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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ  

ОКИСЛЮВАЧІВ У ПРОЦЕСІ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД З 

ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ КРЕМНІЄВИХ СПОЛУК 

 

Експериментально досліджено ефект обробки сильними окислювачами, 

з окисним потенціалом більше 1,2359 еВ, багатокомпонентної природної 

води, в якій присутні понаднормативні концентрації розчинних сполуки 

кремнію та заліза, з метою знезалізнення.  

Ключові слова: концентрація Si, імпульсний бар'єрний розряд, озону-

вання, колоїд гідроксиду заліза, окисний потенціал. 

 

Экспериментально исследован эффект обработки сильными окислите-

лями, с окислительным потенциалом более 1,2359 эВ, многокомпонент-

ной природной воды, в которой присутствуют сверхнормативные кон-

центрации растворимых соединения кремния и железа, с целью обезже-

лезивания. 

Ключевые слова: концентрация Si, импульсный барьерный разряд, озо-

нирование, коллоид гидроксида железа, окислительный потенциал. 

 

Experimentally investigated the effect of strong oxidising treatment with 

oxidative potential of more than 1.2359 eV, a multicomponent natural water 

in which there are over normative concentrations of soluble compounds of 

silicon and iron to removal of iron. 

Keywords: concentration of Si, pulse barrier discharge, ozone treatment, 

colloid iron hydroxide, oxidation potential. 

 

Вступ. Концентрація Si в підземних водах часто досягає десятків мілігра-

мів на 1 дм
3
, а у гарячих термальних водах – навіть сотень. Підвищений  по-

над нормативний – [1] 10 мг/дм
3 

– вміст кремнію здатен змінювати динаміку 

процесу знезалізнення. Такий вміст Si характерний для таких водоносних го-

ризонтів:  окремнених пісковиків сіноману верхньої крейди і кристалічних 

порід Українського масиву тріщинних вод. Це відповідає 15-20% водозабір-

них свердловин по Україні. Також в нашій країні можуть бути виділені три 

зони поширення кременистих мінеральних вод із вмістом кремнієвих кислот 

більше 50 мг/дм
3
: Закарпатська, Подільська і Дніпровська. 

Аналіз останніх досліджень. Визначення розчинних у воді сполук крем-

нію нормативно прийнято проводити по РД 52.24.433-95 "Методичні вказів-

ки. Фотометричне визначення кремнію у вигляді жовтої форми молібдокрем-
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нієвої кислоти в поверхневих водах суші", так званого "молібдатного" тесту. 

У той же час реакція кремнію з молібдатом може визначити тільки один або, 

можливо, два атома кремнію в ланцюжку полімеризованого кремнію. Це 

означає, що реакційнісь молібдатного тесту на кремній буде вимірювати 

тільки частину сумарного кремнію, який може бути присутнім в розчині. Ця 

особливість призводить до терміну «гігантський кремній». Полімеризовані 

молекули кремнію можуть наближатися за розмірами до справжніх колоїдів, 

«гігантський» кремній може тим не менш (принаймні частково) відділятися 

іонним обміном так само добре, як на мікрофільтрі з відносно великим розмі-

ром пор [2]. 

У той же час для підземних вод нашої країни є характерним підвищений 

вміст іонів заліза в розчиненій двовалентній формі, більше 50% водозабірних 

свердловин мають підвищений вміст заліза і рН в межах 6,2-7,8. Тобто по 

Україні близько 10-15% водозабірних свердловин мають одночасно підвище-

ний вміст заліза і кремнію. Відомо [3], що при рН 6-8 і співвідношенні 

3Si(ОН)4:1Fe
3+

 висадження Fe(OH)3 не відбувається,   а при рН нижче 3,5 іс-

нує розчинний комплекс між мономером Si(ОН)4 і іоном Fe
3+

. Шенк [4] вивів 

кількісне співвідношення між швидкістю окислення заліза і концентрацією 

мономерного кремнезему. У той же час мало вивчено вплив полікремнієвих 

кислот, характерних для підземних вод України, на процес окислення Fe
2+

.  

Присутність в підземних водах сполук кремнію у вигляді полікремнієвих 

кислот призводить до утворення з окисленим залізом стійких залізо-

силікатних комплексів, які мають високу колоїдну розчинність завдяки стій-

кості гідратних оболонок, що оточують колоїдні частинки. 

Коагуляційна стійкість гідрозолів може якісно характеризуватися також 

концентрацією електроліту γ, при якій з'являється осад і яка називається по-

рогом коагуляції [5, 6]. 

Коагуляція електроліту зумовлена тим, що стійкість гідрозолів зазвичай 

породжується взаємним відштовхуванням заряджених колоїдних частинок. 

Заряд на частинках виникає внаслідок відмінності енергії адсорбції катіонів і 

аніонів та супроводжується утворенням подвійного електричного шару 
(ПЕШ), який характеризується ζ-потенціалом [6, 7]. При низьких концентра-

ціях іонів кремнію відбувається часткова коагуляція сполук заліза, що видно 

зі збільшення розмірів частинок у дослідах [7] . З табл. 1 [7]  видно, що при 

низьких концентраціях іонів кремнію 5,0 і 10,0 мг/л середній розмір частинок 

дисперсної фази становить близько 170 нм. Зі збільшенням концентрації іонів 

до значень 16,0 мг/л і 20,0 мг/л розмір частинок зменшується до 78 і 82 нм ві-

дповідно. 
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Таблиця 1  

Характеристики дисперсної фази модельного розчину  

сполук заліза та сполуки кремнію 

Концентрація іонів заліза, мг/л 5,6 

Концентрація іонів кремнію, мг/л 5,0 10,0 16,0 20,0 

Середній, δm, розмір часток диспе-

рсної фази, нм 

175 167 78 82 

ζ-потенціал, мВ -38 -45 -48 -50 

рН 10,3 9,4 9,9 10,2 

При розмірі частинок, що утворюються, менше 170 нм подальша коагуля-

ція не відбувається, осад не утворюється впродовж 30 днів і аналітично обу-

мовлена концентрація заліза в розчині залишається незмінною – 5,6 мг/л. 

Знак ζ – потенціалу від'ємний, його величина слабо зростає зі збільшенням 

концентрації іонів кремнію, а середня величина становить 45 мВ [7]. Це свід-

чить про значний внесок електростатичного відштовхування у формуванні 

стійкого колоїду. Аніони слабкої кремнієвої кислоти адсорбуються на повер-

хні колоїдних частинок заліза за рахунок слабополярних зв'язків, що призво-

дить до перезарядження поверхні частинок до порівняно більших від'ємних 

значень потенціалу. Це збільшує взаємне відштовхування частинок і, внаслі-

док цього, зменшуються їхні розміри і збільшується стійкість колоїдної сис-

теми. 

Постановка завдання. Визначити ефективність застосування окислюва-

чів з окисними потенціалами вище ніж у молекулярного кисню, тобто більше 

1,2359 еВ. Таких як О3 – 2,1; 
●
ОН – 2,7; Cl – 2,2; H2O2 – 1,8 еВ для отримання 

колоїдів гідроксиду заліза, які можуть бути затримані зернистими фільтрами 

при підвищеному вмісті розчинних кремнієвих сполук. 

Для дослідження були відібрані води водозабору м. Узин Київської облас-

ті Білоцерківського району, хім. склад наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Хімічний склад води скв. 2 

NH4, 

мг/дм
3
  

NO2, 

мг/дм
3
  

Eh, 

mv 

Eh, 

 v 

рН 

 

Fe заг, 

мг/дм
3
  

Si, 

мг/дм
3
  

F, 

мг/дм
3 
 

жорсткість 

загальна,  

мг экв/дм
3
  

0,28 0,25 85 0,085 7,49 2,7 17,12 0, 18 6,9 

 

В якості окислювачів застосовувалися озоноповітряна суміш, обробка 

плазмою бар'єрного розряду і пероксидом водню, а також пробним хлору-

ванням розчином гіпохлориту натрію. 

Методика досліджень. Ефект утворення затримуваних зернистими філь-

труючими завантаженнями колоїдів визначався по зміні каламутності води, 

обумовленої переходом розчинного Fe
2+

 в нерозчинний гідроксид тривалент-
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ного Fe
3+

, колоїди якого і викликають зміну каламутності та кольоровості во-

ди. Вимірювання каламутності проводилися за допомогою нефелометра з ін-

фрачервоним джерелом світла TN100IR (Eutech Instruments, США).  

До складу експериментальної установки з обробки води плазмою бар'єр-

ного розряду входили розрядна камера (РК), джерело високовольтних імпу-

льсів напруги, комплекс для діагностики параметрів розрядних імпульсів і 

ступеня розкладання домішок у воді, а також пристрої для прокачування по-

вітря і води через розрядні камери, озонування води та ін. Для запису розряд-

них струмів і напруг використовувалися прилади фірми Tektronix: цифровий 

двоканальний осцилограф TDS1012 з полосою пропускання 100 мГц, індук-

тивний датчик струму Р6021 і ємнісний дільник напруги Р6015. Синтез озону 

здійснювався за допомогою Генератор озону ГО5М, а вимірювання витрати 

озоноповітряної суміші - ротаметром РМА - 025 ГУОЗ. Витрата озоноповіт-

ряної суміші – 1,5 л/хв, концентрація озону в суміші – 5 мг/л, частка озону, 

яка розчинилася – близько 60%, насичення вихідної води озоном відбувалося 

в посудині Дрекселя об'ємом 200 мл, каламутність початкової води – 

1,5
o
NTU, 1 NTU відповідає 0,58 мг/дм

3
, ГОСТ 3351-74. 

 Загальна реакція переходу двовалентного заліза у трьохвалентне: 

               Fe
2+ 
→ Fe

3+
 + е

- 
                                                                                 (1) 

               3Н2О + Fe
2+ 
→ Fe

3+
 + е

-
 +3Н

+ 
                                                          (2) 

В залежності від типу окислювача у воді протікають наступні реакції: 

              4Fe
2+

 + O2 + 8HCO3
−
 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ + 8CO2↑                      (3) 

              2Fe
2+

 + O3 + 5H2O → 2Fe(OH)3↓+ O2 + 4H
+
                                     (4) 

              Fe
2+

+H2O2+2H
+
→ Fe

3+
+2H2O                                                            (5) 

             2Fe(HCO3)2 + NaClO + H2O → 2Fe(OH)3↓ + 4CO2↑  +  NaCl.         (6) 

Результати дослідів. Для обробки води імпульсним бар'єрним розрядом  

(ІБР) розроблена розрядна камера РК  (рисунок).   

 
Рисунок. Схема розрядної камери РК 
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Рідина з регульованою витратою з резервуара, розташованого зверху над 

РК, надходила в трубку 14 з нержавіючої сталі з пробкою 13 і витікала через 

отвори 16 в чашку 15. Коли вона заповнювалася, рідина рівномірним тонким 

шаром стікала по трубі 3 з нержавіючої сталі, обмотаної склотканиною 4. На-

явність гідрофільного шару склотканини була необхідна через те, що гідро-

фобна поверхня труби 3 сприяла нерегульованому стіканню по ній рідини ці-

вками. ІБР здійснювався в проміжку δ = 2,35 мм між скляною трубкою 5 і 

шаром води, що стікав по склотканині. Надалі вода з ебонітового конусу 18 

стікала в чашку 17 і через отвори 16 витікала в приймальний резервуар. Звер-

ху і знизу РК закривалася плексигласовими фланцями 7, які притискалися до 

скляної трубки 5 гайками 10. Для герметизації камери використовувалися 

шайби 9 і силіконові прокладки 8, 12. Як високовольтний електрод викорис-

товувався шар алюмінієвої фольги 11, якою ззовні була обмотана труба 5. 

Роль другого (низьковольтного) електрода виконувала труба 3, яка провідни-

ком з нержавіючої сталі 19 була електрично з'єднана з трубкою 14. 

При проведенні експериментів РК спочатку промивалася шляхом пропус-

кання через неї 100мл досліджуваної рідини. Після цієї процедури чашка 15 

залишалася заповненою, а шар 4 вологим. Наступним кроком було вимірю-

вання часу перебування рідини tр в розрядній зоні. Величина tр визначалася 

як проміжок часу між моментом початку надходження води в чашку 15 і мо-

ментом появи перших стікаючих цівок на конусі 18. При досліджуваних ви-

тратах рідини 0,1 ... 1,0 мл/с час tр змінювався в межах 11 ... 4с. 

Міжелектродні ємності розрядної камери РК  становили Се = 65 пФ. 

Джерело високовольтних імпульсів побудовано на принципі ємнісного 

накопичувача енергії з наступним його розрядом за допомогою комутуючого 

розрядника на розрядну камеру [8].  

Результати обробки вихідної води бар'єрним розрядом при питомій витра-

ті енергії W = 5, 10, 15 кВт • год/м
3
, наведено в табл. 3.  

Таблиця 3  

Залежність каламутності води від питомої витрати  

енергії і часу відстоювання 

Питома ви-

трата енергії,  

кВт ·  год/м
3
 

Зміни каламутності, NTU з врахуванням часу ві-

дстоювання, хв. 

1 60 

5 2,3 1,5 

10 1,5 2,5 

15 0,9 0,95 

 

Результати обробки вихідної води озоном наведені в табл. 4.  
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Таблиця 4  

Зміни каламутності вихідної води, в NTU, при озонуванні 

Тривалість обробки 

 

Час відстоювання  

1хв. 

Час відстоювання  

20хв. 

3 хв. 2 2 

    6 хв. 2,2 2,5 

9 хв. 3,05 3,35 

 

Результат обробки води 3% "аптечним" розчином перекису водню об'є-

мом 60 мл наведено в табл. 5.  

Таблиця 5  

Залежність каламутності води від дози перекису  

водню і часу відстоювання 

Об'єм вихід-

ної води, мл 

Мутність NTU при 

відстоюванні, хв. 

20 600 

150 2,55 4,32 

100 2,66 1,78 

50 1,08* 1,65** 
 * – Змінило забарвлення на характерну для гідроокису заліза буро червонува-

ту. 
** – Після відстоювання знову набуло опалесцентний білястий відтінок. 

 

При пробному хлоруванні – на 1л вихідної води додавали розчин хлорної 

води з 22,7% активного хлору – 2,5 мл. Випадіння гідроксиду заліза почина-

лося через 25 годин. 

 

Висновки. Застосування для окислення Fe
2+ 
→ Fe

3+
 + е

- 
   в кремневмісних 

водах з концентрацією розчинної форми кремнезему вище 2 • 10
-3

 моль/дм
3
 

окислювачів з такими окисними потенціалами як О3 – 2,1; 
●
ОН – 2,7; Cl – 2,2; 

H2O2 – 1,8 еВ [9], з метою отримання колоїдів які можуть бути затримані на 

зернистих фільтрах виявилося малоефективним. Можливо це пояснюється 

тим, що при розмірі колоїдних часток, що утворюються, менше 170 нм пода-

льша коагуляція не відбувається [7], а збільшення розміру часток блокується 

силами електростатичного відштовхування вираженого в від'ємному              

ζ-потенціалі ймовірно в межах (-40 -50) мВ. 
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