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Рассмотрены вопросы утилизации промывных растворов ионообменных фильтров умягчения воды путём 
их регенерации раствором соды. Обоснована возможность реализации процесса регенерации вышеуказанных 
растворов и эффективность предложенной технологии на примере Кременчугской теплоелектроцентрали. 
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This article deals with problems of salvaging washing solutions of water softening ion exchangers by means of re-

generating them with soda solution. The possibility of carrying out the process of the said solutions regeneration and 
efficiency of the offered technologies have been demonstrated taking thermoelectric station of Kremenchug as an ex-
ample. 
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Вступ. У практиці глибокого пом’якшення води для технологічних та теплофікаційних 

потреб нормативними документами, зокрема [1] рекомендовано застосовувати іонообміний 
метод із використанням катіонітових фільтрів. Суттєвим недоліком зазначеного методу є 
утворення засолених промивних вод, концентрація хлористого натрію та кальцію в яких ста-
новить десятки грамів на літр. Скид таких стоків у відкриті водойми призводить до погір-
шення в них якості води, тому вирішення проблеми обробки та утилізації засолених промив-
них вод іонообмінних фільтрів є актуальним на теперішній час. 

Аналіз попередніх досліджень. У роботах [2,3] обгрунтовано принципову придатність 
технології реагентної обробки відпрацьованих регенераційних розчинів катіонообмінних фі-
льтрів, завантажених катіонітом КУ-2-8 у Nа-формі для зниження кальцієвої жорсткості. Ро-
зрахунки та експериментальні дослідження здійснювались на основі модельних розчинів, що 
є першим етапом одержання параметрів процесу очищення стічних вод. Тому необхідність 
розрахунок технологічних параметрів запропонованого методу на основі реальних аналітич-
них даних конкретного підприємства (ТЕЦ) із урахуванням як кальцієвої, так і магнієвої жо-
рсткості залишається актуальною задачею.  

Мета роботи. Визначення технологічних параметрів процесу утилізації засолених про-
мивних вод іонообмінних фільтрів на основі аналітичних даних Кременчуцької теплоелект-
роцентралі як шляху зниження антропогенного навантаження на водне середовище з ураху-
ванням еколого-економічних аспектів охорони довкілля. 

Матеріал і результати дослідження. Регенерацію промивних вод катіонітових фільтрів 
іонообмінного зниження кальцієвої та магнієвої жорсткості води нами пропонується здійс-
нювати содовим методом за періодичною технологією.  

Для живлення теплової мережі та котлів-утилізаторів придатна вода, в якій концентрація 
накипеутворюючих іонів (кальцію, магнію, карбонатів) не перевищує добуток розчинності 
карбонату кальцію та гідроксиду магнію при температурному режимі експлуатації облад-
нання. За для цієї мети вода р. Дніпро після проходження установки попередньої очистки, де 
вона підлягає вапнуванню з коагуляцією та освітленню на механічних фільтрах, проходить 
подальшу обробку на спеціальній установці іонообмінного  пом’якшення. 

Установка пом’якшення води (проектна потужність 610 м3/год) призначена для отриман-
ня частково пом’якшеної води для поповнення закритої системи теплопостачання, а також 
глибоко пом’якшеної води – для живлення котлів-утилізаторів зовнішніх споживачів – Кре-
менчуцького нафтопереробного заводу (КНПЗ) і Кременчуцького заводу технічного вуглецю 
(КЗТУ). Реальна потужність установки становить 200 м3/год. 
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Технологічна схема установки пом’якшення води має дві послідовні стадії обробки осві-
тленої води: 
        - натрій-іонування води на натрій-катіонітових фільтрах першого ступеня;  
        - глубоке пом’якшення води на натрій-катіонітових фільтрах другого ступеня.  

Частково пом’якшена вода із залишковою жорсткістю не більше 700 мкг-екв/дм3 після 
першої стадії обробки через деаератори надходить на живлення тепломережі.  

Пом’якшена вода після натрій-катіонітових фільтрів другого ступеня із жорсткістю не бі-
льше 15 мкг-екв/дм3 надходить на живлення котлів-утилізаторів КНПЗ і КЗТУ. 

 Як об’єкт дослідження прийнято промивні води від двоступінчастого Na-катіонування 
(якісні показники промивної води наведені в табл. 1) із застосуванням іонообмінних фільтрів 
(параметри фільтрів наведені в табл. 2), які завантажені іонообмінною смолою КУ-2-8 на ос-
нові полістиролу (характеристики катіоніту  КУ-2-8 наведені в табл. 3).                          
 
Таблиця 1 – Склад вихідної (освітленої) води 

№ п.п Показники Од.вимір. Освітлена вода 

1   Лужність, (гідратна/загальна) мг-екв/дм3 0,1/0,6 - 0,3/1,0 (0,2/0,7) 
2   Жорсткість  загальна  мг-екв/дм3 1,2 - 2,0                (1,7) 
3   Жорсткість   кальцієва  мг-екв/дм3 1,1 - 2,0                (1,5) 
4   Жорсткість магнієва  мг-екв/дм3 0,1- 0,3                  (0,2) 
5   Кальцій-іон  (Са2+)  мг/дм3 24  -  40                 (30) 
6   Магній-іон   (Мg2+) мг/дм3 1,2  - 3,6                (2,4) 
7   Сульфати (S04

2- )  мг/дм3 57 – 90                 (71) 
8   Хлориди (Cl-)  мг/дм3 17 – 26                   (20) 
9   Натрій-іон (Na+ )  мг/дм3 (24) 

 
Таблиця 2 – Характеристика обладнання 

№п.п. Характеристика обладнання Од. вимір. Значення 

Натрій-катіонітовий фільтр першого ступеня 
1 Тип  ФИПаI -3,0-0,6 
2 Кількість  шт. 6 
3 Діаметр   мм 3000 
4 Площа фільтрування м2 7 
5 Потужність  м3 /год 105 
6 Завантаження  Катіоніт КУ-2-8 
7 Висота шару завантаження  м 2 - 2,2 

Натрій-катіонітовий фільтр другого ступеня 
1 Тип  ФИПаII -3,0-0,6 
2 Кількість шт. 3 
3 Діаметр мм 3000 
4 Площа фільтрування м2 7 
5 Потужність  м3 /год 280 
6 Завантаження  Катіоніт КУ-2-8 
7 Висота шару завантаження м 1,2 
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Таблиця 3 – Характеристика фільтруючого матеріалу (катіоніт КУ-2-8 завантажено в 
натрій-катіонітові фільтри першого і другого ступеню) 

№ п.п Показник Од. вимір. Значення показника 

1 Зовнішній вигляд  Сферичні гранули жовто-
коричневого кольору 

2 Розмір зерен  мм 0,315 – 1,25 
3 Об’ємна доля робочої фракції  % Не менше 95 
4 Ефективний розмір зерен  мм 0,35 – 0,55 
5 Коефіцієнт однорідності  Не більше 1,8 
6 Повна статична обмінна здатнісь мг-екв/см3 Не менше 1,8 
7 Максимально допустима роб. температура  оС 120 
8 Насипна маса товарного іоніту  г/дм3 750 - 800 
9 Опір фільтруючого шару висотою 2 м  м. вод. ст. 6 - 8 
10 Робоча обмінна здатність  екв/м3 600 - 1200 
11 Механічний знос  % на рік 10 

 
У цеху хімводоочистки КТЕЦ зниження жорсткості води здійснюється з 1,7 до        0,03 

мг-екв/дм3 на фільтрах першого ступеня (одночасно працюють 2 фільтри) та з 0,03 до 0,003 
мг-екв/дм3 на фільтрах другого ступеня (працює 1 фільтр).  

З метою утилізації промивних вод від регенерації катіонообмінних фільтрів запропонова-
но наступну технологію.  

Промивні води акумулються в спеціальних  накопичувачах із одночасним усередненням 
їх якісного складу. Після усереднення концентрацій забруднюючих речовин (солей кальцію, 
магнію та натрію) здійснюється хімічна реакція за рахунок додавання кальцинованої соди у 
розрахунковій кількості. У результаті утворюються пластівці малорозчинного карбонату ка-
льцію, які вподальшому видаляються у відстійниках. Після цього розчин хлориду натрію 
концентрується і використовується повторно для регенерації катіонітового фільтру. 

Кількість хлориду натрію, що необхідна для регенерації іонообмінного фільтру першого 
ступеня пом’якшення, дорівнює 1550 кг. Регенерація проводиться 16%-вим розчином солі, 
тому об’єм розчину солі становить 9,7 м3.  

З урахуванням того, що кінцева (залишкова) жорсткість води після першої стадії 
пом’якшення Жк дорівнює 0,03 мг-екв/дм3, кількість хлоридів кальцію та магнію в промив-
ному розчині після регенерації складає 1,67 мг-екв/дм3, або 899,1 кг. З урахуванням того, що 
середня кальцієва жорсткість складає 1,5 мг-екв/дм3, а магнієва – 0,2 мг-екв/дм3, кількість 
хлориду кальцію становить 779,25 кг, а хлориду магнію –     119,85 кг.  

З рівнянь, які характеризують процес регенерації іонообмінного фільтру:  
 

                 К2Са+2NaCl=2KNa+CaCl2;        K2Mg+2NaCl=2KNa+MgCl2,                         (1) 
 

де К – катіоніт (іонообмінна смола КУ-2), визначена фактична кількість хлориду натрію, 
необхідна для його регенерації. 
      Таким чином, фактична кількість солі, необхідна для регенерації іонообмінного фільтру 
пом’якшення води, становить 968,51 кг. Невикористана на регенерацію сіль залишається в 
промивному розчині кількістю 581,49 кг.  

Промивний розчин після регенерації іонообмінного фільтра має наступний сольовий 
склад: хлориду натрію 581,49 кг, (із концентрацією 59,95 г/л); хлориду кальцію 779,25 кг, (із 
концентрацією 80,36 г/л) і хлориду магнію - 119,85 кг, із концентрацією 12,36 г/л. 
     Необхідну концентрацію соди для регенерації цього розчину, що дорівнює 90,46 г/л, та 
концентрацію карбонатів кальцію та магнію в розчині після додавання соди, що складає 
72,37 г/л та 10,93 г/л відповідно, визначено з рівнянь: 
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           СаCl2+Na2CO3=2NaCl+CaCO3↓;     MgCl2+Na2CO3=2NaCl+MgCO3↓.                 (2) 
 

Кількість хлориду натрію, що необхідна для регенерації іонообмінного фільтру другого 
ступеня пом’якшення, дорівнює 900 кг. Регенерація проводиться 15%-вим розчином солі, 
тому об’єм розчину солі становить 6 м3.  

Таким чином, кінцева (залишкова) жорсткість води після другої стадії пом’якшення Жк 
дорівнює 0,003 мг-екв/дм3, а кількість хлоридів кальцію та магнію в промивному розчині пі-
сля регенерації - 1,667 мг-екв/дм3, або 555,1 кг. Враховуючи, що середня кальцієва жорст-
кість складає 1,5 мг-екв/дм3, а магнієва – 0,2 мг-екв/дм3, кількість хлориду кальцію стано-
вить 481,1 кг, а хлориду магнію – 74 кг.  

Із рівнянь (1), визначена фактична кількість хлориду натрію, необхідна для його регене-
рації. 
      Фактична кількість солі, необхідна для регенерації іонообмінного фільтру пом’якшення 
води становить 597,96 кг. Невикористана на регенерацію сіль залишається в промивному ро-
зчині кількістю 302,04 кг.  

Таким чином, розчин після регенерації іонообмінного фільтра має наступний сольовий 
склад: хлориду натрію 302,04 кг, концентрацією 50,34 г/л, хлориду кальцію 481,1 кг, концен-
трацією 80,18 г/л та хлориду магнію 74 кг, концентрацією 12,33 г/л.  

Необхідну концентрацію соди для регенерації цього розчину, що дорівнює 90,24 г/л, і 
концентрацію карбонатів кальцію та магнію в розчині після додавання соди - 72,24 та 10,91 
г/л відповідно, визначено з рівнянь (2). 
      Карбонати кальцію та магнію є практично нерозчинними речовинами [4], тобто практич-
но повністю переходять в осад.  

Концентрація хлориду натрію в розчині для зворотнього використання складає після 
першої стадії обробки - 151,26, а після другої - 141,43 г/л, що становить 94,7 та 94,3% відпо-
відно від необхідної концентрації регенераційного розчину катіонітового фільтру, який розг-
лядається. Це означає, що для повторного використання розчин хлориду натрію необхідно 
концентрувати у першому випадку лише на 5,3, а в другому на 5,7%, тим самим значно зме-
ншуючи витрату солі. 

Крім того, уникається забруднення водних об’єктів засоленими промивними водами іо-
нообмінних фільтрів за рахунок їх повторного використання у технологічному процесі підп-
риємства. 

Висновки. Проведені розрахунки та експериментальні дослідження показали, що запро-
понована технологія утилізації промивних вод катіонообмінних фільтрів шляхом їх регене-
рації та повторного використання в технологічному процесі є цілком  придатною для засто-
сування й ефективною з екологічної точки зору за рахунок зменшення негативного впливу на 
навколишнє середовище. 
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