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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО СПОСОБУ
ОДЕРЖАННЯ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

Хлорування води – найбільш доступний і поширений метод, що має по-
тужну біоцидну дію [1 – 4]. В даний час в Росії розроблені і широко викори-
стовуються локальні електролізні установки для одержання гіпохлориту
натрію. Все більше застосування локальні електролізні установки знаходять і
в Україні. Недоліком установок які використовують бездіафрагмову схему
електролізу є низька концентрація гіпохлориту натрію.

Процеси, які проходять при бездіафрагмовому електролізі водних роз-
чинів хлориду натрію можна описати наступними реакціями:

на аноді 2Cl- – 2e = Cl2 (1)
на катоді 2Н2О + 2е = 2ОН- + Н2 (2)
в об’ємі
розчину

Cl2 + 2ОН- = ClО- +Cl- + Н2О. (3)

Побічні процеси:
на аноді 2OH- – 2e = 0,5O2 + Н2О (4)

6ClО-+ 6ОН- – 6е = 2ClО3
-+ 1,5O2 + 4Cl-+ 3Н2О (5)

на катоді ClО- + Н2О + 2е = Cl- + 2ОН- (6)
ClО3

- + 3Н2О + 6е = Cl- + 6ОН- (7)

Максимально можлива концентрація гіпохлориту складає 18 %. Такий
стан обумовлено перебігом реакції відновлення гіпохлориту на катоді (6).
Для підвищення концентрації гіпохлориту необхідно процеси утворення
компонентів гіпохлориту (1, 2) і процес утворення самого гіпохлориту (3)
проводити в різних апаратах. З цією метою була розроблена конструкція еле-
ктролізера, що складається з анодної та катодної камери. Анодна камера від
катодної відокремлена діафрагмою. Простір катодної та анодної камер обме-
жений анодом, катодом та гумовими прокладками. Над анодною та катодною
камерами розташований реактор, в який з анодної камери надходить хлор, а з
катодної водень та розчин лугу. З інших боків аноду та катоду розташовують



158

охолоджуючі камери. Вони забезпечують відвід тепла яке утворилося під час
електролізу та сприяють охолодженню гіпохлориту який утворився в реакто-
рі.

Для електролізу використовувався розчин NaCl з концентрацією яка
складала 180 гдм–3. Іони важких металів, що містилися у водопроводній воді
та солі при приготуванні електроліту видаляли содово-каустичним методом.
Розчин, який подається на електролізер, підкислений хлоридною кислотою
до рН менше чотирьох. Застосовувався анод типу ОРТА на якому висока пе-
ренапруга виділення кисню і низька перенапруга виділення хлору. В якості
катода використовувався титан.

Досліджувалась кінетика утворення гіпохлориту натрію в залежності від
густини струму, рН розсолу та швидкості подачі розсолу в аноліт.

Експериментально було одержано розчин гіпохлориту натрію з концен-
трацією 40 – 45 гдм–3. Вихід за струмом при цьому не перевищував 50 %.
Такий низький вихід за струмом пояснюється низькою селективністю діафра-
гми з азбобумаги товщиною 0,75 мм. Під час електролізу зростала концент-
рація лугу в католіті. Це призвело до потрапляння лугу у аноліт. Що в свою
чергу призвело до підвищення рН та створило більш прийнятні умови для
виділення кисню. З метою підвищення виходу за струмом планується вико-
ристати більш селективну діафрагму. Але підвищення селективності діафра-
гми обов’язково призведе до збільшення питомого опору та збільшенню омі-
чних втрат тепла, що негативно вплине на процес утворення гіпохлориту на-
трію.
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