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Головні проблеми у сфері поводження з відходами на сьогодні – це їх
утилізація та ефективна переробка з подальшим використанням в якості вто-
ринної сировини є одним із пріоритетних напрямків мінімізації антропоген-
ного впливу на довкілля.

Метою даної роботи є дослідження можливості застосування відходів
фосфоровмісних мінеральних добрив як добавку до портландцементу та ви-
значення фізико-механічних властивостей.

За результатами досліджень були отримані данні, згідно яких застосу-
вання даних шламів може використовуватися у виробництві будівельних ви-
робів, підвищуючи їх границю міцності на стиск та інші експлуатаційні влас-
тивості.

Таким чином, актуальність вирішення проблеми відходів виробництва
мінеральних добрив полягає у зменшенні площ, відведених для утворення ві-
двалів, вирішенні пов’язаних з цим екологічних проблем, зменшення собіва-
ртості готового продукту, а також підвищення їх експлуатаційних властивос-
тей.
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Вилучення міді та срібла має важливе значення в промислових та кому-
нальних системах водовідведення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) в
таких системах мають величини 0,5 мг/дм3 для міді і 0,05 мг/дм3 для срібла.
Описані в літературі [1-2] процеси вилучення Сu і Ag електролізом з розчи-
нів, головнім чином до концентрації 5-10 мг/дм3 є дуже шкідливими в систе-
мах біологічної очистки, такі концентрації знешкоджують мікрофлору очис-
них споруд, тому що вони в 5 разів перевищують ГДК по міді і майже в 10
разів по сріблу. Утворення малорозчинних гідроксидів та оксидів металів при
хімічному методі вилучення теж не забезпечують необхідних санітарних ви-
мог води. Поєднання електрохімічних та адсорбційних методів є одним із
ефективних та реальних способів приведення промислових викидів міді і срі-
бла до норм. Електрохімічна очистка води проводиться в розведених розчи-
нах (С ≈ 0,05 – 0,5∙10 -4 г/дм3). Враховуючи що кінетика і механізм відновлен-
ня міді та срібла з цих розчинів практично не вивчена, в поданій роботі розг-
лянуті результати досліджень електрохімічного відновлення міді і срібла.

На рис. 1 показанні поляризаційні залежності катодного відновлення мі-
ді (1), срібла (2) та їх суміші (3) з концентраціями, що не перевищують 0,125
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г/дм3. Такі розчини відповідають розведеним і кінетика відновлення іонів ме-
талів має деякі відмінності, які залежать від природи металу та концентрації
їх іонів в розчині. Граничні густини струму, як правило відповідають потен-
ціалам для срібла ЕAg = 0,25÷0,3 В, для міді ЕCu = -(0,1÷0,05) В, а для їх суміші
ЕAg/Cu = 0,1÷0,05 В. В інтервалі потенціалів більш негативних граничної гус-
тини струму (∆Е=0,2В) на поляризаційних кривих проявляється деяке падін-
ня густини струму пов’язане з значним збільшенням поверхні катоду за ра-
хунок осадженого покриття. На вольтампермічній залежності, що характери-
зує виділенням суміші міді та срібла (кр. 3) проявляється взаємовплив на по-
тенціал та швидкість відновлення металів.

Інтерпретація приведених поляризаційних кривих в координатах елект-
рохімічної кінетики ∆Е – lg(j) суттєво відрізняється від лінійної залежності
(рис. 2а), що свідчить про відсутність електрохімічних обмежень, пов’язаних
з переходом зарядів електродної реакції. Побудова вольтамперних кривих в
координатах дифузійної кінетики ∆Е – lg(1-j/jгр) (рис. 2б) в більшій мірі від-
повідає лінійним, що свідчить про виражену залежність швидкості сумарної
електродної реакції від співвідношень, пов’язаних з дифузією відновлених
іонів в приелектродному шарі. Зміна нахилу на кривій відновлення міді
(кр. 1) пояснюється можливістю участі в процесі відновлення як іонів Cu2+

так Cu+. Цей вплив не розповсюджується на сумарну криву (3). На основі
приведених залежностей були визначені деякі кінетичні параметри катодного
відновлення міді, срібла та їх суміші у співвідношенні Ag:Cu=1:10, які при-
ведені в табл. 1
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Рис. 2. Интерпретація поляризаційних кривих (рис.1) в координатах електрохімі-

чної (а) та дифузійної (б) кінетики

Рис. 1. Поляризаційні криві катодного відно-
влення міді (1), срібла (2) та їх суміші (3)
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Таблиця 1 – Порівняльна характеристика кінетичних параметрів

№
п/п Метал Конц-ція,

г/дм3
Ст. потенціал
ел-ду, Ест,В

Гр. густина струму,
jгр∙103, А/см2

Потенціал гр. густи-
ни струму, В

1 Cu 0,125 0,264 0,17 -0,025÷0,1
2 Ag 0,125 0,488 0,03 0,25÷0,3
3 Cu + Ag 0,125 + 0,0125 0,267 0,16 0,1÷0,05

Ці параметри являються основою при розробці технологій електрохіміч-
ного виділення міді та срібла з технологічних розчинів знезараження водоо-
боротних замкнених систем комунального призначення.
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Промислові підприємства зв’язаного азоту та виробництва мінеральних
добрив є великими споживачами води. Після проходження циклу на підпри-
ємствах у воду потрапляє велика кількість різноманітних забруднень (хлори-
ди , фосфати , фториди, сульфати). Для вирішення проблеми очистки забруд-
нених стічних вод використовуємо метод біохімічної очистки стічної рідини.

Метод біологічного очищення стічної рідини заснований на здатності
мікроорганізмів використовувати різноманітні забруднення, що містяться  в
ній, як джерело харчування в процесі своєї життєдіяльності. Мікробна клітка
в момент акту харчування виділяє в середовище біологічні каталізатори –
ферменти (складні білкові сполуки, які володіють високою селективною ка-
талітичною активністю до цілого ряду біохімічних реакцій). Призначення їх
полягає в тому, щоб розчинити живильні речовини. Активність ферментів
знижується при різких змінах температури та рН середовища. Дія деяких фе-
рментів блокується трутами, до яких відносяться  сульфамідні препарати, ан-
тибіотики, ціаніди, барвники, H2S.

До складу цеху біохімічного очищення стічної рідини входять 3 основні
етапи:

1. Механічне очищення стоків на:
- решітках, встановлених на шляху руху стічних вод, які служать для

очищення стічних рідин від великих, твердих і волокнистих забруднень;


