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З кожним роком все більше відчувається дефіцит свіжої та якісної води.  У той же час збільшуються об'єми 

скиду неочищених вод у природні водойми. У зв'язку з цим гостро постає питання щодо очищення стічних вод і 
використання їх для технічного водопостачання. Також останнім часом актуальною стала проблема засолення 
поверхневих і підземних водних джерел. Розглянута проблема очищення високомінералізованих стічних вод від 
сульфат-іонів. Наведені найбільш поширені способи очистки та недоліки кожного з них. Представлені 
результати очистки води від сульфатів за допомогою вапна та металічного алюмінію та їх аналіз. 
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С каждым годом все больше ощущается дефицит свежей и качественной воды. В то же время увеличиваются 

объемы сброса неочищенных вод в природные водоемы. В связи с этим остро встает вопрос по очистке сточных 
вод и использование их для технического водоснабжения. Также в последнее время актуальной стала проблема 
засоления поверхностных и подземных водных источников. Рассмотрена проблема очистки 
высокоминерализованных сточных вод от сульфат-ионов. Приведены наиболее распространенные способы 
очистки и недостатки каждого из них. Представлены результаты очистки воды от сульфатов с помощью извести 
и металлического алюминия и их анализ. 

Ключевые слова: высокоминерализованные сточные воды, сульфаты, известь, металлический алюминий. 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Захист водних 

ресурсів від виснаження і забруднення та їх 
раціональне використання – одні з найважливіших 
проблем в Україні, які потребують негайного 
вирішення. Особливо гостро дані проблеми 
постають у вугільній промисловості, підприємства 
якої характеризуються великими об'ємами шахтних 
вод [1]. Лише в Донецькій області об’єм відкачки 
шахтних вод на земну поверхню складає більше 860 
тис.  м3/добу [2].  Крім того,  дані води 
характеризуються низькою якістю за багатьма 
показниками, що не відповідають сучасним 
вимогам правил охорони поверхневих вод від 
забруднення, внаслідок чого до гідрографічної 
мережі щорічно надходить понад 2 млн. т 
мінеральних солей. Це призвело за останні 40 років 
до обміління малих рік Донбасу приблизно на 1 м.  

Останнім часом особлива увага звертається на 
можливість використання шахтних вод у 
господарському обороті. Такий підхід сприяє 
вирішенню одночасно двох проблем: по-перше – 
зниження техногенного навантаження на природне 
водне середовище за рахунок зменшення скиду 
забруднених шахтних вод; по-друге – подолання 
дефіциту водних ресурсів у маловодних регіонах, 
зокрема яким є Донбас. 

Склад шахтним вод обумовлений їх утворенням 
у гірничих виробках і, в основному 
характеризується підвищеним рівнем сульфат- та 
хлорид-іонів, які досить складно вилучити з даних 
стічних вод. У цілому фізико-хімічний склад 
шахтних вод наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Фізико-хімічний склад шахтних вод 
 

Показник Кількість, мг/дм3 
Завислі речовини 5–26000 
Жорсткість загальна 3–90 
Кальцій 15–1700 
Магній 5–500 
Натрій + калій 15–4000 
Залізо 0–1200 
Алюміній 0–500 
Хлориди 1–6000 
Сульфати 2–7500 

 
На даний час опублікована значна кількість 

робіт, присвячених очищенню води від сульфатів. 
Оскільки такі методи, як іонний обмін, зворотній 
осмос, дистиляція призводять до утворення високо 
мінералізованих концентратів, що значною мірою 
не вирішує, а ускладнює проблему, то найбільш 
доцільно застосовувати реагентні методи. 

На сьогодні найбільш перспективними серед 
реагентних методів є способи, що основані на 
виділенні сульфатів у вигляді 
гідроксосульфоалюмінатів кальцію, при обробці 
води вапном і гідроксидами алюмінію. 

Для очищення води від сульфатів можна  
використовувати вапно, аморфний 
свіжевисаджений гідроксид алюмінію, 
гідроксохлорид алюмінію, алюмінат натрію в 
різних композиціях.  

Застосування алюмінату натрію як коагулянта 
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для вилучення сульфатів супроводжується 
залуженням води та призводить до підвищення її 
мінералізації внаслідок внесення до води з 
гідроксоалюмінатом натрію надлишкового лугу та 
витісненням лугу до розчину при утворенні 
алюмінату кальцію. Недоліком застосування 
гідроксосульфат алюмінію є збільшення дози 
реагентів до 70 % для висадження сульфатів, які 
вносяться з коагулянтом. 

Метою даних досліджень є пошук найбільш 
якісних та економічних методів очищення води від 
сульфатів при одночасному її пом’якшенні без 
внесення вторинних іонів до розчину. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. При 
проведенні досліджень використовували модельні 
розчини,  що за своїм складом близькі до 
концентратів, які утворюються при 
нанофільтраційному очищенні води з Ісакієвського 
водосховища м. Алчевськ. Склад вихідних 
модельних розчинів наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Склад вихідних розчинів 

 

Показник Природна 
вода 

Модельний 
розчин 1 

Модельний 
розчин 2 

Жорсткість, 
мг-екв/дм3 8,00 20 21,5 

Концентрація 
Са2+, мг-
екв/дм3 

3,00 6,5 1,8 

Лужність мг-
екв/дм3 7,50 6,5 19,0 

Мінералізація 
г/дм3 1,12 1,8 1,6 

Концентрація 
SO4

2-, г/дм3 
(мг-екв/дм3) 

0,46 
(9,58) 

2,50 
(52,00) 

1,40 
(29,0) 

 
Жорсткість і лужність визначали за 

стандартними методиками, концентрацію сульфатів 
контролювали фотометричним методом. 

В даному випадку очищення води від сульфатів 
відбувається за рахунок висадження останніх у 
вигляді гідроксосульфоалюмінатів кальцію 
загального складу 3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O [3]. 
Дозу алюмінату натрію та вапна розраховували 
виходячи із складу осаду,  що утворився при 
співосадженні алюмінату кальцію і гіпсу. Крім того, 
враховувалась витрата вапна на пом’якшення води, 
при якому реалізуються процеси: 
Са(НСО3)2 + СаО → 2СаСО3↓ + Н2О                      (1) 
Мg(НСО3)2 + 2Са(ОН)2 → 2СаСО3↓ + Мg(ОН)2      (2) 
МgХ2 + Са(ОН)2 → Мg(ОН)2↓ +   Са Х2                            (3) 
Са Х2 + 2НСО -

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

Результати із застосування металічного 
алюмінію при обробці води вапном показані в табл. 
3,  4.  Відомо,  що вапно та гідроксид алюмінію 
утворюють нерозчинні сполуки з сульфатом 
кальцію при рН≈12. Процес відбувається в дві 
стадії. На першій стадії модельний розчин 
обробляється вапном і металічним алюмінієм. 
Друга стадія полягає у доведенні рН до 

нейтрального шляхом подачі вуглекислого газу до 
розчину. Ефективність очистки води від сульфатів 
була достатньо високою та залежала від 
співвідношення реагентів. 
 

Таблиця 3 – Вплив дози вапна та металічного 
алюмінію на ефективність вилучення сульфатів і 

іонів жорсткості при обробці розчину вапном, 
алюмінієм та СО2 при термостатичній обробці 

протягом 2 год при 60 0С 
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1 104,0 3777,8 22,9 1100 0,7 0,0; 50,0 
2 114,4 3777,8 17,1 820 0,8 0,0; 30,0 
3 124,8 3777,8 16,0 770 0,8 0,0; 29,0 
4 156,0 3777,8 13,1 630 0,9 0,0; 26,5 

 
Таблиця 4 – Вплив дози вапна та металічного 

алюмінію на ефективність вилучення сульфатів і 
іонів жорсткості при обробці розчину вапном, 
алюмінієм та СО2 в умовах перемішування при 

кімнатній температурі 
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1 104,0 3777,8 18,3 880 0,6 0,0; 33,0 
2 114,4 3777,8 10,0 480 0,7 0,0; 28,5 
3 124,8 3777,8 5,7 275 0,9 0,0; 31,5 
4 156,0 3777,8 4,2 200 1,0 0,0; 33,5 

 
Отже, ефективність очистки води від сульфатів 

була достатньо високою та залежала від 
співвідношення реагентів. Як видно з таблиць, 
ефективність вилучення сульфатів зростає з 
підвищенням дози вапна при постійній дозі 
металічного алюмінію. Кращі результати отримано 
при перемішуванні розчину за кімнатної 
температури, тому для наступних дослідів вибрані 
саме ці умови. При використанні алюмінієвої 
фольги не відбувається внесення до розчину 
хлоридів, що є її перевагою перед алюмінієвими 
коагулянтами. 

У подальших дослідженнях було вивчено 
ефективність вилучення сульфатів з модельного 
розчину в якому міститься 29,0 мг-екв/дм3 
сульфатів. Результати із застосування металічного 
алюмінію при обробці води вапном показані на рис. 
1. 
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Рисунок 1 – Залежність залишкової концентрації 
сульфатів (1), жорсткості (2) та лужності (3) від 

відносної витрати вапна [СаО]/[SO -2
4 ] при 

концентрації металічного алюмінію 520 мг/дм3 під 
час обробки модельного 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; лужність = 19,0 
мг-екв/дм3) 

 
Як видно з рисунку, при вибраній дозі 

металічного алюмінію ефективність вилучення 
сульфатів у цілому підвищується зі збільшенням 
витрати вапна. При цьому залишкова концентрація 
сульфатів знижувалась від 1200 до 165 мг/дм3. 
Ступінь вилучення сульфатів при достатніх дозах 
вапна досягає 88 %, при цьому ступінь 
пом’якшення води досягає 96 %. Слід відмітити, що 
в даних процесах коригування жорсткості води 
необхідно проводити при застосуванні СО2. Без 
використання СО2 жорсткість води сягає 7,5–25,0 
мг-екв/дм3  залежно від дози вапна.  При обробці 
СО2 жорсткість знижується до 0,7,  хоча лужність 
при цьому залишається достатньо високою – 17–
27,5 мг-екв/дм3. Очевидно це обумовлено високим 

залишковим умістом карбонатів натрію, що в свою 
чергу обумовлено використанням сульфату натрію 
для приготування модельного розчину. У реальних 
концентратах уміст іонів Nа+ незначний, і тому при 
ефективному пом’якшенні води настільки ж 
ефективно буде зменшуватись лужність води, тому 
що карбонати і гідрокарбонати будуть вилучатися 
разом із іонами жорсткості,  а гідратна лужність в 
нейтральному середовищі буде дорівнювати нулю. 
Таким чином, при застосуванні вапна і металевого 
алюмінію, що дозволило в окремих випадках 
практично повністю очистити воду від сульфатів 
при загальній жорсткості до 0,7–2 мг-екв/дм3. 

ВИСНОВКИ.  Розглянута проблема очистки 
високомінералізованих стічних вод від сульфатів. 
Наведені основні способи очистки. Проводиться 
аналіз результатів щодо використання для очистки 
вапна та металічного алюмінію. При використанні 
металічного алюмінію та вапна можна досить 
суттєво знизити концентрацію сульфат-іонів при 
інших параметрах у межах допустимих норм. 
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CLEANING HIGHLY MINERALIZED MINE WATERS FROM SULFATE WITH USING LIME AND 

METALLIC ALUMINIUM 
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Every year there is a shortage of fresh water and quality. At the same time, increasing amounts of untreated sewage 

into natural waters. In this context acutely raises the question as to sewage and use them for technical water supply. 
Also recently became urgent the problem of salinization of surface and underground water sources. The article 
considers the problem of cleaning highly mineralized wastewater from sulfate ions. Presented results treatment of water 
from sulfates with using lime and metallic aluminium and their analysis. 

Key words: highly mineralized wastewater, sulfates, lime, metallic aluminium. 
 

REFERENCES 
1. Mongait I.L.., Tekinidi K.D., Nikoladze G.I. The 

cleaning of mine waters – М.: Nedra, 1978. – 173 p. [in 
Russian]  

2. Alipov A.N., Myagkii D.D., Yankovskaya E.V. 
The supply for population, industry and agriculture of 
Donbass. Involving own resources // The water and 

water treatment technology. – 2007. – № 4. – PP. 17–
22. [in Ukrainian] 
 3. Choosing precipitant in waste water from 
calcium sulfate / Е.О. Salnikova, О.G. Perederii // The 
non-ferrous metals. –1983. – № 12. – PP. 22–24. [in 
Ukrainian] 

 
Стаття рекомендована до друку д.т.н., проф. Зубовою Л.Г. 

 
 

mailto:inna.trus.m@gmail.com

