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Дослідження процесу вилучення сполук ванадію із відходів
виробництва діоксиду титану

У даний час однією із важливих екологічних проблем в світі є переробка
твердих і рідких відходів. Так багатотоннажна хімічна промисловість є однією
із галузей народного господарства пов'язана з утворенням великої кількості
твердих та рідких відходів. При виробництві титан (IV) оксиду утворюються
тверді відходи, так звані «чорні шлами», кількість яких з кожним роком
збільшується. Дуже актуальним напрямком утилізації різних відходів є
створення маловідходних технологій з використанням шламів. Склад шламу,
концентрація компонентів залежить від сировини і методу виробництва
діоксиду титану. Тому, основним завданням, є знаходження шляхів
знешкодження відходів з мінімальним впливом на навколишнє середовище.
Серед відходів виробництва діоксиду титану важливе місце займає отримання
ванадію, який широко використовується  в промисловості і є дуже цінним
металом. Ванадій є широко розповсюдженим елементом, що має важливе
народногосподарське значення і визначає якість сучасної металопродукції.
Великі промислові запаси ванадійвмісних руд і відносно невисока вартість
ванадію дають право вважати його найкращим металом при виплавці
економнолегованих сталей. Найбільшою мірою ванадій використовують в
металургії як легуючу добавку при виробництві високоміцних конструкційних і
швидкорізальних сталей. Зважаючи на те, що хімічний склад шламу дуже
складний, містить велику кількість різноманітних сполук металів
(TiO2 = 57,21 % мас., Fe2O3 = 26,54 % мас.,V2O5 = 0,38 % мас. та ін.), то для
подальшого дослідження та вибору методу вилучення ванадію із шламу,
необхідно спочатку було розглянути прості системи за участю ванадію та
іншого металу. В роботі були розглянуті різноманітні двохкомпонентні системи
оксиду ванадію із сполуками інших металів, що містяться в шламі у великій
кількості, та дослідженно вплив рН середовища на процес вилуження сполук
ванадію. Встановлено залежності та обрано реагенти для кожної окремої
системи з метою вилуження сполук ванадію.
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