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Наведена замкнута система водного господарства виробництв із 
стічними водами, що вміщують важкі метали, органічні домішки 

та мінеральні солі. 
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Впродовж останнього десятиріччя негативний вплив промисло-

вих стічних вод на стан навколишнього природного середовища про-

довжує посилюватись. Це пояснюється впровадженням ресурсозбері-

гаючих технологій, і як наслідок, зменшенням водоспоживання на під-

приємствах, що призводить до збільшення загальної маси мінеральних 

та органічних речовин у стічних водах. Дана негативна тенденція 

ускладнюється завдяки значному підвищенню багатокомпонентності 

забруднюючих компонентів, що проявляється у збільшенні спектру 

важких металів, мінеральних та органічних сполук. Наявність багато-

компонентності в стічних водах вкрай негативно впливає на процеси їх 

очищення, потребує застосування значної кількості різноманітних хі-

мічних реагентів, які підвищують мінералізацію і особливо аніонний 

склад очищеної води. Все це призводить до значного погіршення якос-

ті очищених  стоків, що скидаються у водоймища, внаслідок чого істо-

тно порушується екологічна рівновага,  виникають незворотні зміни у 

водному середовищі та живих організмах. 

Для зменшення кількості використовуваних реагентів та зниження 

«вторинного» забруднення очищеної води аніонами та катіонами си-

льних кислот та основ перспективним є застосування електрохімічних 

методів очищення стічних вод, які проводять в електрореакторах різ-

них конструкцій, що дозволяє  в деякій мірі знизити мінералізацію 

очищеної води за рахунок сорбції та співосадження іонів [1]. Особливо 

доцільним є застосування комбінації хімічних та електрохімічних ме-

тодів в оборотних та замкнутих системах водопостачання підприємств, 

для яких в оборотній воді основними лімітуючими показниками є за-

гальна мінералізація та концентрація аніонної складової (сульфати, 

хлориди, нітрати тощо) [2].  
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Метою даної роботи є аналіз напрямків використання електрохімі-

чних методів для очищення багатокомпонентних стічних вод в систе-

мах оборотного водопостачання промислових підприємств. 

Результати досліджень щодо очищення багатокомпонентних ме-

таломістких стічних вод, у складі яких є іони міді, цинку, свинцю, ні-

келю, олова, хрому та високі концентрації органічних речовин (СПАР, 

емульговані домішки, алкілсульфонові кислоти, спеціальні добавки) і 

мінеральних солей, показують, що для підвищення глибини осадження 

важких металів доцільно використовувати двоступеневе введення ма-

лих доз гідролізуючих коагулянтів (FeCl3, Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3,  основ-

ного гідрохлориду або гідросульфату алюмінію). Гідроксиди Al(OH)3 

та Fe(OH)3 таких коагулянтів в момент утворення  мають  розвинену 

об’ємну структуру  і відповідно значну поверхневу енергію. Внаслідок 

цього осади цих металів сприяють співосадженню катіонів інших важ-

ких металів. Крім того, введення коагулянтів сприяє сорбції органіч-

них домішок, що позитивно впливає на осадження важких металів в 

умовах багатокомпонентного складу стічних вод [3].  

В процесі такого очищення залишкові концентрації важких металів 

знижуються до 0.1-0.03 мг/л, супутнє вилучення ПАР складає 70-85%, 

зниження вмісту емульгованих частинок, нестабілізованих детерген-

тами (масло- і нафтопродуктів), досягає 0.3-0.8 мг/л, ХПК зменшується 

в середньому на 55-75%.  

Наявність значної кількості легких органічних домішок обумовлює 

використання флотаційних методів відділення зависі від водної фази, 

які дозволяють значно зменшити об’єм флотаційного шламу, ємність 

очисних споруд, прискорити швидкість розподілу фаз. 

Найбільш поширеним є застосування електрохімічного уведення 

коагулюючих катіонів алюмінію або заліза із застосуванням електро-

хімічних ректорів. Цей процес, відомий як «електрокоагуляція», здійс-

нюється шляхом іонізації (електрохімічного розчинення) металевих 

анодів під дією постійного електричного струму [1] згідно реакції: 
+→− n

MeneMe
0

. 

Одночасно на металевих катодах відбувається відновлення молекул 

води  

↑+→+ −
22 222 HOHeOH  

з утворенням бульбашок газоподібного водню та гідроксильних іонів, 

які сприяють підлужуванню стічної води, необхідного для осадження 

важких металів. Іони металу утворюють гідроксиди, які мають підви-

щені сорбційні властивості до важких металів, органічних сполук та 
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інших компонентів стічних вод і, згідно наших досліджень, сприяють 

вилученню аніонів хлору та сульфату (в середньому від 10 до 30%).  

Оскільки при застосуванні залізних електродів вони іонізуються з 

утворенням двовалентного заліза, то електрокоагуляцію можна засто-

совувати для відновлення такого токсичного компонента, як шестива-

лентний хром, з одночасною коагуляцію забруднюючих домішок, тоб-

то проводити комплексне очищення води.   

Перевагами електрокоагуляції є значне зменшення дози лужного 

реагенту для підлужування стічної води,  просте регулювання необхід-

ної для коагуляції дози іонів металів, яке полягає тільки в регулюванні 

величини електричного струму. Окрім того, бульбашки водню контак-

тують з утвореними гідроксидами металів і створюють з ними флото-

комплекси, які спливають на поверхню стічної води. Це значно змен-

шує (у 3-5 разів) тривалість процесу відділення зависі від стічної води 

у порівнянні з відстоюванням та знижує вологість шламу до 89-92%. 

Такий процес носить назву «електрокоагуляція-флотація».  

У зв’язку  із значним подорожчанням за останні роки хімічних реа-

гентів процес електрокоагуляції (електрокоагуляції-флотації) є перспе-

ктивним з точки зору зниження вартості очищення і запобігання вто-

ринного іонного забруднення очищеної стічної води. Однак суттєвим 

недоліком електрокоагуляції є можливість пасивації та інкрустації 

електродів, що призводить до поступового зниження величини струму 

і затуханню процесу іонізації металу.  

Як показали проведені нами дослідження, для запобіганню цьому 

негативному явищу необхідно проводити регулярну зміну полярності 

постійного електричного струму в елетрореакторах залежно від кривої 

зміни величини струму, яка має синусоїдальний характер у часі. Пері-

одичність переполюсовки вибирається для кожної стічної води експе-

риментально і визначається висхідною і низхідною гілками кривої змі-

ни електричного струму у часі таким чином, щоб не допустити зни-

ження величини струму нижче допустимого. 

В тому випадку, якщо в електрореакторі застосовуються нерозчин-

ні електроди (графіт тощо), то відбувається тільки процес електрофло-

тації зависі бульбашками водню, а також бульбашками кисню і част-

ково хлору, які виділяються на анодах, без введення коагулюючи іонів. 

Важливим чинником, що впливає на процес флотації під час елект-

рохімічної обробки стічної води, є кількість електролізних газів, що 

виділяються на електродах. Для електрокоагуляції-флотації та елект-

рофлотації характерним є виділення дрібних бульбашок, внаслідок чо-

го відбувається ламінарний режим спливання флотокомплексів, який є 
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найбільш ефективним при очищенні багатокомпонентних металовміс-

них стічних вод. 

Для електрофлотації величина питомого газовиділення (q0) може 

бути розрахована за формулою 

                                
Qp

tIq
q

a

п

273

)273(
36000

+
=  , м

3
/м

3
,
                                          

(1) 

де q0 – питоме газовиділення, м
3
/Кл; I – сила струму, А;  ра – атмосфе-

рний тиск, кгс/см
2
; t – температура води, 

0
С;

 
Q – витрата стічних вод, 

м
3
/г. 

 Співвідношення 3.6I/Q представляє собою витрату струму, яка ви-

ражена в Кл/л. Тоді q0 може бути розрахована за залежністю 

                            

a

сп

p

tDq
q

273

)273(
10000

+
= , м

3
/м

3
,
                                             

(2) 

де Dc – витрата струму, Кл/л. 

 Значення питомого газовиділення q0  за нормальних умов залежно 

від концентрації хлоридів у воді можуть бути прийняті за такими екс-

периментальними даними (табл. 1). 

Таблиця 1 

Значення питомого газовиділення 

Концентрація хлоридів, г/л До 0.3 0.3-1 1-3 >3 

Питоме газовиділення, м
3
/Кл 

0.137 

10
-6 

0.130 

10
-6

 

0.124 

10
-6

 

0.119 

10
-6

 

Таким чином, об‘ємна витрата газу при електрофлотації підвищу-

ється із збільшенням витрати струму. Підставляючи вираз (1) у спів-

відношення (2), знайдемо значення витрати струму, при якому проті-

кає флотація частинок 

                      
)273(1000

)()(273

0

00

tq

CCp
D

чп

чa

c +

−−
>

ρρα
ρρ

, кл/л.                    (3) 

 Якщо α >1, то можна визначити мінімальну витрату струму, яка 

потрібен для флотації. Враховуючи, що 00 CECC =− , отримаємо: 

                            
)273(1000

)(273

0

00min

tq

ECp
D

чп

чa

c +

−
=

ρρ
ρρ

, кл/л,                (4) 

де Е – ступінь очищення води від частинок. 

Безумовно, що при 
min

cc DD < навіть теоретично неможливо при еле-

ктрофлотації отримати очищену воду потрібної якості. 
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При електрокоагуляції-флотації витрата струму визначається за ек-

спериментальними даними і залежить від складу стічних вод і концен-

трації забруднюючих речовин. Знаючи Dc , можна розрахувати q0 : 

a

cClClOOHH

p

tDAkAkAk
q

273

)273()(1000
222222

0

+++
= , м

3
/м

3
,
       

(5) 

де 
222

,, ClOH kkk – вихід струмом відповідно водню, кисню, хлору; 

222
,, ClOH AAA – електрохімічний еквівалент відповідно водню, кис-

ню, хлору при нормальних умовах, м
3
/Кл. 

 Вихід струмом визначається експериментально, а електрохімічні 

еквіваленти електролізних газів наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Фізико-хімічні властивості електролізних газів 

Газ Хімічний 

еквіва-

лент,  

г-екв 

Густина 

при нор-

мальних 

умовах, 

кг/м
3 

Електрохімічний 

еквівалент 

Розчинність у 

воді при тем-

пературі 0
0
С, 

м
3
/м

3 
10

-6
, 

кг/Кл 

10
-6

, 

м
3
/Кл 

Водень 1.008 0.08988 0.01044 0.11615 0.0215
* 

Кисень 8.000 1.42895 0.0829 0.05801 0.0489
*
 

Хлор 35.457 3.21400 0.3675 0.11434 4.610
**

 
Примітки. * - при парціальному тиску газів 0.1 МПа. 

                  ** - при парціальному тиску хлору і тиску насиченої пари води 0.1 МПа. 

 

При електрокоагуляції-флотації основним процесом на анодах є їх 

електрохімічне розчинення (іонізація). Тому процесами утворення га-

зоподібних кисню і хлору можна зневажити. Тоді при електрокоагуля-

ції-флотації величина q0 визначається 

                    

a

cHH

p

tDAk
q

273

)273(1000
22

0

+
= ,м

3
/м

3  
.       

                 
(6) 

Вихід струмом водню згідно з експериментальними даними прийма-

ється 
2Hk > 0.8-0.9. 

 Під час електрокоагуляції-флотації концентрація частинок, яка мо-

же бути сфлотована, підвищується на кількість гідроксиду металу ано-

дів. Ця додаткова концентрація частинок може бути визначена за фор-

мулою 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

73 

                    ∑=
a

Me

cMeMeMe
N

N
DAkC i

iii
α/

0 , мг/л ,                          (7) 

де
iMek  – вихід струмом металу анодів; 

iMeα – коефіцієнт перерахунку 

металу в гідроксид металу: для алюмінію – 2.89, для заліза(ІІ) – 1.61, 

для заліза(ІІІ) – 1.91; 
iMeA – електрохімічний еквівалент металу анодів, 

мг/Кл; 
iMeN – кількість анодів відповідного металу; aN – загальна кі-

лькість анодів. Для комбінованої системи електродів, що складається з 

анодів різних металів (алюміній-залізо) або розчинних і нерозчинних 

анодів, aMe NN
i

< . 

В загальному випадку для стічних вод, що вміщують частинки різ-

ної густини, очищення  електрокоагуляцією-флотацією може бути 

ефективною тільки при об’ємній витраті газу, яка визначається умо-

вою 

                            

0

0

0

)/1(

ρα

ρρ∑ −
> iii CE

q , м
3
/м

3
,            

                 
(8) 

де ρ і – густина частинок, які знаходяться у стічній воді, г/м
3
; Еі – сту-

пінь очищення від однорідних частинок; Сі – початкова концентрація 

однорідних частинок в стічні воді, у тому числі частинок гідроксиду 

металу, г/м
3
.  

Якщо q0 , розраховане за (8) буде менше, ніж q0 за (6), то додаткове 

газонасичення стічних вод не потрібне, що справедливо для малокон-

центрованих стоків. Для висококонцентрованих стічних вод додаткове 

газонасичення може здійснюватися шляхом використання комбінова-

ної системи  електродів, яка включає також нерозчинні аноди. В цьому 

випадку додаткова витрата струму на нерозчинні аноди може бути 

знайдена по формулі (2). 

Для високонцентрованих стоків більш доцільним є використання 

напірної флотації у комбінації з «електрокоагуляцією-флотацією». Такі 

схеми (див. рисунок) дозволяють збільшувати об’ємну витрату газу 

при електрокоагуляції-флотації без додаткового підвищення витрати 

струму. Необхідна при цьому додаткова кількість газу для ефективної 

флотації вводиться за рахунок насичення в сатураторі повітрям част-

ково або повністю очищеної рециркульованої стічної води.  
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Рисунок. Комбіновані схеми очищення стічних вод флотацією 
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Рисунок. Комбіновані схеми очищення стічних вод флотацією (продовження):  

А) комбінована одноступенева схема; Б) комбінована двохступенева з елект-

рокоагуляцією на другому ступені; В) комбінована двохступенева з електроко-

агуляцією на першому ступені; Г) комбінована двохступенева з електрокоагу-

ляцією на першому і другому ступені: 1 – насос; 2 – сатуратор; 3 – флотатор;  

4 – флотатор першого ступеня; 5 – флотатор другого ступеня; 6 – флотатор 

третього ступеня; 7 – електрокоагулятор. 

Умовні позначення: γ – коефіцієнт розподілу потоку; β – коефіцієнт рецирку-

ляції; q/
0 – об’ємна витрата газу на першому ступені; q//

0 – об’ємна витрата газу 

на другому ступені;  q0i – об’ємна витрата газу на i-му ступені очищення 

    

Така двоступенева флотація дозволяє значно знизити об’єми очис-

них споруд (в 1,8-2,3 рази), практично відмовитись від використання 

різних хімічних реагентів (за виключенням лугу) та у поєднанні із од-

но- або двоступеневим фінішним фільтруванням стічної води на піно-

полістирольних фільтрах досягти високої якості очищеної води за всі-

ма групами показників. 

Таким чином, аналіз використання флотаційних і електрохімічних 

методів очищення багатокомпонентних стічних вод та проведені тео-

ретичні розрахунки показують, що для підвищення ефективності робо-

ти флотаторів, особливо при очищенні концентрованих стоків, необ-

хідно збільшити об’ємну витрату газу, від якої істотно залежить швид-

кість спливання флотокомплексів. Збільшення об’ємної витрати  газів 

можна досягти таким чином: 

- при електрофлотації: шляхом підвищення витрати струму; 

- при електрокоагуляції-флотації: а) шляхом використання комбі-

нованої системи електродів, яка включає розчинні і нерозчинні аноди з 

   Q0             1                                 (1+β1)Q0                              (1+β1 +β2)Q0        Q0                  

   C0                              4                 C1                                5                           C                           C 

                  7                                         7                                     (β1 +β2)Q0  C        

                                     βQ0                           β2Q0   C                2        1  

      Г)                                         C    
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одночасним підвищенням витрати струму; б) шляхом застосування 

комбінованої схеми очищення, яка включає електрокоагуляцію-

флотацію і напірну флотацію. 

Розроблені системи очищення стічних вод в оборотних та замкну-

тих системах водного господарства впроваджені на ряді підприємствах 

України та Білорусі. Подальшими напрямками досліджень є удоскона-

лення роботи електрореакторів з метою підвищення ефективності фло-

тації зависі та зниження можливості пасивації металевих анодів. 
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