здатний зв’язати гідроксид
магнію у розчинну комплексну сполуку. Такий висновок підтверджується тим,
що трилонометричне визначення концентрації кальцію виконується при
високих рН.
Мінімальна жорсткість, як і у всіх інших експериментах з содо-вапняного
пом’якшення води, досягається при рН води 10,5. Проте, абсолютне значення
жорсткості 13,0 мг-екв/дм3 є значно більшим, ніж при обробці вод, що не
містять комплексоутворювача.
При електромембранному пом’якшенні трилонвмісного модельного
розчину досягнуті такі результати (табл. 4.13).
Таблиця 4.13 – Залишкові концентрації іонів при електромембранному
пом’якшенні стічної води з вмістом трилону-Б
Компонент розчину
2+

3

Са , мг-екв/дм
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3

9,5
10,0
10,5
20,5

Значення рН завершення процесу
10,0
10,5
11,0
11,5
9,2
9,2
9,3
9,2
5,7
3,8
1,1
0,5
14,9
13,0
10,4
9,7

12,0
9,3
0,2
9,5
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З наведених у таблиці даних видно, що хоча вилучення катіонів
жорсткості при електромембранному пом’якшенні дещо глибше, ніж при
реагентному, все одно залишкова жорсткість є значно більшою, ніж при
обробці вод, що не містять комплексоутворювачів. Отже, якщо у певній стічній
воді міститься трилон-Б або інші речовини, що здатні утворювати комплексні
сполуки з катіонами жорсткості, така вода підлягає попередній обробці з метою
руйнування таких комплексів.
Для перевірки можливостей безреагентного окислення

трилону-Б

модельний розчин, що приготовлений на основі відпрацьованої рідини
гідророзриву, піддали озонуванню з допомогою лабораторного озонатора. Доза
озону становила 10 мг-екв/дм3. Після обробки розчин витримували протягом
однієї години для завершення процесів окислення, після чого проводили
реагентне або електромембранне пом’якшення. В результаті обробки вся
кількість катіонів жорсткості виділилась у вільному вигляді. Результати з содовапняного та електромембранного пом’якшення води наведені у табл. 4.14
та 4.15.
Таблиця 4.14 – Залишкові концентрації іонів при содо-вапняному
пом’якшенні модельного розчину після окислення трилону-Б
Компонент
розчину
2+
Са , мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3

9,5
0,9
8,4
9,3

Значення рН завершення процесу
10,0
10,5
11,0
11,5
0,7
0,4
2,5
3,9
3,6
2,8
1,0
0,2
4,5
3,2
3,4
4,1

12,0
4,6
0,2
4,8

Таблиця 4.15 – Залишкові концентрації іонів при електромембранному
пом’якшенні модельного розчину після окислення трилону-Б
Компонент
розчину
2+
Са , мг-екв/дм3
Mg2+, мг-екв/дм3
ЗЖ, мг-екв/дм3

9,5
0,8
8,5
9,3

Значення рН завершення процесу
10,0
10,5
11,0
11,5
0,4
0,3
0,2
0,2
3,9
2,7
0,7
0,2
4,3
3,0
0,9
0,4

12,0
0,2
0,2
0,4
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Отже,

окислення

трилону-Б

озоном

фактично

повністю

руйнує

комплексні сполуки катіонів жорсткості, і вода піддається содо-вапняній або
електромембранній обробці практично так само, як і початкова відпрацьована
рідина гідророзриву, що не містила трилону-Б.

4.4 Схеми переробки пом’якшених мінералізованих стоків

Зазвичай, шахта або кар’єр мають достатньо великий став-накопичувач, в
якому стічна вода перебуває достатньо тривалий термін – близько 10 діб. Тому
доцільно первинне вилучення заліза та завислих речовин проводити шляхом
дозування коагулянтів перед скиданням води у цей став.
Подальша схема переробки просвітленої шахтної води наведена на
рис. 4.2.

Рисунок 4.2 – Функціональна схема безстічної переробки шахтної води.
Пояснення у тексті
Вода із ставка-накопичувача 1 засмоктується насосною станцією першого
підйому 2 і потрапляє у катодні камери електромембранного пом’якшувача 3.
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Тут відбувається підлуження води та її рН збільшується до значення від 11,5
до 12,0. До підлуженої води із збірника 4 насосом-дозатором 5 додається
концентрований розчин кальцинованої соди для переведення всієї жорсткості
води у тимчасову. Після цього вода із сформованими пластівцями осаду
спрямовується

на

безнапірний

дисковий

фільтр

6,

оснащений

поліпропіленовою сіткою з вічком 10 мкм. Фільтрат спрямовується на
мультимедійний механічний фільтр з зернистим завантаженням 9, а згущений
осад – на фільтр-прес 7. Фільтрат з фільтрпресу додається до основного потоку
відфільтрованої води, а карбонатно-магнієвий кек вивантажується на візок 8 та
вивозиться на критий майданчик для зберігання та подальшого використання в
якості сировини для будівельної промисловості. Фільтрат після зернистого
фільтра подається в анодні камери електромембранного пом’якшувача 3, де
відбувається нейтралізація зайвої лужності, а брудна вода після збурюючої
промивки

зернистого

фільтра

повертається

у

став-накопичувач

1.

Нейтралізований фільтрат з рН від 6,5 до 7,0 подається на концентрування
двоступінчатим зворотним осмосом. Після концентрування на першому 10 та
другому 11 ступені зворотного осмосу концентрат, що має солевміст
від 80 г/дм3 до 100 г/дм3, поступає на випарно-кристалізаційну установку 12.
Сухі сульфат та хлорид натрію спрямовуються на склади та відвантажуються
споживачам. Пермеат зворотного осмосу та конденсат випарної установки
змішуються і подаються споживачам в якості технічної води. В разі потреби
технічну воду піддають додатковому знесоленню.
Періодично, один раз на півроку зворотний осмос промивають
трилонвмісним розчином. Ці промивні води відокремлюються від основного
потоку стоків установки та перед поверненням їх у став-накопичувач 1
піддаються окисленню в озонатор ній установці 13. Таким чином, усі потоки
води та стічних вод є замкненими, та технологія є безстічною.
Переробка відпрацьованої рідини гідророзриву відбувається аналогічним
чином (рис. 4.3).
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Рисунок 4.3 – Функціональна схема безстічної переробки відпрацьованої
рідини гідророзриву. Пояснення у тексті
Після

кристалізації

основної

кількості

мінеральних

солей

(приблизно 90 %) залишковий маточний розчин змішується з мазутом у
гідрокавітаційному апараті (14) з утворенням стійкої водо-мазутної емульсії,
яка використовується в якості композиційного котельного палива [194 – 196].
При цьому токсичні органічні речовини, що містилися у маточному розчині,
згоряють у топці котла, утворюючи надлишкову кількість тепла у порівнянні з
використаним мазутом.
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ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ

1.

Досліджено процес електромембранного пом’якшення стічних вод з

високим солевмістом (більше 10 г/дм3). Встановлено, що велика мінералізація
води не впливає на перебіг процесу електромембранного пом’якшення.
2.

Досліджено

процес

електромембранного

пом’якшення

відпрацьованої рідини гідророзриву та пластових вод, що є супутніми при
видобуванні вуглеводнів. Встановлено, що значний вміст органічних речовин
не впливає на перебіг електромембранного пом’якшення води за умови, що ці
речовини не здатні утворювати комплексні сполуки з катіонами жорсткості.
3.

Встановлено, що обробка води сильними окисниками (озон)

призводить до руйнування комплексних органічних лігандів, і в подальшому
можливе глибоке пом’якшення води електромембранним шляхом. На основі
проведених досліджень розроблені схеми безстічної переробки мінералізованих
стічних вод з великим вмістом органічних речовин з отриманням очищеної
технологічної води, мінеральних солей у вигляді товарних продуктів та
композиційного палива.
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РОЗДІЛ 5
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАПРОПОНОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ
5.1 Розрахунок вартості структурного елементу електромембранного
пом’якшувача

Перш за все, необхідно розрахувати вартість виготовлення біполярного
електрода з анодною стороною, покритою оксидом плюмбуму.
Приймаємо такі розміри електроду: ширина 500 мм, висота 1000 мм.
На виготовлення одного електроду витрачається:
 лист сталь Ст-3 завтовшки 3 мм – 12 кг;
 сітка титанова з вічком 10 мм  15 мм – 1,5 кг;
 лист титановий завтовшки 2 мм – 0,5 кг;
 нітрат марганцю реактивний «ч» – 0,5 кг;
 оксид свинцю технічний – 16 кг;
 етилендіамінтетраацетатної кислоти дінатрієва сіль – 0,1 кг;
 натр їдкий технічний – 0,2 кг;
 етиленгліколь технічний – 0,003 кг;
 поліетилен листовий завтовшки 0,4 мм (відходи виробництва
поліетиленової плівки) – 0,5 кг;
 вода водопровідна – 10 дм3;
 титанові елементи кріплення – 0,3 кг;
 сітка сталева з вічком 10 мм  15 мм – 2,8 кг;
 сульфат нікелю технічний – 0,2 кг;
 нікель анодний – 0,7 кг;
 витрата електроенергії на покриття катодної сторони нікелем
складає 0,3 кВтгод;
 витрата електроенергії на покриття анодної сторони діоксидом свинцю
складає 4,3 кВтгод;
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 витрата бензину на покриття анодної сторони діоксидом марганцю
складає 0,05 дм3.
Вартість зазначених матеріалів та комплектуючих для виготовлення
електроду, а також інші витрати наведені у табл. 5.1.
Таблиця 5.1 – Калькуляція вартості виготовлення біполярного електроду,
стійкого при виробництві лугу та кислоти
№
з/п

Найменування статті витрат

Од.
вим.

1
2

Лист сталь Ст-3 завтовшки 3 мм
Сітка титанова з вічком
10 мм  15 мм
Лист титановий завтовшки 2 мм
Титанові елементи кріплення
Сітка сталева з вічком
10 мм  15 мм
Нітрат марганцю реактивний «ч»
Оксид свинцю технічний
Етилендіамінтетраацетатної
кислоти дінатрієва сіль
Натр їдкий технічний
Етиленгліколь технічний
Поліетилен листовий завтовшки
0,4 мм (відходи виробництва
поліетиленової плівки)
Сульфат нікелю технічний
Нікель анодний
Вода водопровідна
Електроенергія
Бензин А-92
Витрати праці
Нарахування на заробітну плату
Амортизація обладнання
ПДВ

кг
кг

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кіль-ть у Вартість
виробі, одиниці,
кг
USD
12
0,54
1,5
90

Вартість
у виробі,
USD
6,48
135

кг
кг
кг

0,5
0,3
2,8

45
90
1,08

22,5
27
3,03

кг
кг
кг

0,5
16,0
0,1

1,04
3,46
5,77

0,52
55,39
0,58

кг
кг
кг

0,2
0,003
0,5

0,73
1,54
2,08

0,15
0,01
1,04

кг
кг
кг

0,2
0,7
10,0
4,6
0,05
4

5,77
9,61
0,27
0,07
0,8
1,5

1,15
6,73
2,69
0,33
0,04
6,0
2,22
5
3,25
276,61

кВтгод

дм3
год

Всього вартість електроду

Для порівняння, у табл. 5.2 наведений кошторис традиційного електроду
з покриттям анодної сторони шаром платини 0,5 мкм завтовшки
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Таблиця 5.2 – Калькуляція вартості виготовлення біполярного електроду,
з анодною стороною з платинованого титану
№
Найменування статті витрат
Од. Кіль-ть у Вартість Вартість
з/п
вим.
виробі, одиниці, у виробі,
кг
USD
USD
1 Лист сталь Ст-3 завтовшки 3 мм
кг
12
0,54
6,48
2 Сітка титанова з вічком
кг
1,5
90
135
10 мм  15 мм
3 Лист титановий завтовшки 2 мм
кг
0,5
45
22,5
4 Титанові елементи кріплення
кг
0,3
90
27
5 Сітка сталева з вічком
кг
2,8
1,08
3,03
10 мм  15 мм
6 Платина хлориста PtCl4
г
11,0
30,00
330
7 Соляна кислота 32 %
кг
1,0
0,25
0,25
8 Вапно гашене
кг
4,0
0,02
0,08
9 Поліетилен листовий завтовшки
кг
0,5
2,08
1,04
0,4 мм (відходи виробництва
поліетиленової плівки)
10 Сульфат нікелю технічний
кг
0,2
5,77
1,15
11 Нікель анодний
кг
0,7
9,61
6,73
12 Вода водопровідна
кг
10,0
0,27
2,69
кВтгод
13 Електроенергія
11,5
0,07
0,81
14 Витрати праці
год
8
1,5
12,0
15 Нарахування на заробітну плату
4,44
37 %
16 Амортизація обладнання
10
17 ПДВ 20 %
3,99
Всього вартість електроду 567,19
Таким чином, запропонований металоксидний біполярний електрод
більш, ніж вдвічі дешевший за електрод, анодна сторона якого виготовлена з
платинованого титану.
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5.2

Розробка

конструкції

та

розрахунок

вартості

апарату

для

електромембранного пом’якшення природної води, а також собівартості
процесу пом’якшення

При конструюванні електромембранних апаратів слід брати до уваги
наступні обставини.
По-перше, стандартний ряд електричних напруг, які можна отримати при
випрямленні промислового електричного струму, такий:
 напів-періодне випрямлення однофазного змінного струму – 104 В;
 повне випрямлення однофазного змінного струму – 208 В;
 випрямлення трифазного змінного струму за схемою зірки – 310 В;
 випрямлення трифазного змінного струму за схемою Ларіонова – 480 В.
По-друге, досвід складання електромембранних апаратів доводить, що
при збільшенні товщини пакету мембран, камер та електродів більше 1 м
значно важче досягти ущільнення пакету.
Таким чином, для здешевлення виготовлення електромембранного
апарату його слід розрахувати на напругу, вибрану з стандартного ряду, а
товщина пакету не має перевищувати 1 м.
Як показали експериментальні дослідження, оптимальне напруження
процесу пом’якшення природної води становить 12 В. Оскільки воду слід
підводити в кожну структурну комірку апарату окремо, катодна камера
повинна мати товщину не менше 15 мм. Анодна камера може мати
товщину 6 мм. Тоді товщина структурної комірки, що складається з анодної та
катодної камер, біполярного електроду завтовшки 3 мм та катіонообмінної
мембрани завтовшки 1 мм, становитиме 25 мм.
Тоді кількість структурних комірок у промисловому апараті для
електромембранного

пом’якшення

природної

води

становитиме

1000/25 = 40 шт. При цьому на апарат потрібно подавати напруження
40 × 12 = 480 В.
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Ескіз загального вигляду електромембранного пом’якшувача природної
води наведений на рис. 5.1.

Умовні познаки:
1 – поворотна станина;
2 – плита упорна;
3 – ізолюючі прокладки;
4 – катод;
5 – катодна камера;
6 – штуцери для підводу та відводу води в анодну і катодну камери;
7 – катіонообмінна мембрана;
8 – анодна камера;
9 – біполярний електрод;
10 – анод;
11 – плита нажимна;
12 – стяжні шпильки.
Рисунок 5.1 – Загальний вигляд електромембранного пом’якшувача
Наводимо очікувану технічну характеристику цього апарату:
 напруга на клемах електролізеру – 480 В;
 кількість структурних комірок – 40;
 активна поверхня мембран в апараті – 16,5 м2;
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 сила струму крізь апарат – 28 А;
 продуктивність апарату з пом’якшення води – 5,4 м3/год.
Калькуляція собівартості апарату наведена у табл. 5.3.
Таблиця 5.3

–

Калькуляція

собівартості

електромембранного

пом’якшувача для природної води
№ Найменування статті витрат Одиниця Кількість Вартість Вартість
з/п
виміру у виробі, одиниці, у виробі,
кг
USD
USD
1 Станина
шт
1
81,00
81,00
2 Плита упорна
шт
1
194,40
194,40
3 Прокладка
ізолююча
шт
2
12,48
24,96
поліетиленова, 2 шт
4 Сталеві елементи кріплення
шт
8
12,15
97,20
5 Плита нажимна
шт
1
194,40
194,40
6 Катод
шт
1
30,10
30,10
7 Біполярний електрод
шт
39
276,61 10787,79
8 Анод
шт
1
248,51
248,51
9 Прокладка катодної камери
шт
40
11
440
10 Прокладка анодної камери
шт
40
5,77
230,8
11 Мембрана катіонообмінна
шт
40
50
2000,00
1000  500
12 Герметик силіконовий
шт
10
1,5
15
13 Вода водопровідна
кг
40,0
0,27
10,80
14 Електроенергія
11,5
0,07
0,81
кВтгод
15 Витрати праці
год
20
1,5
30,0
16 Нарахування на заробітну
11,10
плату 37 %
17 Амортизація обладнання
3,00
18 ПДВ 20 %
11,14
Всього вартість апарату 14410,10
Наводимо

очікувані

техніко-економічні

показники

електромембранного пом’якшення природної води:
 продуктивність установки – 50 м3/год;
 кількість електромембранних апаратів – 10;
 вартість електромембранних апаратів – 144101,00 USD;
 вартість інших капіталовкладень – 50000 USD;

процесу
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 витрата електроенергії – 3,6 кВтгод/м ;
3

 амортизаційні

відрахування

при

7-річному

терміні

служби

склали 0,07 USD/м3;
 вартість

електроенергії,

витраченої

на

технологічний

процес

склала 0,25 USD/м3;
 вартість електроенергії, витраченої на допоміжні цілі (помпування і т.
ін.) склала 0,07 USD/м3;
 усього на матеріали та енергоресурси витрачається 0,39 USD/м3.
Для порівняння вартість матеріалів та енергоресурсів, які витрачаються
при традиційному реагентному пом’якшенні води, така:
 вартість вапна негашеного – 0,02 USD/м3;
 вартість катіонообмінної смоли, яка щорічно витрачається на
додаткове пом’якшення – 0,1 USD/м3;
 вартість електроенергії на допоміжні цілі (приготування вапняного
молока, помпування і т. ін.) – 0,24 USD/м3;
 вартість капіталовкладень в обладнання дільниці приготування
вапняного молока та іонообмінного пом’якшення – 180000 USD;
 амортизаційні

відрахування

при

семи-річному

терміні

служби

обладнання – 0,06 USD/м3;
 вартість

кухонної

солі,

витраченої

на

фінішне

іонообмінне

пом’якшення склала 0,003 USD/м3;
 вартість екологічних витрат на утилізацію мінералізованих стоків
склала 0,017 USD/м3;
 всього вартість витрат на матеріали, енергоресурси, утримання
обладнання та супутні потреби – 0,44 USD/м3.
Таким чином, застосування електромембранного пом’якшення природної
води замість обробки вапняним молоком знижує собівартість обробки одного
кубічного метра води на 0,05 USD (11,4 %).
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5.3 Розрахунок конструкції та вартості апарату для електромембранного
пом’якшення стічних мінералізованих вод, а також собівартості процесу
пом’якшення

В ході стендових випробувань було встановлено, що при обробці
високомінералізованих стічних вод висока електропровідність води дозволяє
знизити напругу на структурній комірці апарата з 12 В до 6 В. Отже, для
використання напруги на клемах електропом’якшувача з стандартного ряду
(для уникнення необхідності застосовувати агрегат перетворення напруги)
кількість комірок в апараті буде становити 35 шт. Тоді товщина пакету
складатиме 875 мм,

а

загальна

напруга

дорівнюватиме

208 В

(повне

випрямлення однофазної мережі).
Наводимо очікувану технічну характеристику цього апарату:
 напруга на клемах електролізеру – 208 В;
 кількість структурних комірок – 35;
 активна поверхня мембран в апараті – 14,4 м2;
 сила струму крізь апарат при обробці шахтної води – 140 А;
 сила

струму крізь

апарат при

обробці

відпрацьованої

рідини

гідророзриву – 173 А;
 продуктивність апарату з пом’якшення шахтної води – 4,4 м3/год;
 продуктивність

апарату

з

пом’якшення

відпрацьованої

рідини

гідророзриву – 7,7 м3/год.
Калькуляція вартості електромембранного пом’якшувача для обробки
концентрованих розчинів наведена у табл. 5.4.
Наводимо

очікувані

техніко-економічні

показники

електромембранного пом’якшення шахтної води шахти «Любельська».
 продуктивність установки – 50 м3/год;
 кількість електромембранних апаратів – 12;
 ватрість електромембранних апаратів – 152311,32 USD;
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 вартість інших капіталовкладень – 120000 USD;
 витрата електроенергії – 6,8 кВтгод/м3;
 амортизаційні

відрахування

при

7-річному

терміні

служби

склали 0,09 USD/м3;
 вартість

електроенергії,

витраченої

на

технологічний

процес

склала 0,48 USD/м3;
 вартість електроенергії, витраченої на допоміжні цілі (помпування
і т. ін.) склала 0,07 USD/м3;
 усього на матеріали та енергоресурси витрачається 0,64 USD/м3.
Таблиця

5.4

–

Розрахунок

вартості

електропом’якшувача

для

концентрованих розчинів
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Найменування статті витрат Одиниця Кількість Вартість Вартість
виміру у виробі, одиниці, у виробі,
кг
USD
USD
Станина
шт
1
81,00
81,00
Плита упорна
шт
1
194,40
194,40
Прокладка
ізолююча
шт
2
12,48
24,96
поліетиленова, 2 шт
Сталеві елементи кріплення
шт
8
12,15
97,20
Плита нажимна
шт
1
194,40
194,40
Катод
шт
1
30,10
30,10
Біполярний електрод
шт
34
276,61
9404,74
Анод
шт
1
248,51
248,51
Прокладка катодної камери
шт
35
11
385,00
Прокладка анодної камери
шт
35
5,77
201,95
Мембрана катіонообмінна
шт
35
50
1750,00
1000  500
Герметик силіконовий
шт
9
1,5
13,5
Вода водопровідна
кг
40,0
0,27
10,80
Електроенергія
11,5
0,07
0,81
кВтгод
Витрати праці
год
20
1,5
30,0
Нарахування на заробітну
11,10
плату 37 %
Амортизація обладнання
3,00
ПДВ 20 %
11,14
Всього вартість апарату 12692,61
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Для порівняння вартість матеріалів та енергоресурсів, які витрачаються
при традиційному реагентному пом’якшенні шахтної води, така:
 вартість вапна негашеного – 0,10 USD/м3;
 вартість катіонообмінної смоли, яка щорічно витрачається на
додаткове пом’якшення – відсутня, оскільки іонообмінне пом’якшення за
умови мінералізації води більше 10000 мг/дм3 не працює;
 вартість електроенергії на допоміжні цілі (приготування вапняного
молока, помпування, подачу стиснутого повітря і т. ін.) – 0,98 USD/м3;
 вартість капіталовкладень в обладнання дільниці приготування
вапняного молока та двоступінчасте реагентне пом’якшення – 250000 USD;
 амортизаційні відрахування при 7-річному терміні служби обладнання
склали 0,08 USD/м3;
 всього вартість витрат на матеріали, енергоресурси, утримання
обладнання та супутні потреби – 1,16 USD/м3.
Таким чином, застосування електромембранного пом’якшення природної
води замість обробки вапняним молоком знижує собівартість обробки одного
кубічного метра шахтної води на 0,52 USD або на 45 %.
Наводимо

очікувані

техніко-економічні

показники

процесу

електромембранного пом’якшення відпрацьованої рідини гідророзриву:
 продуктивність установки – 50 м3/год;
 кількість електромембранних апаратів – 7;
 ватрість електромембранних апаратів – 88848,27 USD;
 вартість інших капіталовкладень на процес пом’якшення – 50000 USD;
 витрата електроенергії – 2,4 кВтгод/м3;
 амортизаційні

відрахування

при

7-річному

терміні

служби

склали 0,05 USD/м3;
 вартість

електроенергії,

склала 0,17 USD/м3;

витраченої

на

технологічний

процес
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 вартість електроенергії, витраченої на допоміжні цілі (помпування
і т. ін.) склала 0,07 USD/м3;
 усього на матеріали та енергоресурси витрачається 0,29 USD/м3.
Для порівняння вартість матеріалів та енергоресурсів, які витрачаються
при

традиційному

двоступеневому

реагентному

пом’якшенні

рідини

гідророзриву, така:
 вартість вапна негашеного – 0,07 USD/м3;
 вартість електроенергії на допоміжні цілі (приготування вапняного
молока, виробництво стиснутого повітря, помпування і т. ін.) – 0,28 USD/м3;
 вартість капіталовкладень в обладнання дільниці приготування
вапняного молока – 210000 USD;
 амортизаційні відрахування при 7-річному терміні служби обладнання
склала 0,07 USD/м3;
 всього вартість витрат на матеріали, енергоресурси, утримання
обладнання та супутні потреби – 0,42 USD/м3.
Таким

чином,

застосування

електромембранного

пом’якшення

відпрацьованих вод гідророзриву та пластових вод замість обробки вапняним
молоком

знижує

собівартість

обробки

одного

кубічного

метра

води

на 0,13 USD або на 31 %.
Річний економічний ефект нової техніки та технології визначається за
формулою:
ЕНТ  Вбаз  Внов N

(5.1)

де ЕНТ – економічний ефект нової техніки, USD;
Вбаз – витрати на виробництво одиниці продукції за допомогою базового
варіанту техніки або технології, USD;
Внов – витрати на виробництво одиниці продукції за допомогою нового
варіанту техніки або технології, USD;
N – річний об'єм виробництва продукції за допомогою нового варіанту
техніки або технології;
Звідси економічний ефект для поверхневої води дорівнює:

138
ЕНТ  Вбаз  Внов N  0,44  0,39 50  7490  18725 USD.

Економічний ефект для шахтної води дорівнює:
ЕНТ  Вбаз  Внов N  1,16  0,64 50  7490  194740 USD.

Економічний ефект для рідини гідророзриву дорівнює:
ЕНТ  Вбаз  Внов N  0,42  0,29 50  7490  48685 USD.

Серед системи показників оцінки ефективності проектів важливе місце
займає період окупності інвестицій. Терміном окупності називається тривалість
періоду від початкового моменту до моменту окупності. Моментом окупності
називається той найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після
якого поточний чистий дохід ЧД стає та надалі залишається невід'ємним. При
оцінці ефективності термін окупності виступає, як правило, тільки у вигляді
обмеження [197].
Найбільш простою формулою розрахунку терміну окупності є:
Т ок 

К
ГП

(5.2)

де К – капітальні вкладення (інвестиції), USD;
ГП – середньорічна величина грошового потоку за певний період, USD.
Грошовий

потік

–

це

сума

чистого

доходу

підприємства

та

амортизаційних відрахувань [198]. В даному випадку сума чистого доходу
підприємства не є показником, який може оцінити даний проект, тому
модифікуємо представлену формулу таким чином [199 – 201]:
Т ок 

К
С

(5.3)

де С – економія експлуатаційних витрат, USD. Не враховуючи ставку
дисконтування приймаємо С = ЕНТ.
Так, отримуємо, що термін окупності – це співвідношення початкових
інвестицій та величини економії експлуатаційних витрат.
Звідси термін окупності розробленого рішення
(водопровідна вода) вод складе:
Т ок 

К 174766,7

 9,33 роки.
С
18725

для поверхневих
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Термін окупності розробленого рішення для шахтної води складе:
Т ок 

К
224700

 1,15 роки.
С 194740

Термін окупності розробленого рішення для рідини гідророзриву складе:
Т ок 

Отже,

термін

К 124833,333

 2,56 роки.
С
48685

окупності

від

застосування

цієї

технології

для

водопровідної води, шахтної, відпрацьованої рідини гідророзриву склав 9,33;
1,15; 2,56 років відповідно.

5.4

Рекомендації

з

впровадження

процесу

електромембранного

пом’якшення природних та стічних вод

Проведені дослідження доводять, що електромембранне пом’якшення
води можна застосовувати для всіх типів вод. Особливо ефективне таке
пом’якшення у випадку обробки вод з мінералізацією більше 10000 мг/дм3 –
фактично

розсолів,

що

не

піддаються

іонному

обміну,

оскільки

електромембранна обробка здатна вилучати з води жорсткість у 3 – 5 разів
повніше, ніж обробка реагентами, наближаючись за показником залишкової
жорсткості води до можливостей іонного обміну. Глибоке вилучення
жорсткості з води електромембранним шляхом особливо важливе при
створенні безстічних технологій переробки стічних вод.
Як і будь-який мембранний процес, електромембранне пом’якшення
потребує ретельної водопідготовки. Остання полягає у глибокому вилученні
загального заліза та марганцю. Процеси вилучення заліза та марганцю можна
реалізувати шляхом аерації, окислення та наступного фільтрування води крізь
зернисте завантаження із швидкістю від 7 м/год до 10 м/год. В якості
зернистого завантаження можливо використовувати кварцовий або гранітний
(гранодіоритний) пісок, а при великих рН – мармурову крихту. При наявності у
воді домішок марганцю в якості каталітичного зернистого завантаження слід
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використовувати природний або штучний піролюзит. При наявності у воді
комплексних органічних сполук заліза їх слід переводити у нерозчинну фазу
шляхом коагуляції алюмінієвими сполуками. Якщо у воді присутні органічні
речовини, здатні утворювати комплексні сполуки з катіонами жорсткості, такі
води перед вилученням заліза та механічних домішок слід піддати озонуванню.
Власне

технологія

електромембранного

пом’якшення

полягає

у

переведенні всієї жорсткості води у тимчасову форму додаванням відповідної
кількості кальцинованої соди. Після цього вода обробляється в катодних
камерах

біполярного

електролізеру

з

нерозчинними

анодами

та

катіонообмінними мембранами, що відділяють катодні камери від анодних. Під
час обробки в католіті у воді утворюється луг, який висаджує кальцій у вигляді
карбонату кальцію та магній у вигляді пластівців його гідроксиду. Оскільки
вміст в осаді гідроксиду магнію в декілька разів більший, ніж при содовапняному

пом’якшенні

води,

дрібні

кришталики

карбонату

кальцію

адсорбуються пластівцями гідроксиду магнію та порівняно легко відділяються
від пом’якшеної води. Для просвітлення води доцільно використовувати не
громіздкі та ненадійні контактні просвітлювачі, а компактні дискові фільтри,
плівкові відстійники або (у випадку обробки води, жорсткість якої наполовину
або більше складається з сполук магнію) напірні флотатори.
Після ретельного відділення осаду сполук жорсткості вода спрямовується
в анодні камери біполярного електролізеру, де відбувається нейтралізація
зайвої лужності, що утворилася в катодних камерах. Нейтралізована вода, що
містить

від

0,3 мг-екв/дм3

до

0,4 мг-екв/дм3

залишкової

жорсткості,

від 0,5 мг-екв/дм3 до 0,6 мг-екв/дм3 залишкової лужності та має карбонатний
індекс від 0,15 (мг-екв/дм3)2 до 0,24 (мг-екв/дм3)2 і рН від 6,5 до 7,2, в
залежності від вмісту інших домішок може використовуватися в якості
технічної води, наприклад, для підживлення теплових мереж, або піддаватися
подальшій обробці.
В залежності від вмісту домішок у воді напруга на електролізері
становитиме

від

6В

до

12 В,

витрати

електроенергії

складають
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3

від 2,4 кВтгод/м

до

3

6,8 кВтгод/м ,

собівартість

електромембранного

пом’якшення одного кубічного метра води від 0,29 USD до 0,64 USD, що на
кількість від 0,05 USD до 0,52 USD менше, ніж при традиційному содовапняному пом’якшенні води.
На заводі «Хартрон-плант» було виготовлено 182 промислових аноди
розмірами 500 мм  1000 мм (рис. 5.2).

Рисунок 5.2 – Основа (праворуч) для електроосадження активного покриття
оксидом плюмбуму (ІV) та готовий анод
Осаджені аноди мали активне покриття з оксиду плюмбуму (IV) 1 мм
завтовшки. Покриття було цупке, компактне, мало добре зчеплення з
винесеною сіткою та поверхню з металевим блиском. Внутрішні напруження у
покритті були відсутніми, оскільки вигинання електродів при однобічному
покритті не зафіксовано. Отримані аноди здані замовникові без рекламації.
Технологію отримання анодів заводом «Хартрон-Плант» визнано працездатною
(Додаток Б).
Виготовлені електроди були використані в апараті для електрохімічного
пом’якшення води. Апарат працював в цеху виготовлення друкованих плат
заводу «Хартрон-Плант» по 8 годин на добу протягом 4000 годин. Для
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запобігання утворенню гальванічної пари за участю оксиду плюмбуму (IV)
після вимкнення струму від апарату від’єднували струмопідводи.
Показники електролізу за весь час роботи були стабільними, середній
вихід за струмом лужних сполук у католіті складав 75 %. Через кожні 50 годин
роботи проводився візуальний огляд поверхні електродів. Огляд показав, що
поверхня оксиду плюмбуму (IV) не зазнала змін – відсутні сколи та
відшарування анодного покриття біполярних електродів, анодне покриття не
змінило кольору та не втратило металевого блиску.

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО РОЗДІЛУ

1.

Розроблено

два

варіанти

конструкції

апаратів

для

електромембранного пом’якшення води: для обробки природних вод з
мінералізацією до 3000 мг/дм3 та для глибокого пом’якшення промислових
стічних вод з солевмістом більше 3000 мг/дм3. Розраховано вартість
виготовлення

даних

апаратів,

яка

становить

відповідно

14410 USD

та 12693 USD.
2.

Розраховано собівартість електромембранного пом’якшення трьох

типів вод. Вартість реагентів та енергоресурсів при електромембранному
пом’якшенні 1 м3 води Харківського водопроводу складає 0,39 USD. Вартість
реагентів та енергоресурсів при електромембранному пом’якшенні 1 м3 води
шахти Любельська з солевмістом 11000 мг/дм3 складає 0,64 USD. Вартість
реагентів та енергоресурсів при електромембранному пом’якшенні 1 м3
відпрацьованої

рідини

гідророзриву

з

солевмістом

38000 мг/дм3

складає 0,29 USD. Термін окупності розробленого рішення для поверхневих
(водопровідна вода) вод, шахтних та вод гідророзриву відповідно складе: 9,33;
1,15; 2,56 років.
3.

Розроблені

рекомендації

з

впровадження

процесу

електромембранного пом’якшення у водопідготовку та очистку промислових
стічних вод.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі на підставі отриманих результатів було вирішено
важливе

завдання,

яке

полягало

у

розробці

науково-технічних

основ

малобюджетної, маловідходної електромембранної технології пом’якшення
природних і стічних вод.
1. Аналіз сучасного стану проблеми пом’якшення природних і стічних вод в
промисловому

водокористуванні

високоефективних

показав,

електромембранних

що

методів

широке
обмежено

використання
відсутністю

малобюджетних анодних матеріалів, стійких під час електролізу вод різного
складу.
2. Розроблено стійкий (не менше 8000 год) в агресивних середовищах
металоксидний

анод,

що

не

містить

благородних

металів,

для

електромембранного пом’якшення води.
3. Досліджено процес електромембранного пом’якшення природної та
водопровідної води. Встановлено, що при мембранному електролізі ефективність
використання струму значною мірою залежить від рН католіту і, меншою мірою,
від густини струму. Виведено математичну модель залежності ефективності
використання струму від параметрів електролізу. Відхилення розрахункових
значень ефективності використання струму від даних експериментальних
досліджень не перевищує 5 %.
4. Встановлено, що електромембранна обробка збільшує глибину
пом’якшення води до 0,4 мг-екв/дм3 тобто є у 4,5 – 6 разів ефективнішою,
порівняно

з

реагентною

до 2,4 мг-екв/дм3).

Осади,

содо-вапняною
отримані

в

обробкою
результаті

(від

1,8 мг-екв/дм3

електромембранного

пом’якшення води, мають значно більший вміст гідроксиду магнію, ніж при содовапняній обробці, і можуть використовуватися як сировина у будівельній
індустрії. Встановлено, що фільтрувальні властивості осаду, отриманого при
електромембранному пом’якшенні, у 2,5 – 3,0 рази кращі, ніж при реагентній
обробці.
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5. Встановлено, що в результаті електромембранної обробки карбонатний
індекс пом’якшеної води знижується на 99,63 % – до 0,12 (мг-екв/дм3)2, а загальна
жорсткість – на 94,17 %. Таким чином, оброблену в електромембранному апараті
воду можна безпосередньо спрямовувати на підживлення теплових мереж з рН
менше 8,5 та температурою до 150 оС без додаткової іонообмінної обробки.
6. Показано, що високий солевміст стічної води (шахтних вод,
відпрацьованої рідини гідророзриву та пластових вод) не впливає на перебіг
процесу електромембранного пом’якшення. Значний вміст органічних речовин
також не впливає на перебіг електромембранного пом’якшення води за умови, що
ці речовини не здатні утворювати комплексні сполуки з катіонами жорсткості.
7. Доведено, що попереднє окислення промислових стічних вод, які містять
органічні речовини, здатні утворювати комплексні сполуки з кальцієм та магнієм
(наприклад,

ЕДТА),

електромембранній

руйнує

обробці

комплексоутворювач,

відбувається

ефективне

після

чого

осадження

при

катіонів

жорсткості з відповідним глибоким пом’якшенням води.
8. Розроблено два режими електромембранного пом’якшення води: для
обробки природних вод з мінералізацією до 3000 мг/дм3 та для глибокого
пом’якшення промислових стічних вод з солевмістом більше 3000 мг/дм3.
Розраховано вартість виготовлення апаратів електромембранного пом’якшення,
яка становить відповідно 14410 USD та 12693 USD.
9. Розраховано собівартість електромембранного пом’якшення трьох типів
вод: природної води, шахтної води (солевміст 11000 мг/дм3), відпрацьованої
рідини гідророзриву (солевміст 38000 мг/дм3, ХСК 42000 мг/дм3). Собівартість
електромембранного пом’якшення води склала 0,39; 0,64; 0,29 USD/м3 відповідно,
що на 11,4; 45; 31 % нижче відповідних показників при хімічному пом’якшенні.
Термін окупності розробленого рішення для поверхневих (водопровідна вода) вод,
шахтних та вод гідророзриву відповідно складе: 9,33; 1,15; 2,56 років. Розроблені
конструкції та схеми процесу електромембранного пом’якшення впроваджено на
промислових об’єктах.
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експерименти з оцінки її адекватності.
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А. В. Антонов,

В. Г. Михайленко // Международный научно-исследовательский журнал. –
2013. – № 12 (19). – С. 114–117. Особистий внесок автора: визначено вплив
різних факторів на стабільність лужного комплексного електроліту та
визначено шляхи поліпшення стабільності.
9. Михайленко В. Г. Исследование процесса электроосаждения диоксида
свинца из щелочных электролитов / В. Г. Михайленко, А. В. Антонов //
Гальванотехника и обработка поверхности. – 2014. – Том ХХІІ. – № 2. – С. 29–
35. Особистий внесок автора: визначено вплив різних факторів на
стабільність лужного комплексного електроліту та визначено шляхи
поліпшення стабільності.
10. Tarelin А. А. Resourse-saving complex for mine water demineralization /
А. А. Tarelin, V. H. Mykhailenko, О. V. Antonov, А. А. Tarelin // Journal of
mechanical engineering. – 2018. – Vol. 21. – №1. – P. 55–58. Особистий внесок
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високомінералізованої
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Вып. 2(26). – С. 208–212. Особистий внесок автора: огляд матеріалів, що
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12. Аксьонова О. Ф. Удосконалення існуючої схеми підготовки води для
виробництва води питної фасованої / О. Ф. Аксьонова, В. Г. Михайленко,
О. О. Любавіна, О. В. Антонов // Харчова наука і технологія. – 2012. – № 1(18).
– С. 19–23. Особистий внесок автора: розраховано параметри схеми
підготовки води з використанням мембранного електролізу.
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котлотурбинного

оборудования

/

А. А. Тарелин,

В. Г. Михайленко,
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// Современная наука : исследования, идеи, результаты, технологи. – 2013. –
№ (13). – С. 92–98. Особистий внесок автора: розраховано математичну
модель схеми підготовки води з використанням мембранного електролізу.
14.

Юрченко В. О.
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вод

гидрофрекинга / В. О. Юрченко, В. Г. Михайленко, О. І. Князева, О. В. Антонов
// Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. –
С. 314–320. Особистий внесок автора: розраховано параметри схеми очистки
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15.
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В. О.
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підготовки
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використанням мембранного електролізу.
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О. О. Любавина, О. В. Антонов // Экология и здоровье человека. Охрана
водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов : Междунар. практ.
конф., 13 – 17 июня 2005 г. : тезисы докл. – Алушта, АР Крым, 2005. – Т. 2. – С.
577–579. Особистий внесок автора: зроблено огляд методів знезалізнення, що
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17. Михайленко В. Г. Економіко-компенсаційній механізм вирішення
екологічних проблем / В. Г. Михайленко, О. В. Антонов // Эколого-правовые и
экономические аспекты техногенной безопасности регионов : ІІ Междунар.
науч.-практ. конф. студ. и молодых ученых, 2007 г. : тезисы докл. – Харьков :
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18. Михайленко В. Г. Електрохімічне пом’якшення води – шлях до
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Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування : Всеукраїнська
науково-практична конференція присвячена 20-річчю з дня заснування
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ХДУХТ, 2009. – С. 195–196. Особистий внесок автора: розраховано
параметри схеми підготовки води з використанням мембранного електролізу.
19. Антонов О. В. Ресурсні випробовування анодів з плюмбум двооксиду
електроосадженого на неіржавіючу сталь / В. Г. Михайленко, О. І. Князева,
О. В. Антонов // Молодіжний електрохімічний форум : Науково-технічна конф.,
22 – 25 вересня 2009 р. : тези доп. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – С. 96.
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Особистий внесок автора: розрахунок результатів стендових випробувань
анодів на основі плюмбум двооксиду.
20. Аксьонова О. Ф. Маловідхідна технологія кондиціювання природних
та стічних вод / О. Ф. Аксьонова, О. В. Антонов // Екологія. Людина.
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води з використанням мембранного електролізу.
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ноября 2015 г. : сборник докладов. – Белгород, 2015. – Ч. 2. – С. 17–19.
Особистий
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автора:
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схеми
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високомінералізованої води з використанням мембранного електролізу.
23. Антонов А. В. Разработка стойкого анода для процессов очистки
сточных вод методом электромембранного умягчения / А.В. Антонов // Сучасні
проблеми машинобудування : Конференція молодих вчених та спеціалістів, 16
– 19 листопада 2015 р. : тези доп. – Харків : ІПМаш НАН України, 2015. – С. 32.
24. Антонов О. В. Дослідження електромембранного пом’якшення
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отраслей
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ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды : VI Междунар.
науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, 22 – 23 марта 2017 г. :
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Особистий
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внесок

автора:

розраховано

параметри

схеми

шахтної води з використанням мембранного електролізу.

Дослідженно фільтрувальні властивості осадів, що утворюються.
25. Юрченко В. О. Підвищення екологічної безпеки споживання водних
ресурсів на промислових підприємствах / В. О. Юрченко, П. С. Іванін,
О. В. Антонов, М. П. Родіонов / Ресурс і безпека експлуатації конструкцій,
будівель та споруд : Міжнар. наук. конф., 18 – 19 жовтня 2017 р. : тези доп. –
Харків : ХНУБА, 2017. – С. 41–43. Особистий внесок автора: запропоновано,
проведено розрахунки схеми пом’якшення води для промислових підприємств, з
використанням мембранного електролізу.
26. Антонов О. В. Пом’якшення живильної води котлів низького тиску
електромембранним шляхом / О. В. Антонов, В. Г. Михайленко // Вода в
харчовій промисловості : ІХ Всеукраїнська наук.-практ. конф. молодих учених,
аспірантів і студентів, 3 – 4 квітня 2018 р. : тези доп. – Одеса : ОНАХТ, 2018. –
С. 105–107. Особистий внесок автора: сформульовано концепцію та
розраховано параметри схеми підготовки води з використанням мембранного
електролізу.
27. Юрченко В. О. Електромембранне пом’якшення шахтних стічних вод
/ В. О. Юрченко, О. В. Антонов // 73 Наук.-техн. конф. Харківського
національного університету будівництва та архітектури, 6 – 7 лютого 2018 р. :
тези доп. – Харків : ХНУБА, 2018. – С. 82–83. Особистий внесок автора:
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Досліджено фільтрувальні властивості осадів, що утворюються.
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