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Характеристика очищення води на промисловості 
 
В останні роки перед людством все гостріше постає проблема нестачі 

води для господарчих потреб, тому дедалі більшої актуальності набувають 
дослідження, що торкаються питань удосконалення технологій використання 
і очищення води. Промислове водоочищення має тут певну специфіку. На 
відміну від очищення води, призначеної для побутових потреб, де 
пріоритетом є жорстко нормовані якісні характеристики води, на 
промислових об’єктах кількість води, що витрачається може істотно 
залежати від якості. Але і тут підпорядкованість внутрішніх гідросистем 
власне технологічному процесу є дещо умовною, адже перед кожним 
підприємством виникає питання скидування вже непотрібної, відпрацьованої 
води у зовнішні водоймища. Цей процес вже контролюється окремими 
нормативними документами та відповідними інстанціями. Отож, зараз для 
виробничників проблема очищення стічної води є загальнішою, аніж 
приведення до потрібних кондицій води сировинної. Глобалізуючи питання 
до світового рівня, бачимо таку ж картину: витрати людства на розбавлення 
стічних вод куди як перевищують водовитрати на промислові та побутові 
потреби (49 % від загальних, 9 % і 4 % відповідно). Таким чином, у даній 
роботі рівновелико важливу роль відіграють і екологічна, і економічна 
доцільність використання того чи іншого методу очищення води.  

Докладний аналіз науково-технічного прогресу в області очищення 
стічних вод дозволяє впевнено визначити тут загальну тенденцію інтеграції 
наук. Так, перспективним у цій галузі є використання біофільтрів, засноване 
на особливостях біохімічних процесів приросту клітин (виділення 
біополімерів), вже зараз для знезараження води широко використовуються 
фізичні явища імпульсної природи (імпульсні електричні розряди, імпульсна 
ультрафіолетова радіація), іонізуючі випромінювання, радіаційна 
дезінфекція. У промисловості не менш сильною є тенденція поступового 
переходу до замкненої системи водопостачання. Така система дозволяє не 
тільки знизити об’єми витрат води на виробничі потреби, а й зняти з 
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підприємств обтяжливий обов’язок очищати воду згідно з державними ГДК. 
Безумовно, перехід конкретного підприємства на замкнений цикл пов’язаний 
із значними витратами по переорієнтації всієї гідросистеми, тому очевидна 
необхідність державної підтримки. Поки ж, в умовах стагфляційного стану 
економіки, наша молода країна значно відстає від розвинутих держав у 
вирішенні цього життєво важливого питання. 

Чи не "краплиною" в цьому "морі" здається прогресивна технологія 
водовикористання, застосована на Миколаївському глиноземному заводі 
(МГЗ). В межах кольорової металургії України МГЗ – первісток у цій 
благородній справі. Ще до його побудови існувало чимало побоювань, чи не 
погіршить катастрофічно поява цього гіганта стан флори і фауни Дніпро-
Бузької екосистеми, що і так є далеко не ідеальним. Особливістю 
металургійних підприємств є безумовна неперервність їхньої роботи. На МГЗ 
з 28 червня 1980 року виробництво глинозему не припиняється ні на мить. 
Будь-який зрив у водопостачанні може стати фатальним для устаткування 
заводу, тому вже під час планування його будівництва було поставлено за 
мету досягти якомога більшої незалежності виробничого циклу від зовнішніх 
факторів. Цьому сприяє автономне енерго- і, зокрема, водозабезпечення. З 
іншого боку, безперервне водопостачання неодмінно зумовило б безперервне 
водоскидування. Вода ж, що пройшла крізь технологічний процес 
виробництва глинозему, ніяк не відповідає ГОСТу, адже має надвисоку 
лужність (8<=pH<=10,5), майже не містить кисню (1,5 мл/кг), а також 
перенасичена аміаком (до 2000 мкг/кг). Ці тисячі кубометрів стічної води 
(щодня!) підлягали б найретельнішому очищенню. Устаткування таких 
очисних споруд було б дорожчим ще й тому, що мало б забезпечувати 
виключну надійність, адже раптовий зрив його роботи не став би приводом 
до вимушеної призупинки роботи заводу. 

Отже, єдиним доцільним рішенням в даному випадку стало застосування 
оборотного циклу виробництва. 

Вода на МГЗ використовується головним чином для промивання бокситу 
і як сировина для отримання пари. 

Малий цикл циркуляції води пов'язаний із лугом NaOH. Використання 
цього досить дорогого реагенту також грунтується на застосуванні 
оборотного циклу ''випарка-вилужнювання-біла фільтрація". Фактично, цей 
розчин постійно циркулює між даними переділами (саме така насиченість 



126 Збірник науково-публіцистичних статей 

води гідроксид-іонами і зумовлює її значну лужність). 
Для запобігання затвердінню реагентів та усунення небажаних 

компонентів протягом усього процесу використовується промивна вода. 
Вона подається на виробництво ще на переділі "Розмел", потім, під дією 
температури, самовипаровується. В цей час вихідна сировина – гідрат Al2O3• 

nH2O (боксит) взаємодіє з лугом: 
 
Al2O3• nH2O + 2NaOH = 2NaAlO2 + (n+1)H2O. 
 
Очищений від домішків алюмінат натрію знову розбавляється і 

спрямовується до апаратів згущення і промивки. Одночасно з цим з процесу 
виводиться сода шляхом каустифікації. За допомогою однокамерних 
згущувачів воду вдається практично повністю вивільнити від речовин, 
розчинених в ній раніше. Каустифікація здійснюється за рахунок 
охолодження алюмінатного розчину, який при зниженні температури 
самовільно розкладається з випаданням в осад гідроксиду алюмінію: 

 
NaAlO2 + 2H2O = Al(OH)3 + NaOH. 
 
Отриманий у декомпозерах гідроксид алюмінію у вигляді пульпи 

спрямовується на дискові фільтри для відокремлення від рідкої частини 
(маточного розчину). Відфільтрований гідроксид поділяється на дві частини: 
більша частина знову подається до декомпозерів (як затравка), менша ж – на 
переділ "Друга фільтрація", де здійснюється її відділення від лугу нагрітою 
водою, що пройшла каустифікацію. Сам гідроксид алюмінію відходить на 
кальцинацію, де у процесі прокалювання відбувається видалення хімічно 
зв’язаної води з гідроксиду алюмінію та видозміни його кристалічної 
структури: 

  
2Al(OH)3 = Al2O3+3H2O (за t = 1200oС). 
 
Продуктом кальцинації є глинозем. 
Рідка частина з дискових фільтрів білої фільтрації (маточний розчин) 

надходить на переділ випарки, де упарюється до необхідної концентрації 
(конденсат з випарки йде на ТЕЦ) та спрямовується знову до млинів мокрого 
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розмелу.  
Отже, ми бачимо, що система водопостачання МГЗ має високу 

ефективність. Про це говорить і дуже гарний показник використання 
оборотної води: К = 98 %. Такий принцип водовикористання має бути 
прикладом іншим великим підприємствам області і країни; його економічну 
та екологічну доцільність доводить час.  

На перших стадіях дослідження головним методом було спостереження 
роботи гідротехнічного комплексу МГЗ. 

Оскільки метою дослідження було схарактеризувати найперспективніші 
технології очищення води на виробництві, цілком природнім стало детальне 
ознайомлення з роботою теплоелектроцентралі (ТЕЦ) МГЗ в рамках 
проходження учнівської виробничої практики. Справа в тому, що на заводі 
ТЕЦ – найвимогливіший споживач води, адже виробництво пари потребує в 
якості сировини очищену воду, яка б не сприяла утворенню накипу і 
відкладень на поверхнях нагріву, шламу в котлах, корозії внутрішніх 
поверхонь тепломереж і т.п. 

Вимоги до воднохімічного режиму парових турбін ТЕЦ знаходять своє 
відображення у нормуванні вмісту домішок у парі, воді основного циклу 
ТЕЦ, у водах тепломережі і в систематичному охолодженні конденсаторів 
турбін. Таким чином, необхідність у виробництві високоякісної пари 
призвела до рішення побудови для ТЕЦ МГЗ власних очисних споруд: 
відділу хімводоочистки і хімконтролю. Не вдаючись до подробиць, 
відмітимо, що вони складаються із стандартних етапів хімічного очищення 
води: освітлення, обробки у Na-катіонітових фільтрах, деаерації. Процес 
очищення води триває і безпосередньо під час пароутворення: з метою 
подальшого її пом’якшення відбувається фосфатування котлів. 

Оцінюючи водоочисні споруди ТЕЦ МГЗ, треба відмітити, що на них не 
застосовуються надсучасні технології. Скоріше, спеціалісти МГЗ зробили 
ставку на високоякісне, надійне обладнання зарубіжного виробництва і, що 
дуже важливо, забезпечили за ним належний контроль. Про те, що це 
правильний вибір, говорить висока якість пари, що виробляється на ТЕЦ, а 
також порівняно низькі амортизаційні витрати (460 тис. Грн. щомісячно 
проти 1800 тис. на міській ТЕЦ з урахуванням розбіжності у розмірах і 
потужності – на 35 % менше). 

За думкою самих робітників відділу хімводоочистки і хімконтролю, 
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найголовнішою їх проблемою є недостатня якість т.зв. "поживної" води 
(конденсат з виробництва, турбін, підігрівачів високого тиску, дренажних 
баків), а саме – її перенасиченість сполуками алюмінію. У зв’язку з цим 
розглядається можливість встановлення безпосередньо на ТЕЦ додаткового 
мінікомплексу для її очищення. Здається, доцільніше буде видалити 
першопричину. Очевидно, що надвеликий вміст сполук алюмінію в 
конденсаті – безпосередньо з виробництва. Отже, потрібно ужорсточити 
контроль та вимоги до тих переділів, що забруднюють конденсат оксидом 
алюмінію та алюмінатом натрію. Шляхом порівняльного якісного аналізу 
конденсатів було встановлено, що головні "винуватці" – переділи 
"Згущення", "Вилужнювання", "Друга фільтрація" (перелічені за вагомістю 
забруднення). 

Місцем дослідження тепер став переділ "Згущення". На цьому переділі 
пульпа з алюмінатом натрію з автоклавних батарей проходить стадію 
самовипаровування в сепараторах, розбавляється і спрямовується до апаратів 
згущення і промивки. Тут відбувається відокремлення алюмінатного розчину 
від шламу. 

Таким чином, на цьому переділі перед технологами стоять наступні 
задачі: відокремити алюмінатний розчин як таковий і осадити шлам, що 
залишається у розчині у вигляді суспензії, з метою полегшення його 
подальшої транспортації у шламосховище і можливості використання 
очищеної води на інших переділах. 

 Для відокремлення розчину алюмінату натрію спеціалісти МГЗ 
використовують метод електродіалізу, тобто розділяють ємність, в якій треба 
знесолити воду, на три частини – катодну, робочу і анодну. При вмиканні 
постійного струму поступово більша частина катіонів солі, що міститься у 
воді, буде перенесена у катодний, а аніонів – у анодний простір. Вода, що 
знаходиться у робочій частині електродіалізатора, знесолиться. На МГЗ 
застосовуються вибірково проникненні (іоноселективні) мембрани, 
електродні камери з платинового титану, полівінілхлоридні прокладки. Потім 
алюмінатний розчин проходить контрольну фільтрацію у пісочних фільтрах 
фірми "Епас" з метою видалення дрібних включень шламу. 

Осадження шламу здійснюється шляхом застосування синтетичного 
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коагулянту фірми "Сайтен" марок НХ-201, НХ-300 (принцип дії схожий з 
відомим алюмозалізним коагулянтом, різниця – в ефективності і вартості), а 
потім – простим механічним відстоюванням і шестикратним промиванням. 
Метод видається не найкращим, з огляду на його значну вартість, 
повільність, а також, судячи з постійних скарг ТЕЦ, обмеженість. 

 Аналіз складу шламу показує, що це суміш Fe2O3 = 57 %, TiO3 = 6 %, 
Al2O3 = 17 %, інших речовин = 16 %. Певно, саме неосаджений оксид 
алюмінію і надходить з водою до ТЕЦ МГЗ. 

Якщо розглядати шлам як суміш оксидів металів, то він є масою, 
якнайкраще придатною до коагуляції. Справа ж у тому, що денні об'єми води 
зі шламом, що підлягають очищенню, є занадто великими для того, щоб 
використовувати для їх коагуляції звичайні засоби. Здається доцільнішим 
буде застосувати електрокоагуляцію, тобто метод безреагентного 
коагулювання, в основі якого лежить процес анодного розчинення металів 
під впливом постійного електричного струму. Таким металом може бути 
власне алюміній, побічне виробництво якого налагоджено на заводі, що 
практично вирішить питання сировини. Катіони Al3+ гідролізуються, а потім 
коагулюють, забезпечуючи очищення води від шламу. 

Експериментально метод перевірений лише на порівняно невеликій 
порції розчину. Ось показники води, забраної безпосередньо на переділі 
"Згущення" для досліду:  

• жорсткість по Са+2,Мg +2 – 5 мг-екв/кг; 
• лужність загальна – 0,3 мг-екв/кг; 
• здатність до окислення – 5 мг/л; 
• вміст сполук заліза – 120 мкг/кг; 
• вміст сполук алюмінію – 210 мкг/кг; 
• вміст сполук міді – 28 мкг/кг; 
• лужність по фенолфталеїну – 0,3 мг-екв/кг; 
• вміст кремнієвої кислоти – 115 мкг/кг; 
• сухий залишок – 300-500 мг/кг і 1000 мг/кг; 
• рН за t = 25°С – 8,9; 
• вміст аміаку – 1400 мкг/кг; 
• вміст масел і нафтопродуктів – 0,5 мг/кг. 
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Дослід здійснювався за допомогою електрокоагулятора, який є, по суті, 
набором алюмінієвих пластин, у зазорах між якими протікає вода, що 
обробляється. Пластини електродного пакету підключаються до джерела 
струму великої сили та низького напруження (використовувався звичайний 
автомобільний акумулятор U = 12В), бажано паралельно, адже всі електроди 
діятимуть як монополярні. 

Практичний вихід алюмінію дещо перевищує розрахований теоретично 
за законом Фарадея. Це може бути пояснено додатковим розчиненням катоду 
за рахунок високих концентрацій лугу у прикатодному середовищі. Три 
години роботи електрокоагулятора знизили кальцієво-магнієву жорсткість до 
4 мг-екв/кг, вміст сполук заліза – до 85 мкг/кг, алюмінію – до 105 мкг/кг. 
Шляхом порівняння одержаних результатів з табличними даними щодо 
коагуляційної здатності сульфату алюмінію були зроблені висновки, що 1 г 
розчиненого алюмінію еквівалентний приблизно 6 г безводного сульфату 
алюмінію. Цікаво, що після електрокоагуляції відбулося деяке підвищення 
рН розчину (до рН = 9,5 при t = 21°С). З огляду на те, що очищена вода потім 
спрямовується на ТЕЦ, такий метод допоможе знизити витрати на додаткове 
її підлужнювання. 

Отже, до переваг методу відносяться: його відносна простота, 
доступність та висока активність сировини, зниження витрат на 
підлужнювання, більша швидкість та повнота очищення. 

Щодо недоліків такого методу, треба відмітити, перш за все, додаткові 
енерговитрати, можливе підвищення рівню корозійних процесів у зв’язку з 
виділенням деякої кількості газів (водню на катоді і кисню на аноді). Велика 
концентрація шламу в розчині заперечує можливість флотаційного ефекту. 
Побічним негативним наслідком може стати зміна складу осадженого шламу 
(збільшення вмісту оксиду алюмінію), який вже знайшов своє конкретне 
застосування як добриво та шляхобудівний матеріал. 

Подальші дослідження з теми ведуться виробничниками МГЗ, які 
вважають цілком реальною експериментальну інсталяцію методу на 
виробництві. Це дасть можливість суттєво знизити витрати на осадження 
шламу, а також підвищити його ефективність. 

 
 
 
 


