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Вивчено процеси очищення мінералізованих вод від сульфатів при використанні вапна, гідроксоалюмінату 

натрію та вуглекислого газу. Показано, що ефективність очищення зростає з підвищенням витрати вапна  та 
дози гідроксоалюмінату натрію при використанні їх при стехіометричній кількості та у надлишку до 50 %. 
Встановлено, що при використанні разом з вапном гідроксоалюмінату натрію та 5/6 гідроксохлориду алюмінію 
можна досягти високої ефективності очищення води від сульфатів без використання вуглекислого газу. 
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The processes of sulphate removal from saline water using lime, sodium hydroxaluminate and carbon dioxide were 

studied. It is shown that the efficiency of purification increases with the rise of reagent flow rate if used in 
stoichiometric ratio and excess supply of up to 50%. When using these reagents with 5/6 hydroxchloride an effective 
removal of sulphate from the water happens without the use of carbon dioxide. 
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Изучены процессы очистки минерализованных вод от сульфатов при использовании извести, 
гидроксоалюмината натрия и углекислого газа. Показано, что эффективность очистки увеличивается с 
повышением расхода извести и дозы гидроксоалюмината натрия при использовании их в стехиометрическом 
количестве и при избытке до 50 %. Установлено, что при использовании наряду с известью гидроксоалюмината 
натрия и 5/6 гидроксохлорида алюминия  можно достичь высокой эффективности очистки воды от сульфатов 
без использования углекислого газа. 

Ключевые слова: деминерализация, ионный обмен, баромембранные процессы, нанофильтрация, 
концентрат. 

 
Актуальність роботи. На підприємствах 

чорної і кольорової металургії, в нафтогазовій 
промисловості, теплоенергетиці, у виробництві 
Н2SО4 і мінеральних добрив актуальною є 

проблема очищення стічних вод від сульфат-іонів 
[1]. 

Підприємства вугільної промисловості 
відкачують великі об'єми шахтних вод.  У 
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гідрологічну мережу поступає близько 3...10 м3 
шахтних вод на тону здобутого вугілля. Якісний 
склад шахтних вод різноманітний і суттєво 
змінюється по вугільних басейнах, родовищах і 
районах. Їх скид у наземну мережу гідрографії 
викликає замулювання, засолення і закислення 
водоймищ і водотоків, порушуючи тим самим 
екологічну рівновагу у вугільних регіонах. 
Постійний перехід гірських робіт на глибші 
горизонти і ускладнення при цьому 
гідрогеологічних умов призводять до подальшого 
збільшення об'ємів і забрудненості вод різними 
речовинами, а також виснаження підземних 
водоносних горизонтів, зокрема насичених чистою 
питною водою. Шахти Донбасу при цьому 
відкачують все більш мінералізовані води з 
гірських вироблень. Води з копалень скидаються 
без демінералізації в ставки та водойоми,  з яких 
вода надходить до водоносних горизонтів і до 
грунтів, які піддаються інтенсивному засоленню. 

В основному відкачувані шахтні води 
забруднюються завислими і розчиненими 
мінеральними речовинами,  домішками органічного 
і бактеріального походження. Мінеральні домішки 
– це піщані та глинисті частинки, мінеральні 
включення вугілля, інертний пил, розчинені солі, 
що також містяться в шахтних водах,  луги і 
кислоти. Органічні забруднення – частинки чистого 
вугілля, мінеральні масла і інші нафтопродукти, які 
використовуються для змащення гірських машин і 
механізмів, продукти життєдіяльності живих 
організмів, розкладання деревини і ін. Бактеріальні 
речовини – різні мікроорганізми. Наявність у воді 
забруднень викликає її помутніння, обумовлює 
окислюваність і кольоровість, додає запах і 
присмак, визначає мінералізацію, кислотність і 
жорсткість. В більшості випадків шахтні води не 
придатні для пиття і мають властивості, що 
виключають їх використання в технічних цілях без 
попередньої обробки. Згідно ГОСТу 2874-82 сухий 
залишок або мінералізація в питній воді повинні 
складати не більше 1  г/дм3.  Вже тільки по цьому 
показнику якості грунтові води, мінералізація яких 
складає 2,5-4,5 г/дм3,  непридатні не тільки для 
пиття, але і для поливу земельних присадибних 
ділянок. 

Крім шахтних вод, підвищення мінералізації 
води в природних водоймах у промислових 
регіонах спричиняють високомінералізовані стоки 
підприємств, до яких можна віднести відпрацьовані 
регенераційні розчини іонообмінних установок 
пом’якшення та знесолення води, концентрати 
баромембранного очищення води, стічні води, які 
утворюються при продувці водооборотних систем 
охолодження. Як правило, вони спричиняють 
підвищення вмісту сульфатів у воді до 900–1300 
мг/дм3. Тому розробка ефективних процесів 
очищення води від сульфатів є актуальною 
проблемою. 

Відомо, що існуючі технології очищення води 
дозволяють її ефективно освітлювати, видаляти з 
неї розчинні та нерозчинні органчні домішки, але 

рівень мінералізації стічних вод після очисних 
споруд не знижується, а інколи і зростає [2]. 
Найбільш ефективними процесами знесолення води 
є іонний обмін та мембранні процеси 
(електродіаліз, зворотній осмос та 
нанофільтрування). Проте у всіх випадках 
утворюються високомінералізовані концентрати 
або елюати, які складно утилізувати. Тому 
перспективним є використання реагентних методів 
вилучення сульфатів із води,  особливо,  якщо 
враховувати, що саме вони часто є основним 
забруднювачем мінералізованих природних і 
шахтних вод. 

Використання сполук кальцію [3] та барію [4] 
недостатньо ефективне для висадження сульфатів, 
особливо в нейтральному та слаболужному 
середовищі.  Крім того,  застосування дорогих і 
токсичних сполук барію ускладнює технологію. 
Більш переспективним є використання вапнування 
води в комплексі із алюмінієвими коагулянтами – 
гідроксосульфатом алюмінію [5], 
гідроксохлоридами алюмінію [6,7] та 
гідроксоалюмінатом натрію [7]. Вилучення 
сульфатів з води відбувається за рахунок 
співосадження сульфату кальцію із алюмінатом 
кальцію у вигляді осаду 3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙31H2O 
[5]. 

 Проте в згаданих роботах поза увагою авторів 
залишились процеси пом’якшення та 
демінералізації води, процеси демінералізації 
концентрованих розчинів. Ці проблеми розглянуто 
в даній статті з урахуванням того, що при 
застосуванні алюмінієвих коагулянтів зростає 
ефективність пом’якшення води [8]. 

Метою роботи є визначення впливу витрати та 
співвідношення вапна і гідроксоалюмінату натрію 
на ефективність очищення мінералізованих вод з 
високою жорсткістю від сульфатів, на ефективність 
їх пом’якшення, визначення умов ефективної 
демінералізації і пом’якшення розчинів при 
комбінованій обробці води вапном, 
гідроксоалюмінатом натрію та гідроксохлоридом 
алюмінію. 

Матеріал і результати досліджень. У роботі 
при вивченні процесів очищення води від сульфатів 
були використані модельні розчини, близькі за 
складом до концентратів, що утворюються при 
нанофільтраційному очищенні шахтних вод та вод 
з високою мінералізацією із концентрацією 
сульфатів від 26,2 до 93,8 мг-екв/дм3, жорсткістю 
від 24 до 36 мг-екв/дм3,  лужністю від 2,9 до 19 мг-
екв/дм3, вмістом хлоридів до 100 мг/дм3. Як 
реагенти використовували вапно, гідроксоалюмінат 
натрію та 5/6 гідроксохлорид алюмінію. 

Воду обробляли, додаючи до неї вапно та 
гідроксоалюмінат натрію, або гідроксоалюмінат 
натрію і 5/6 гідроксохлорид алюмінію в дозах, 
розрахованих по концентрації сульфатів, виходячи 
із складу осаду, що утворюється при співосадженні 
алюмінату кальцію та гіпсу [5].  Крім того,  
враховувалась витрата вапна на пом’якшення води 
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з урахуванням процесів, що описуються 
наступними рівняннями: 

 
Са(НСО3)2+СаО→2СаСО3↓+Н2О            (1) 

 
Мg(НСО3)2+2Са(ОН)2→ 

        →2СаСО3↓+Мg(ОН)2↓+Н2О             (2) 
 

    МgХ2+Са(ОН)2→Мg(ОН)2↓+Са Х2             (3) 

Са Х2+2НСО -
3 +Са(ОН)2→2СаСО3↓+2Х-+Н2О  (4) 

 
Після обробки води вапном та алюмінієвим 

коагулянтом при перемішуванні воду відстоювали 
в термостаті протягом 4х годин при 40 0С. Осад 
відділяли, відстояну воду фільтрували і диоксидом 
вуглецю доводили рН до 7–8. Після цього воду 
фільтрували повторно через фільтр «синя стрічка». 
У фільтраті визначали залишкову жорсткість, 
лужність, вміст сульфатів, кальцію, магнію, 
мінералізацію. 

У дослідах,  де використовували поряд із 
гідроксоалюмінатом натрію гідроксохлорид 
алюмінію, диоксидом вуглецю не обробляли. 

Результати з очищення води від сульфатів 
приведено на рис. 1 
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Рисунок 1 - Залежність залишкового вмісту 

сульфатів (1, 2, 3), лужності (Л) (4, 5, 6) і 
мінералізації (М) (7,8,9) від витрати вапна при 

очищенні модельного розчину (рН=7,8, 
[SO -2

4 ]=26,2 мг-екв/дм3; Ж=24,0 мг-екв/дм3; 
[Са2+]=7,0 мг-екв/дм3; [Mg2+]=17,0 мг-екв/дм3; 
Л=3,75 мг-екв/дм3, [Cl]=73 мг/дм3) при дозах 

гідроксоалюмінату натрію (мг-екв/дм3): 17,5 (1,4,7); 
18,4 (2,5,8); 21,0 (3,6,9) 

 
Як видно з рис. 1, ефективність очищення води 

від сульфатів зростає при збільшенні витрати вапна 
та алюмінієвого коагулянту в межах 100–150 % від 
розрахованих по стехіометрії. При цьому 
концентрація сульфатів сягає 137–350 мг/дм3. 
Проте при збільшенні витрати реагентів зростає 
залишкова лужність води. Рівень мінералізації 
зростає при збільшенні дози гідроксоалюмінату 
натрію.  Обумовлене це тим,  що із 
гідроксоалюмінатом натірю у воду вносяться 

додатково іони натрію та луг, 10–20%-ний 
надлишок якого завжди присутній у розчині даного 
реагенту. 

Таким чином, при використанні вапна та 
гідроксоалюмінату натрію лужність води сягає 
високих значень (>50 мг-екв/дм3). При цьому 
внаслідок розчинності надлишку вапна жорсткість 
води також дуже висока. При обробці води 
диоксидом вуглецю рН знижується від 12 до 7–8. 
За даних умов іони кальцію відділяються у вигляді 
нерозчинного карбонату кальцію. Залишкова 
жорсткість води не перевищує 1 мг-екв/дм3. Проте 
лужність залишається досить високою. Обумовлено 
це тим, що при утворенні алюмінату кальцію із 
гідроксоалюмінату натрію, виділяється гідроксид 
натрію. Гідроксид натрію також утворюється і при 
співосадженні гіпсу з гідроксоалюмінатом натрію в 
разі, коли у воді присутній сульфат натрію. При 
обробці води діоксидом вуглецю гідроксид натрію 
перетворюється на соду, яка і обумовлює 
аномально високу лужність води. 

Слід відмітити, що концентрація соди та 
залишкова лужність води, в основному, 
визначаються вмістом сульфату натрію у вихідній 
воді та дозою гідроксоалюмінату натрію, яка, в 
свою чергу, залежить від загальної концентрації 
сульфатів.  У випадку вилучення сульфатів з 
розчину з відносно невисокою їх концентрацією 
(табл. 1) залишкова лужність води в значній мірі 
обумовлена саме наявністю сульфату натрію у воді 
(≈7,5 мг-екв/дм3). Ефективність вилучення 
сульфатів та ефективність пом’якшення води 
зростають із підвищенням витрати 
гідроксоалюмінату натрію за сталої витрати вапна. 
Збільшення витрати вапна за сталої дози 
гідроксоалюмінату натрію мало впливає на 
ефективність вилучення сульфатів, проте знижує 
ефективність пом’якшення води. 

У цілому, в даному випадку ступінь вилучення 
сульфатів був невисоким, що йомовірно 
обумовлено високою концентрацією сульфату 
натрію у воді. Очевидно, що рівновага процесу 
зв’язування сульфатів буде зміщена тим більше 
вліво, чим більше утворюється лугу: 

 

3Na2SO4+2NaAl(OH)4+6Ca(OH)2+28H2O↔ 

↔3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙31H2O↓+8NaOH     (5) 

 
При висадженні сульфатів із розчину сульфату 

магнію або кальцію лугу утворюється значно 
менше: 

3MgSO4+2NaAl(OH)4+6Ca(OH)2+28H2O↔ 

↔3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙31H2O↓+2NaOH+ 

       +3Mg(OH)2↓          (6) 

 

3CaSO4+2NaAl(OH)4+3Ca(OH)2+28H2O↔ 

↔3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙31H2O↓+2NaOH      (7)  
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Склад осаду алюмінату і сульфату кальцію 
приймали згідно з літературними даними [5]. 

В інших дослідах при значно вищих 
концентраціях сульфатів (табл. 2, рис. 2) 
ефективність їх вилучення була досить високою за 
значних концентрацій сульфату натрію у воді. 
Можливо в даному випадку рівновага процесу 
висадження зміщувалась вправо за рахунок 

зв’язування лугу при взаємодії з вуглекислим 
газом. Проте, навіть після обробки води диоксидом 
вуглецю, лужність розчинів була досить високою, 
очевидно, внаслідок високих доз 
гідроксоалюмінату натрію та високої концентрації 
сульфату натрію у воді. 

 

 
Таблиця 1 – Вплив дози вапна та гідроксоалюмінату натрію на ефективність вилучення сульфатів і іонів  

жорсткості при обробці розчину ([SO -2
4 ]=29,0 мг-екв/дм3; Ж=21,5 мг-екв/дм3; [Са2+]=1,8 мг-екв/дм3; 

[Mg2+]=19,7 мг-екв/дм3; Л=19,0 мг-екв/дм3) вапном, гідроксоалюмінатом натрію та диоксидом вуглецю 
 

№ 
п/п 

Доза 
СаО, мг-
екв/дм3 

Доза 
NaAl(OH)4 
(по Al2О3) 
ммоль/дм3 

SO -2
4  Ж*, 

мг-
екв/д

м3 

Лужність, мг-
екв/дм3 (ОН-; 

загальна) 

Ступінь 
вилучен- 
ня іонів 

SO4
2-, А, 
% 

Ступінь 
пом’як-

шення, Z,  
% 

мг-екв/дм3 мг/дм3 

1 31,46 4,50 20,0 960 9,0 0,0; 11,5 25,9 62,5 
2 31,46 5,40 19,1 917 7,5 0,3; 12,5 29,3 68,8 
3 31,46 6,75 18,8 900 3,8 0,0; 13,5 30,6 84,2 
4 47,19 4,50 24,3 1167 25,0 5,3; 27,0 10,0 0,0 
5 47,19 6,75 14,8 710 20,0 7,1; 33,5 45,2 16,7 
6 99,25 4,83 19,0 910 10,0 0,0; 19,0 34,5 72,1 
7 99,25 5,32 13,5 650 9,5 0,0; 27,0 53,4 60,5 
8 99,25 5,80 17,5 840 8,5 0,0; 22,5 39,7 55,8 
9 99,25 6,28 18,1 870 6,0 0,0; 24,0 37,6 53,5 

10 99,25 6,77 15,2 730 3,5 0,0; 26,0 47,6 90,7 
11 99,25 7,25 16,5 790 2,0 0,0; 36,0 43,1 83,7 
12 105,05 4,83 12,5 600 5,0 0,0; 42,0 56,9 76,7 
13 110,85 4,83 13,0 625 3,3 0,0; 32,5 55,2 84,7 
14 116,65 4,83 12,9 620 4,2 0,0; 36,5 55,5 80,5 
15 122,45 4,83 15,2 730 12,5 0,0; 25,0 47,6 41,9 
16 128,25 4,83 12,9 620 11,0 0,0; 31,5 55,5 48,8 

* – жорсткість визначали до обробки води СО2 
 
Таблиця 2 – Вплив дози вапна та гідроксоалюмінату натрію на ефективність вилучення сульфатів та іонів 

жорсткості при обробці розчину ([SO -2
4 ]=65,0 мг-екв/дм3; Ж=36,0 мг-екв/дм3; [Са2+]=3,2 мг-екв/дм3; 

[Mg2+]=32,8 мг-екв/дм3; Л=2,9 мг-екв/дм3) вапном, гідроксоалюмінатом натрію та диоксидом вуглецю 
 

№ 
п/п 

Доза 
СаО, мг-
екв/дм3 

Доза 
NaAl(OH)4 (по 

Al2О3)  
ммоль/дм3 

SO -2
4  Ж*, 

мг-
екв/дм3 

 

Лужність, мг-
екв/дм3 
(ОН-; 

загальна) 

Ступінь 
вилучен- 
ня іонів 

SO4
2-, А,  
% 

Ступінь 
пом’як-

шення,Z,  
% 

мг-
екв/дм3 мг/дм3 

1 166 10,83 14,4 690 5,7 0,0; 46,0 77,8 84,2 
2 166 13,00 13,3 640 5,2 0,0; 57,0 79,5 85,6 
3 166 16,25 8,4 405 3,0 0,0; 63,5 87,1 91,7 
4 192 10,83 10,8 518 3,0 0,0; 47,5 83,4 91,7 
5 231 10,83 8,7 418 9,0 0,0; 60,5 86,6 75,0 
6 231 13,00 8,9 427 3,2 0,0; 49,0 86,3 91,1 
7 231 16,25 8,2 395 2,9 0,0; 61,0 87,4 91,9 
8 130 10,83 15,6 749 6,3 0,0; 27,1 76,0 82,5 
9 156 10,83 14,7 706 4,9 0,0; 31,2 77,4 86,4 
10 195 10,83 7,8 374 5,1 0,0; 34,6 88,0 85,8 
11 221 10,83 6,4 307 7,6 0,0; 38,5 90,2 78,9 

· - жорсткість визначали до обробки води СО2  
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Рисунок 2 – Вплив витрати вапна при дозі гідроксоалюмінату натрію 15,6 мг-екв/дм3 на залишкову 
концентрацію сульфатів (1), жорсткість (2), лужність (Л) (3) модельного розчину ([SO -2

4 ]=93,8 мг-екв/дм3; 
Ж=14,6 мг-екв/дм3; [Са2+]=1,6 мг-екв/дм3; [Mg2+]=13,0 мг-екв/дм3; Л=5,0 мг-екв/дм3) 

 
Значно кращих результатів було досягнуто при 

використанні гідроксоалюмінату натрію і 5/6 
гідроксохлориду алюмінію в еквімолярному 
співвідношенні (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Вплив дози вапна, гідроксоалюмінату натрію та 5/6 гідроксохлориду алюмінію на ефективність 

демінералізації розчину ([SO -2
4 ]=26,2 мг-екв/дм3; Ж=24,0 мг-екв/дм3; [Сl-]=73 мг/дм3; Л=3,75 мг-екв/дм3; 

мінералізація (М)=2200 мг/дм3) 
 

№ 
п/п 

Доза  
ммоль/дм3 SO -2

4  Ж, мг-
екв/дм3 

 

Л, мг-
екв/дм3 

 

М, 
мг/дм3 А, % 

СаО NaAl(OH)4 Al2(OH)5Cl мг-
екв/дм3 мг/дм3 

1 52,40 5,83 5,83 7,30 350 4,32 3,00 860 72,1 
2 62,88 5,83 5,83 7,26 348 5,41 4,11 857 72,3 
3 78,60 5,83 5,83 6,02 288 9,42 8,31 859 77,02 
4 89,08 5,83 5,83 5,04 242 10,94 10,52 851 80,76 
5 52,40 6,13 6,13 7,23 347 4,15 4,22 929 72,4 
6 55,02 6,13 6,13 5,73 275 4,11 4,87 937 78,13 
7 57,64 6,13 6,13 5,60 269 4,84 6,93 925 78,62 
8 62,88 6,13 6,13 5,47 263 5,12 7,84 927 79,12 
9 78,60 6,13 6,13 4,90 235 8,13 9,15 947 81,30 
10 89,08 6,13 6,13 4,40 211 9,18 10,31 965 83,21 
11 52,40 7,00 7,00 6,00 288 3,21 3,01 968 77,09 
12 55,02 7,00 7,00 4,64 223 3,85 4,07 957 82,29 
13 57,64 7,00 7,00 5,30 254 4,07 6,73 963 79,77 
14 62,88 7,00 7,00 5,10 245 4,49 6,64 948 80,53 
15 78,60 7,00 7,00 3,20 154 6,44 8,96 971 87,79 
16 89,09 7,00 7,00 2,85 137 8,85 10,12 1009 89,12 

          
У даному випадку розчини після обробки 

вапном та алюмінієвими коагулянтами не 
обробляли діоксидом вуглецю, тобто, процес 
скоротився щонайменше на дві стадії (барботаж і 
фільтрування). При цьому відбувалась 
нейтралізація лугу, що утворювався при гідролізі 

алюмінату соляною кислотою. Крім вилучення 
сульфатів, спостерігалось зниження загальної 
мінералізації з 2200 мг/дм3 до значень менших за 
1000 мг/дм3. Ефективність пом’якшення зростала 
при зниженні витрати вапна. Лужність також була в 
допустимих межах. 
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Висновки. У роботі вивчено процеси 
очищення води від сульфатів при її пом’якшенні 
вапном та гідроксоалюмінатом натрію. Показано, 
що при використанні вапна та гідроксоалюмінату 
натрію в стехіометричних співвідношеннях та в 
надлишку можна досягти ефективного 
пом’якшення води та очищення її від сульфатів при  
обробці її на кінцевій стадії диоксидом вуглецю із 
доведенням рН до 7–8. 

Встановлено, що при застосуванні вапна, 
гідроксоалюмінату натрію та вуглекислого газу 
можна досягти ефективного очищення води від 

сульфатів, ефективного пом’якшення води при 
високих значенннях лужності води, які залежать як 
від загального вмісту сульфатів і витрати 
гідроксоалюмінату натрію, так і від вмісту 
сульфату натрію у воді. 

Показано, що при комбінованому використанні 
гідроксоалюмінату натрію та 5/6 гідроксохлориду 
алюмінію при вапнуванні води можна досягти 
ефективної її демiнералізації, очищення від 
сульфатів, пом’якшення води при відносно 
невисокій її лужності. 
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