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У статті представлені результати досліджень по визначенню оптимальних умов 
переробки сульфатно-кислого розчину травлення з метою його знешкодження та 
регенерації. Для знешкодження розчину рекомендовано додавати лужний реагент до 
значення рН=11 (витрата реагенту складає 4,3 моль/л), для регенерації – лужний реагент 
до значення рН=1,15.  
Ключові слова: гальванічні виробництва, відпрацьовані технологічні розчини травлення, 

сульфатно-кислий концентрований розчин, знешкодження, регенерація, утилізація.  

 
В статье представлены результаты исследований по определению оптимальных условий 
переработки сульфатно-кислого травильного раствора с целью его обезвреживания и 
регенерации. С целью обезвреживания раствора рекомендуется добавлять щелочной 
реагент до значения рН = 11 (расход реагента составляет 4,3 моль/л), для регенерации – 
щелочной реагент до значения рН = 1,15. 
Ключевые слова: гальванические производства, отработанные технологические травильные 

растворы, сульфатно-кислый концентрированный раствор, обезвреживания, регенерация, 

утилизация. 
 
The article presents the results of research to determine the optimal conditions for processing 
sulfuric acid etching solution to neutralize and regenerate. In order to neutralize the solution, it 
is recommended to add an alkaline reagent to a pH=11, and the consumption of the reagent is 
4,3 mol /l. To regenerate the solution, it is proposed to add an alkaline reagent to a pH=1,15. 
Keywords: galvanic productions, the fulfilled technological solutions of digestion, sulphate-acid 

concentrated solution, neutralization, regeneration, utilization. 

 
В гальванічному виробництві здійснюється процес травлення чорних металів, 

нержавіючої сталі, сплавів на основі міді розчинами  хлоридної, сульфатної і нітратної кислот 

[1]. В результаті проведених статистичних досліджень встановлено, що об’єм розчинів від 

операцій травлення, які скидаються, складає 85% від загального об’єму стічних вод. В 

гальванічному виробництві такими розчинами є: 

– помірно концентровані розчини сульфатної кислоти з масовою часткою 1–25%; 

– висококонцентровані розчини сульфатної кислоти (35–90%) з домішками йонів металів 

(феруму, купруму, алюмінію), концентрація яких складає від 20 до 300 г/л; 

– помірно концентровані розчини хлоридної кислоти (15–30%) з домішками йонів феруму 

(до 20 г/л); 

– помірно концентровані розчини нітратної кислоти в суміші з сульфатною та хлоридною 

кислотами ( 5–7%). 



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

133 

 

 

Розчини для травлення, в тому числі для сталей, підлягають «скиданню» згідно 

технологічного регламенту. В процесі експлуатації технологічні розчини (ТР) травлення 

кислот (HCl, H2SO4) насичуються йонами металів (Fe
2+

, Fe
3+

) та втрачають окисні властивості.  

Високі концентрації кислот та йонів металів ТР зумовлюють необхідність їх обробки в 

локальних циклах (окремо від основного об’єму стічних вод). 

Найбільш прогресивною технологією переробки відпрацьованих технологічних розчинів 

(ВТР) є регенерація з метою відновлення їх властивостей та повернення в технологічний 

процес. Однак, цей процес важко реалізується на практиці для підприємств малої потужності, 

а також не виключає необхідності його знешкодження або утилізації. Тому, актуальним є 

проведення досліджень по визначенню оптимальних умов переробки сульфатно-кислих 

розчинів травлення для підприємств, які скидаю періодично з об’ємом до 300 м
3
/рік.  

Способи регенерації ВТР передбачають [2; 3]: 

− окиснення феруму (ІІ) до феруму (ІІІ) хімічними реагентами (киснем, гідроген пероксидом) 

або електрохімічним методом (діафрагменним електролізом, електродіалізом); 

− концентрування феруму (ІІІ) йонообмінним методом, екстракцією, діафрагменним 

електролізом; 

− хімічне осадження йонів феруму (ІІІ) у формі гідроксосполук; 

− осадження ферум (ІІІ) сульфату у формі кристалів при випаровуванні. 

Так, регенерацію сульфатної кислоти здійснюють шляхом окиснення феруму (ІІ) до 

феруму (ІІІ). Після чого кислотну суміш випарюють для кристалізації і осадження феруму 

(ІІІ). Далі до отриманого розчину додають катіоніт для вилучення залишкової кількості йонів 

феруму (ІІІ). Отримана сульфатна кислота має концентрацію 50%. Катіоніт регенерують 

хлоридною кислотою та отримують розчин ферум (ІІІ) хлориду. Таким чином, регенерація 

ВТР травлення на основі сульфатної кислоти, які застосовуються для декапування сталей 

дозволяє значно збільшити термін їх дії, покращити якість обробки поверхні сталей. В процесі 

регенерації  здійснюється фільтрування і вилучення з ВТР травлення органічних забруднень 

(жири, масла). Знешкодження включає  хімічне осадження йонів  Fe
2+

 у формі гідроксиду. 

Обробка також включає наступне окиснення осаду Fe(OH)2 киснем повітря в Fe(OH)3, 

коригування рН до ≥ 12. Після відділення осаду, який утворився, коригують рН очищеної води  

розчином хлоридної кислоти до потрібного значення. 

На практиці ці розчини підлягають обробці вапном в повному об’ємі з метою 

знешкодження, що потребує високих витрат реагентів (3–4 м
3
 20% Са(ОН)2 на 1 м

3
 ВТР), 

утворюється велика кількість осаду (до 80% від об’єму, що обробляється), який не підлягає в 

подальшому утилізації. Таким чином, вивчення способів переробки ВТР, в тому числі із 

застосуванням реагентів, як стадії регенерації та знешкодження є актуальною проблемою. 

Об’єкт дослідження – сульфатно-кислі розчині від операцій травлення цеху метизних 

виробів. В лабораторних умовах вивчали процес в реакторі періодичної дії 

потенціометричним методом. Визначали концентрацію феруму фотометричним методом.  

Постановка завдання. Визначення параметрів переробки ВТР від операцій травлення 

(сульфатно-кислий розчин) з метою його знешкодження та регенерації. 

Розглядаючи елементи систем переробки ВТР, які призначені в основному, для 

оборотного водопостачання травильних цехів метизних заводів, можна визначити основні 

проблеми: нестаціонарність стоків за складом та періодичність скидів. 

Розглянемо ВТР з концентрацією Fe
2+ 

 37 г/л та сульфатної кислоти 200 г/л з точки зору 

концепції молярної концентрації складових, а саме: 

1. Молярна концентрація речовин: 
( )4 2 4

( )4 2 4
( )4 2 4

FeSO H SO
FeSO H SO

FeSO H SO

m
C

M
= .  
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2. Маси складових:  4
( )4 4 2 4

( )4 2 4

FeSO
FeSO FeSO H SO

FeSO H SO

M
m m

M
= ⋅ .  

3. Концентрації складових: 
( )4

( )4
( )4

1Fe SO
Fe SO

Fe MSO

m
C

M v
= ⋅   моль/л. 

Вищевказаний розчин характеризується: 

1) загальною масою розчинених речовин: 
4 2 4

237s FeSO H SOm m m= + = г/л. 

2) сумарною кількістю молів розчиненої речовини: 2,49sC = моль/л. 

Таким чином, ВТР від операцій травлення відноситься до концентрованих розчинів 
електролітів (СS ≥ 0,02 моль/л), для яких спостерігається ефект неадитивності (неоднакової 

загальної витрати реагенту при обробці тієї ж самої маси металу з різною початковою 
концентрацією). Внаслідок цього практична експлуатація станцій, для яких витрата реагентів, 

визначається на основі стехіометричних розрахунків, а типові рішення автоматизації 

включають регулювання по рН та електропровідності, має наступні недоліки: неповнота 
реакції хімічного осадження; надлишок витрати реагенту; утворення високодисперсного 

осаду, який важко розділяється. 
Це можна пояснити тим, що властивості концентрованих розчинів електролітів потрібно 

характеризувати з точки зору гідратації йонів та утворення йонних асоціатів. При цьому не 
приймається принципова різниця між йонами-асоціатами і звичайними комплексами. В даній 

роботі вважаємо, що йонні асоціати суттєво відрізняються від вільних йонів, і це потрібно 

враховувати для визначення витратних коефіцієнтів при переробці ВТР. Тенденція до 
утворення йонних асоціатів і багатоядерних комплексних сполук йонів особливо сильно 

проявляється для ВТР травлення сталей, в яких атоми феруму (центрального атому) зв’язані за 
допомогою сульфатних містків. Встановлені факти на користь хімічної концепції впливу 

аніонів, тобто утворення малорозчинних солей типу [Fe2SO4(OH)4], йонна асоціація є 

початковою фазою утворення твердої фази. 
Як визначено проведеними на кафедрі хімії та фізики НУВГП дослідженнями по 

очищенню стічних вод гальванічного виробництва, процес осадження необхідно поділити на 
три стадії [2; 3]. Для стадії 1 (нейтралізація кислоти) регулювання потрібно проводити за 

витратою реагенту, для стадії 2 (зародження нової фази) та 3 (розділення утвореного осаду) – 

за часом. Результати досліджень витрати реагенту (стадії 1, 2, 3) та часу перебування ВТР в 
реакторі (стадії 1, 2, 3) наведені в таблиці  та  на рисунку. 

Таблиця  

Залежність ефекту очищення (від йонів феруму) від значення рН, часу та витрати реагенту 

Ефект очищення , % 0 58 64 70 100 

рН 0,2 1,15 3,2 6,7 11 

t(сек) 0 225 635 1305 1735 

В, моль/л 0 4,3 5 5,25 6,25 

 

Із представлених даних таблиці випливає, що з метою знешкодження розчину (найбільш 

повного очищення від йонів феруму)  додавання лужного реагенту є необхідним до значення 

рН =11; витрата реагенту – 4,3 моль/л, що практично відповідає стехіометричній витраті 

кислоти за реакцією нейтралізації (1 стадія): 

                                            2 4 2 4 22H SO NaOH Na SO H O+ = + .                                                       (1) 

З метою регенерації розчину з вилученням надлишку йонів феруму рекомендовано 

додавати лужний реагент до значення рН=1,15. Після коректування складу сульфатною 

кислотою розчин можна повертати на операцію травлення.  
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Як випливає з кривої потенціометричного титрування (рисунок), діапазон рН від 3 до 11 

відповідає стадіям 2 та 3 із загальним часом 1735 с.  

 

Другу стадію можна описати наступною хімічною 

моделлю: 

4 2 2 4 2 42 2 ( )FeSO H O FeOH SO H SO+ ↔ + ;  

      2 4 2 2 2 4( ) 2 2 ( )FeOH SO H O Fe OH H SO+ ↔ ↓ + .        (2)                    

Третю стадію можна описати такою хімічною 

моделлю: 

2 4 2 2 4( )FeOH SO NaOH nH O FeOnH O NaHSO+ + → ↓ +  (3) 

            4 2 4 2NaHSO NaOH Na SO H O+ → + .                                        

Повне розділення осаду без застосування 
додаткових реагентів здійснюється через 4 години. 
Загальна витрата реагенту на осадження йонів феруму 

практично дорівнює стехіометричній кількості. Проте в інтервалі рН до 1,15 витрата реагенту 
складає до 45% від стехіометричної, а в інтервалі рН від 1,15 до 6,7 – до 158%; в інтервалі рН 
від 6,7 до 11 – 250%, що зумовлено різними значеннями початкової концентрації.  

Отримані дані можуть бути застосовані при розробці технологій регенерації (утилізації) 
та знешкодження сульфатно-кислого розчину травлення. 

Результати досліджень дозволяють зробити такі висновки: 
1. Сульфатно-кислий розчин травлення, що досліджується, відноситься до 

концентрованих розчинів електролітів з сумарною кількістю молей розчиненої речовини       
СS=2,49 моль/л, для якого спостерігається ефект неадитивності (неоднакової загальної витрати 
реагенту при обробці тієї ж самої маси металу з різною початковою концентрацією). 

2. З метою знешкодження розчину (найбільш повного очищення від йонів феруму) 
додавання лужного реагенту є необхідним до значення рН=11; витрата реагенту – 4,3 моль/л, 
що практично відповідає стехіометричній витраті кислоти за реакцією нейтралізації кислоти. 

3. З метою регенерації розчину з вилученням надлишку йонів феруму рекомендовано 
додавати лужний реагент до значення рН=1,15. При цьому ефект вилучення складає 58%. 

4. В інтервалі рН від 3 до 11 відбувається зародження нової фази та розділення 
утвореного осаду з загальним часом 1735 с; повне розділення осаду відбувається через 
4 години, при цьому загальна витрата реагенту відповідає стехіометричній кількості, але 
змінюється по інтервалам від 45 до 250%. 

5. Отримані дані можуть бути застосовані при розробці технологій регенерації 
(утилізації) та знешкодження сульфатно-кислого розчину травлення. 
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Рисунок. Крива потенціометричного 

титрування розчину ферум(ІІ) сульфату   

(Fе
2+

 – 37 г/л, Н2SO4  – 200 г/л) 

 


