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Вступ 8 

ВСТУП 
 

В даному навчальному посібнику розглянута сучасна техно-
логія одержання сульфатної, нітратної, хлористоводневої, 
фосфатної та синильної кислот, соди та лугів (гідроксидів натрію та 
калію). Для кожної з перелічених технологій виділено окремий 
розділ. Вибір кожного продукту зумовлений достатньо великим 
обсягом його виробництва в Україні або у світі. Серед мінеральних 
кислот найбільше виробляють сульфатної кислоти. Вона викорис-
товується для отримання мінеральних добрив, солей, деяких інших 
кислот, каталізаторів, електролітів, в органічному синтезі. Більше 
80 % нітратної кислоти йде на виробництво мінеральних добрив. 
Вона також застосовується при отриманні вибухових речовин, 
нітратів, солей, адипінової кислоти, хімікатів; в органічному синтезі; 
в ракетній техніці. Промисловість випускає кислоту неконцен-
тровану (50—60 % HNO3) і концентровану (96—99 % HNO3), 
реактивну, особливої чистоти та меланж кислотний. Світове 
виробництво нітратної кислоти оцінюється в 75—80 млн т/рік. 
Саме цим двом кислотами в даному навчальному посібнику 
приділено достатньо багато уваги. Також в достатній мірі 
розглянуті технології виробництва хлористоводневої та фосфатної 
кислот. Хлористоводнева кислота застосовується у виробництві 
органічних барвників, різних хлористих солей, активованого 
вугілля, преципітату, синтетичного каучуку, текстилю, дубленні 
шкір, обробці вовни, гідролізу деревини, у виробництві цукру, клею, 
глюкози, при омиленні жирів і масел. У металообробній промис-
ловості хлористоводнева кислота застосовується для очищення 
металу перед гальванізацією, в гідрометалургії кольорових і 
благородних металів — для розкладення руд. В сільському госпо-
дарстві вона застосовується для консервації кормів. 

Автори за можливості придержувались наступної структури 
розділів: призначення готової продукції, характеристики 
сировини, необхідної для отримання цієї продукції, хімія, 
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механізм та кінетика основних процесів, аналіз технологічних 
факторів, які впливають на вихід і якість продуктів, включаючи 
каталізатори, опис однієї або декількох технологічних схем із 
наведенням показників технологічного режиму, опис основного 
технологічного обладнання. В деяких розділах описано 
особливості охорони праці на даному виробництві, перспективи і 
напрямки удосконалення технології. До кожного розділу наведені 
питання для самоперевірки знань, які отримують студенти при 
вивченні цього розділу. На прикінці книги надано список 
літератури, яку автори рекомендують для поглибленого вивчення 
технології неорганічних речовин, а також предметний покажчик. 
До цього списку включено підручники та навчальні посібники 
академіка В. І. Атрощенка, який зробив вагомий внесок в 
розвиток технології зв’язаного азоту, і деяких інших видатних 
вчених радянського періоду становлення промисловості та 
розвитку теоретичних основ технології неорганічних речовин. 
Разом з тим цей список поповнений підручниками та 
навчальними посібниками, які написані вченими сучасного 
періоду розвитку хімічної технології неорганічних речовин в 
Україні, в тому числі І. М. Астреліним, В. Я. Кожухарем, 
О. Я. Лобойко, Б. І. Мельниковим, О. А. Півоваровим, Г. С. Столя-
ренко, В. Т. Яворським та ін.  

Значну увагу приділено технології переробки вапняку як 
сировини для одержання соди, а також питанню переробки 
вітчизняних фосфоритів із застосуванням нітратної кислоти.  

Посібник призначений для студентів та викладачів хіміко-
технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, він 
також може бути корисним для інженерно-технічних працівників 
промислових підприємств, спеціалістів науково-дослідницьких та 
проектних організацій.  
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1. ТЕХНОЛОГІЯ СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ ТА ОЛЕУМУ 
 
 
Сульфатна кислота H2SO4 одна з найпоширеніших та найсиль-

ніших неорганічних кислот і є дуже їдкою та небезпечною. 
Переважно застосовуються водні розчини цієї кислоти. 

Сульфатна кислота в основному використовується у 
виробництві мінеральних добрив — суперфосфату, амофосу, 
сульфату амонію. Вона застосовується у виробництві солей і 
деяких мінеральних кислот, як осушувач і каталізатор, як 
електроліт в акумуляторних батареях та електрохімічних 
виробництвах, у процесах травлення металів, при одержанні 
барвників, вибухових та багатьох органічних речовин. 
Наприклад, при сульфуванні органічних сполук ароматичного 
ряду одержують велику кількість лікувальних препаратів і 
барвників, а при сульфуванні органічних сполук жирного ряду — 
різні миючі засоби. В нафтовій промисловості цю кислоту 
застосовують для очистки газу, мінеральних масел та інших 
нафтопродуктів. Найбільший споживач сульфатної кислоти — 
виробництво мінеральних добрив. На 1 т Р2О5 фосфорних добрив 
витрачається 3 т сульфатної кислоти, а на 1 (NH4)2SO4 — 0,75 т.  

Обсяг світового виробництва сульфатної кислоти складає 
більш як 150 млн. т/рік.  

Концентрована сульфатна кислота руйнує рослинні і 
тваринні організми, і працювати з нею слід дуже обережно. Якщо 
кислота попаде на шкіру, її треба негайно змити великою 
кількістю води і промити вражене місце розведеним розчином 
амоніаку. Гранично-допустима концентрація сульфатної кислоти 
в атмосферному повітрі встановлена рівною 0,3 мг/м3.  

Аерозоль сульфатної кислоти в повітрі утворюється 
внаслідок викидів металургійних виробництв і випадає у вигляді 
кислотних дощів, які пошкоджують будівлі, ліси та інші рослини. 
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1.1. Сировина для виробництва сульфатної кислоти 
 
Природна сірка. Поклади природної сірки в Україні 

знаходяться в Карпатах (Роздольске, Яворівське). У 80-х роках  
ХХ століття в Радянському Союзі природна сірка була основною 
сировиною для виробництва сульфатної кислоти. Однак, ці 
поклади в значній мірі вичерпані. Природна сірка вважається 
кращою сировиною для одержання сульфатної кислоти тому, що 
в ній мало домішок, які необхідно видаляти.  

Нафтова сірка міститься в нафті у вигляді меркаптанів, 
сульфідів та дисульфідів, тіофанів. Вміст сірки в нафті різних 
родовищ коливається в межах 1,0—4,0 %. Видалення сірки з 
нафти відбувається її каталітичним гідруванням з утворенням 
сірководню. Якщо прийняти початковий вміст сірки в нафті 2 % 
мас., то можна дійти висновку, що з кожних 20 млн. т нафти 
можна одержати до 400 тис. т сірки у вигляді Н2S. При переробці 
сірководню в елементну сірку, остання не містить селену, арсену 
та інших домішок металів.  

Сірка може бути у двох формах: ромбічна та моноклинна. 
Фізичні властивості обох видів сірки надано в табл. 1.1. 

 
Таблиця 1.1. Властивості ромбічної та моноклинної сірки 

Показники Ромбічна сірка Моноклинна сірка 
Густина при 20 °С, кг/м3 2070 2060 
Границі стійкості, °С Нижче 95,4 95,5—119,0 
Температура плавлення, °С 112,8 118,9 
Температура кипіння, °С 444,6 444,6 
Теплота плавлення, Дж/г 32000 38600 

 
Сірка відрізняється малою теплопровідністю та електро-

провідністю, нерозчинна в воді. Плавлення сірки супроводжується 
збільшенням її об’єму приблизно на 15 %. Підчас нагріву 
властивості рідкої сірки змінюються, а саме: в’язкість та колір, що 
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обумовлено зміною структури молекули. За звичайних умов 
молекула сірки складається з 8 атомів, які замкнені в кільце. При 
температурі вище 160 оС в парах сірки знаходяться молекули S8, S6, 
S4, S2. При температурі 900 оС в парах сірка залишається тільки у 
вигляді S2. Самородну сірку добувають шляхом розплавлення під 
землею водяною парою та витисненням на поверхню землі 
повітрям. Добуту сірку піддають збагаченню флотацією в 
автоклавах із попереднім подрібненням та помелом.  

Сірчаний колчедан. Хімічна формула FeS2. Зустрічається в 
природі у вигляді мінералу піриту, який містить домішки сполук 
Cu, Zn, Pb, As, Ni,Co, Se, Bi, Te, Cd, Au, Ag. Купрум знаходиться 
у вигляді CuFeS2 (мідний колчедан), Cu2S (мідний блиск) та CuS. 
Руди, які містять сполуки кольорових металів, називають 
поліметалевими. Сірчаний колчедан має густину 5 кг/дм3 і 
насипну масу 2,3 кг/дм3. Всі колчедани піддають флотаційній 
обробці з метою відокремлення так званої порожньої породи і 
підвищення в ньому вмісту сірки до 45—50 %. Вміст селену в 
колчедані іноді сягає до 220 г/т, золота міститься 4 г/т, срібла — 
до 40 г/т, арсену — до 0,4 %, флуору — 0,02 %.  

Середній хімічний склад флотаційного колчедану та огарку, 
який утворюється при випаленні колчедану, наведено в табл. 1.2. 

 
Таблиця 1.2. Середній хімічний склад флотаційного колчедану та 

огарка, який утворюється при випаленні колчедану 

Компоненти Вміст, % мас 
У колчедані У недогарку 

Сірка 40—45 0,5—1,5 
Залізо 35—39 47—55 
SiO2 14—18 18—24 
Мідь 0,3—0,5 0,4—0,6 
Цинк 0,5—0,6 0,7—0,8 
Свинець  0,01—0,2 0—0,2 
Арсен  0,07—0,09 0,08—0,1 
H2O 4—6 — 
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Продовження табл. 1.2 
Компоненти Вміст, % мас 

У колчедані У недогарку 
Кобальт (50—200)·10–4 (70—250)·10–4 
Телур (25—40)·10–4 (20—30)·10–4 
Селен (30—60)·10–4 (20—30)·10–4 
Срібло (10—25)·10–4 (15—35)·10–4 
Кадмій (5,5—8,1)·10–4 (7—10)·10–4 
Золото (0,7—1,5)·10–4 (1—2)·10–4 

 
Видно, що в процесі випалювання колчедану більша частина 

сірки видаляється, переходячи в газову фазу, й в недогарку вміст 
її складає 0,5—1,5 % мас. 

Сірководень H2S — безбарвний газ із неприємним запахом, 
в 1,2 рази важчий від повітря, гарно розчинний у воді й багатьох 
органічних розчинниках. Температура кипіння мінус 60,4 °С,  
плавлення мінус 85,6 °С. 

Горючий, вибухонебезпечний в суміші з повітрям (в межах 
від 4,3 до 46,0 % об.). Сірководень міститься в попутних газах 
нафтодобування, в природних та вулканічних газах, в водах 
мінеральних джерел. 

В промисловості його отримують як побічний продукт при 
очищенні нафти, природного й коксового газу. Як сировину для 
переробки в сірку або сульфатну кислоту використовують газову 
суміш, що виділяється при регенерації поглиначів Н2S у 
коксохімічних і нафтопереробних виробництвах. Найбільше 
поширення у вітчизняних коксохімічних виробництвах для 
очистки коксового газу від сірководню мають карбонатні 
поглиначі. При їх регенерації виділяється газ, який містить (% 
об.); 75—80 Н2S; 15—16 СО2; 3—4 HCN.  

Гіпс і фосфогіпс. В Україні родовища гіпсу у вигляді 
кальцій сульфат дигідрату CaSО4·2H2O та ангідриту CaSO4 не 
використовуються як сировина для виробництва сульфатної 
кислоти через економічні міркування. Відхід виробництва 
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фосфатної кислоти, так званий фосфогіпс, також не викорис-
товується для виробництва сульфатної кислоти, але гіпс та 
фосфогіпс відносять до перспективної сировини.  

Алуніт. Перспективною сировиною для виробництва 
сульфатної кислоти вважається алуніт (K2SO4·Al2(SO4)3·Al2O3·6H2O) з 
домішками оксидів силіцію, заліза, титану, фосфору. При 
нагріванні до 500 °С алуніт втрачає кристалогідратну воду, а при 
температурі 650 °С відщеплюється SO2. При відновленні алуніту 
вуглецевими газами, наприклад, етиленом, утворюються продукти 
Al2O3, K2SO4, H2O, SO2, CO2. Газ, що містить до 75 % об’єм. SO2, 
спрямовують на виробництво сульфатної кислоти. Діалюміній 
триоксид є сировиною для виробництва алюмінію, а калій 
сульфат можна застосовувати як безхлорне калійне добриво. 

Відпрацьована сульфатна кислота. Такий продукт 
утворюється при сульфатно-кислотному очищенні нафто-
продуктів, при використанні сульфатної кислоти для осушування, 
як каталізатору у виробництві етилового спирту, алкілуванні та 
полімеризації нафтопродуктів. Відпрацьовану кислоту можливо 
очищувати від домішок, піддавати термічному розкладенню з 
одержанням SO2, який доцільно перетворювати на чисту 
концентровану сульфатну кислоту. 

 
 

1.2. Якість сульфатної кислоти та олеуму 
 
Сульфатна кислота марки «К», що випускається, повинна 

відповідати вимогам технічних умов, які наведені в таблиці 1.3. 
З розширенням галузей застосування сульфатної кислоти 

зростають вимоги до її якості. Особливо обмежується зольність, 
вміст заліза, нітроген оксидів, арсену, селену, металів ІІ групи. 
Показники якості сульфатної кислоти, яка застосовується як 
електроліт в акумуляторах, наведені в таблиці 1.4. 
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Таблиця 1.3. Кислота сульфатна марки «К». ТУ 113-08-617-87 

Назва показника Норма 
Масова частка моногідрату H2SO4, % 95,0—96,5 
Масова частка купруму (Cu), мг/кг, не більше 0,2 
Масова частка хрому (Cr), мг/кг, не більше 0,7 
Масова частка молібдену (Мо), % не більше 0,1 
Масова частка сульфур(ІV) оксиду (SO2), мг/кг,  
не більше 

20,0 

Масова частка вільної сірки (S), мг/кг, не більше 0,15 
Масова частка органічних речовин, у.о.  
оптичної густини, % не більше 

0,08 

Масова частка заліза (Fe), мг/кг, не більше 75 
 
 
Таблиця 1.4. Сульфатна акумуляторна кислота за ГОСТ 667—73 

Назва показника Ґатунок 
Вищий 1-й 

Масова частка моногідрату H2SO4, % 92—94 
Масова частка заліза (Fe), %, не більше 0,005 0,010 
Масова частка залишку після прожарювання, 
% не більше 

0,02 0,03 

Масова частка нітроген оксидів (N2O3), 
% не більше 

0,00005 0,00008 

Масова частка хлористих сполук, 
% не більше 

0,0002 0,0003 

Масова частка мангану (Mn), % не більше 0,00005 0,0001 
Масова частка суми важких металів в 
перерахунку на плюмбум, %, не більше 

0,01 

Масова частка купруму(Сu), мг/кг, не більше 0,0005 
Масова частка речовин, які відновлюють 
KMnO4, см3 розчину з (1/5 KMnO4) — 0,01 
моль/дм3, не більше 

4,5 7 
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Випускають контактну сульфатну кислоту першого та другого 
ґатунків, яка призначена для широкого кола користувачів (табл. 1.5).  

 

Таблиця 1.5. Кислота сульфатна контактна ГОСТ 2184—77  

Назва показника 
Норма 

Поліп-
шена 

технічна 
1 ґатунок 2 ґатунок 

Масова частка моногідрату H2SO4 92,5—94,0 Не менше 92,5 
Масова частка заліза, % не більше 0,006 0,02 0,1 
Масова частка залишку після  
прожарювання, % не більше 0,02 0,5 Не 

нормується 
Масова частка нітроген оксидів, 
% не більше 0,00005 Не нормується 

Масова частка арсену, % не більше 0,00008 Не нормується 
Масова частка хлористих сполук,  
% не більше 0,0001 Не нормується 

Масова частка плюмбуму,  
% не більше 0,001 Не нормується 

 

Випускається сульфатна кислота особливо чиста за  
ГОСТ 14262—78. 

Промисловість випускає олеум, який за якістю повинен  
відповідати вимогам стандарту, що наведені в табл. 1.6. 

 
Таблиця 1.6. Олеум контактний ГОСТ 2184—77 

Назва показника Норма 
поліпшена технічна 

Частка моногідрату Н2SО4, % Не нормується 
Частка вільного ангідриду SO3, % мас, не більше 24 19 
Частка заліза (Fe), % мас, не більше  0,006 Не нормується 
Частка залишку після прожарювання,  
% мас, не більше 

0,02 Не нормується 

Частка нітроген оксидів (N2O3), % мас, не більше 0,0002 Не нормується 
Частка нітросполук, % мас, не більше Не нормується 
Частка арсену (As), % мас, не більше 0,00008 Не нормується 
Масова частка плюмбуму (Pb), % не більше 0,0001 Не нормується 



Технологія сульфатної кислоти та олеуму 17

Сульфатна кислота може утворювати три сполуки з водою 
(H2SO4·H2O, H2SO4·2H2O та H2SO4·4H2O) і дві сполуки з сульфур 
триоксидом (H2SО4·SО3 та H2SО4·2SО3). Сполуки, в яких мольне від-
ношення Н2О : SO3 більше за 1, називають кислотою, а при від-
ношенні Н2О : SO3 менше 1 — олеумом, або кислотою, яка димить. 

Сульфатна кислота має густину при 20 °С 1,8303 г/см3, 
температуру плавлення 10,37 °С, температуру кипіння 275 °С (з 
розкладенням), теплоту пароутворення при 326,1 °С 50,124 
Дж/моль, теплоту плавлення 10,726 кДж/моль, теплоємність при 
25 °С 1,400 Дж/(г·К). Суміш, яка відповідає 98,3 % H2SО4, є 
азеотропною і тому має однакову температуру кипіння і 
конденсації 336,6 °С. Сульфатна кислота дає два ряди солей: 
середні — сульфати та кислі — гідросульфати, а також етери. 
Відомі пероксомоносульфатна (кислота Каро) H2SO5 та пероксо-
дисульфатна H2S2O8 кислоти. 

 
 

1.3. Теоретичні основи виробництва сульфатної кислоти 
 
Виробництво сульфатної кислоти з сірковмісної сировини 

складається з багатьох хімічних процесів, під час яких від-
бувається зміна ступеню окиснення Сульфуру сировини й 
проміжних продуктів. Схематично це представлено на рис. 1.1: 

 

 
H2S+6O4 
 

Рис.1.1. Схема зміни ступенів окиснення Сульфуру в процесі 
виробництва сульфатної кислоти: I — стадія отримання пічного газу 
(оксиду Сульфуру (IV)); II — стадія каталітичного окиснення оксиду 
Сульфуру (IV) до оксиду Сульфуру (VI); ІІІ — абсорбція оксиду Сульфуру 
(VI) (переробка в сульфатну кислоту або олеум).  

→ H2S+6O4 
ІІІ 
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Сучасні виробництва сульфатної кислоти включають три 
основні стадії: 

1) отримання SO2 випаленням сульфідних руд (наприклад 
FeS2), спалюванням сірки (S + O2 = SO2), повним спалюванням 
H2S або відновленням сульфатних руд (відходів), наприклад 
CaSO4 + C(кокс) = CaO + SO2 + CO; 

2) конверсія SO2 в SO3 при 500 °С (на каталізаторах Pt, 
V2O5, Fe2O3): 2SO2 + O2 = 2SO3; 

3) поглинання SO3 розведеною сульфатною кислотою, яка 
поступово стає концентрованою, перетворюється на безводну і, 
нарешті, утворюється олеум. Розчинений SO3 гарантує без-
водність олеуму, що дозволяє безпечно перевозити його в стале-
вих цистернах. 

 
1.3.1 Отримання SO2 

Для отримання пічного газу (Сульфур (IV) оксиду) найчас-
тіше використовують сірчаний колчедан (пірит), елементну сірку і 
сірководень. 

Горіння колчедану (піриту) це складний фізико-хімічний 
процес, що залежить від зовнішніх умов проходить через ряд 
послідовних або одночасних реакцій. Першою фазою горіння 
піриту є його термічна дисоціація [1] : 

2FeS2 → 2FeS + S2     (1.1) 

При цьому утворюється газовидна сірка і піротин, в котрому 
число атомів Сульфуру може бути від FeS1,17 до FeS1,08. При  
700 оС FeS і Fe2О3 утворюють тверді розчини, які при охолодженні 
мають тенденцію до взаємодії з утворенням сульфіту.  

При низьких температурах (250—300 оС) можливе 
окиснення піриту з утворенням ферум сульфату : 

FeS2+3О2 = FeSО4 + SО2    (1.2) 
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Температура початку розпаду сульфату рівна 167 °С, вище 
300 °С він розпадається, при вищих температурах окиснення 
піриту проходить до ферум оксидів. При температурі вище 300—
400 °С і за достатнього кисню, в окисному середовищі, реакція 
горіння колчедану виражається сумарним рівнянням: 

4FeS2+11О2 = 2Fe2О3 +8SО2   (1.3) 
При недостачі кисню у слабко окисному середовищі — 

рівнянням: 
3FeS2+8О2 = Fe3О4 + 6SО2    (1.4) 

Практична температура випалювання колчедану у 
киплячому шарі встановлена у межах 750—850 °С. При цьому 
враховується кінетика горіння, температура спікання колчедану і 
інші фактори.  

Внаслідок дифузійного характеру процесу випалювання кол-
чедану найбільш раціональним апаратурним його оформленням є 
випалювання у киплячому шарі (КШ), коли знижується опір усіх 
дифузійних процесів.  

При спалюванні елементної сірки спочатку відбувається 
плавлення сірки, а потім її випаровування і взаємодія пари сірки з 
киснем повітря. Процес горіння протікає згідно рівнянню: 

S + O2 = SO2 + 362,4 кДж    (1.5) 
Реакція необоротна, тобто ії рівновага повністю зсунута в 

бік утворення сульфур(IV) оксиду. Швидкість реакції зростає з 
підвищенням температури та концентрації окисника в газовій 
суміші. Високу температуру можна підтримувати завдяки вико-
ристанню теплоти реакції. Максимальна температура залежить 
від стійкості футерівки печі і газоходів і складає десь 1200 °С. 
При цій температурі реакція проходить швидко й до кінця. 
Регулюють температуру зміною надлишку повітря, яке подають у 
піч. Проте з підвищенням температури збільшується тиск пари 
сірки, тому можливе винесення її з випалювальним газом. 
Оптимальна температура газу на виході з печі (850÷1050) °С. 
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При цьому виходить випалювальний газ із високим вмістом 
сульфур(IV) оксиду (не менше 10 % SO2), кисню і азоту. Тепла, 
що виділяється при горінні пари сірки, більш ніж достатньо для 
розплавлення і випаровування грудкової сірки, яка надходить в піч.  

Спалювання сірководневого газу у повітрі з одержанням 
сульфур діоксиду проходить за рівнянням: 

2Н2S + 3О2 = 2SО2 + 2Н2О + 1038,7 кДж (247,9 ккал).  (1.6) 
Пари води, що утворюються при цьому, потрапляють із 

газовою сумішшю в контактний апарат, а із нього на абсорбцію. 
Процес виробництва сульфатної кислоти контактним способом, 
при якому окиснення SО2 до SО3 и абсорбція SО3 здійснюються 
за присутності парів води, називають методом мокрого каталізу. 

Спалювання газу, який містить сірководень, при вироб-
ництві сульфатної кислоти зазвичай здійснюють із помітним 
надлишком повітря порівняно зі стехіометричними коефіці-
єнтами рівняння реакції отримання сульфур діоксиду. Макси-
мальний (теоретичний) вміст SO2 при спалюванні сірководню в 
повітрі становить близько 13 %. 

При нормальній експлуатації установки в контактні апарати 
подають газ, який містить 6—8 % (об.) SO2 і 11—12 % (об.) О2, 
що досягається подачею в топку 8—10-кратного надлишку 
повітря відносно сірководню. 

 
1.3.2. Контактне окиснення SO2 до SO3 
Головною стадією виробництва сірчаної кислоти є кон-

тактне окиснення SO2 в SO3; за назвою цієї операції іменується і 
весь спосіб. 

Контактне окиснення сульфур діоксиду є типовим прик-
ладом гетерогенного окиснювального екзотермічного каталізу. 
Це один із найвивченіших каталітичних синтезів, який проходить 
згідно рівнянню: 
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2SO2 + O2 → 2SO3 + 2 x 96,7 кДж (500 °С)   (1.7) 
Швидкість окиснення SO2 в SO3 на ванадієвому каталізаторі 

залежіть від часу, температури та загального тиску і концентрації 
кисню в газовій фазі та співвідношення SO2:O2 в газі. Відома 
формула для математичного визначення швидкості процесу від 
різних чинників 

2
ð

2 2
ð ð

õb (àõ / 2)dx kP 1 õ
d à 100,2õ 1 0,2õ / 2 ÐÊ (1 õ )

     
    

, (1.8) 

де х — ступінь перетворення, частки одиниці; τ — час контакту, с; 
k — константа швидкості реакції, с-1·Па; а — початкова концен-
трація SO2, частки одиниці; xp — рівноважний ступінь перетво-
рення, частки одиниці; b — початкова концентрація кисню, частки 
одиниці; T — температура, К; Р — загальний тиск, Па; Кр — 
константа рівноваги, Па-0,5 . 

Рівняння температурної залежності константи рівноваги: 
lnКp = 14,74965 – 6,71464ln(298/T) – 8,10161·104T2 – 

– 9643,04/T –9,4577·10-3Т + 2,19062·10-6T2. (1.9) 
З підвищенням температури швидкість окиснення SO2 в SO3 

проходить через максимум, а саме: спочатку вона зростає, а потім 
зменшується; чим більше ступінь перетворення SO2 в SO3, тим 
менше швидкість реакції. На практиці процес контактного 
окиснення сульфур діоксиду на каталізаторі спочатку ведуть при 
високій температурі (біля 600 °С), для того щоб мати високу 
швидкість процесу, а потім температуру поступово знижують і на 
виході з контактного апарату вона сягає 460 °С. Мінімальна 
температура, при якій починається процес окиснення, називається 
температурою запалювання. Вона залежіть від якості каталізатора. 
Чим менше температура запалювання, тим кращим вважається 
каталізатор. Існує поняття оптимальної температури процесу, яка 
відповідає максимальній швидкості процесу за даного складу 
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газової фази. При підвищенні тиску швидкість реакції окиснення 
сульфур діоксиду зростає, а рівновага реакції зрушується вправо, 
тобто в бік утворення SO3. При високому тиску об’єм апарату буде 
меншим. Однак, на практиці процес проводять при атмосферному 
тиску, враховуючи те, що на стискання газу буде витрачатися 
більше енергії. Концентрацію SO2 в пічному газі, який спрямо-
вують у контактний апарат, підтримують на рівні 7—8 %. Більший 
вміст веде до зменшення ступеню перетворення, а при меншій 
концентрації може бути недостатньо теплоти газів, що виходять з 
контактного апарата, для підігріву газів, які входять в контактний 
апарат. Залежність оптимальної температури від ступеню 
перетворення SO2 в SO3 наведена на рис. 1.2.  

 

 
 

Рис. 1.2. Залежність оптимальної температури від ступеню перетво-
рення SO2 в SO3 при складі газу, %: 1—7 SO2 та 6,2 O2; 2—9 SO2 та 8,1 O2; 
3—7 SO2 та 11 O2; 4—7 SO2 та 14 O2 
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Видно, що оптимальна температура процесу зменшується з 
підвищенням ступеню перетворення та залежить від складу 
газової суміші, яка реагує. 

Відомо сотні речовин (каталізаторів), які прискорюють 
окиснення SO2 до SO3, три найкращих із них в порядку 
зменшення активності: платина, диванадій пентаоксид і диферум 
триоксид. При цьому платина відрізняється високою вартістю й 
легко отруюється домішками, особливо арсеном. Диферум 
триоксид проявляє каталітичну активність при високих темпера-
турах (вище 625 °C). Таким чином, ванадієвий каталізатор є най-
аціональнішим, і тепер лише він використовується при вироб-
ицтві сульфатної кислоти.  

Як промисловий каталізатор застосовують сульфо-ванадато-
діатомову масу СВД та сульфованадат на силікагелі СВС, 
ванадієвий на основі V2O5. Каталізаторну масу, яку виготовляють 
шляхом змішування розчину КVO3 з рідким склом К2SiО3, 
нагрівають до температури 70 °С, після чого в суміш додають 
розчини АlCl3 та ВаСl2. Далі одержану масу охолоджують, осад, 
який утворився, відфільтровують, гранулюють з одержанням 
таблеток або кілець. Гранули повільно сушать протягом 30 год 
при температурі від 60 С до 115 С. Одержаний гранульований 
матеріал білого кольору має насипну масу 480 г/дм3 і вологість 
15 % та такий склад: V2O5·12SiO2·0,5Al2O3·2K2O·BaO·2KCl. Далі 
його обробляють SO2 з доведенням насипної маси до 650 г/дм3. 
Обробка сульфур діоксидом призводить до утворення 
поліванадатів з видаленням хлору. Внутрішня поверхня гранул 
складає 5—10 м2/г. Готовий каталізатор має діаметр гранул 5 мм 
та довжину 7—15 мм. Каталітична активність складає не менше 
86 % (стандартні умови: температура 485 С та об’ємна швидкість 
4000 год–1). В промисловій практиці застосовують каталізатори 
змішаного типу — високотемпературний СВД та низькотемпера-
турний СВС до складу якого входять оксиди V2O5 6 %, K2O 9,3 %, 
SiO2 60 %, SO3 16 %. Також застосовують каталізатори типу  
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ИК-1-6 складу V2O5 7,5—8,2 %, K2O 1,2—4,0 %, SiO2 47—49 %, 
SO3 28—38 %. Закордонні фірми випускають каталізатори  
ОЧ-110, промотовані церієм (фірма BASF), VK38, VK48, промо-
товані калієм (фірма Haldor Topsoe). 

Важливим показником каталізатора вважається його 
температура запалювання, яка залежить від концентрації кисню в 
газі і для каталізатору типу СВС дорівнює 420 °С. Чистий V2O5 
має слабку каталітичну активність, яка різко зростає за вмісту 
солей лужних металів, причому найбільше впливають солі К. 
Промотуюча роль лужних металів зумовлена утворенням 
низькоплавких піросульфованадатів (3К2S2О7 · V2О5, 2К2S2O7 · V2O5 
та K2S2O7 · V2O5, які розкладаються відповідно при 315—330, 
365—380 і 400—405 °С). Активний компонент в умовах каталізу 
знаходиться в розплавленому стані. В процесі експлуатації 
активність каталізатора падає внаслідок зменшення його 
внутрішньої поверхні та пористості. Згодом шар каталізатору на 
полицях засмічується та спікається, підвищується його 
гідравлічний опір та падає активність. Втраті активності сприяє 
арсен, який осаджується на внутрішній поверхні контактної маси 
у вигляді As2O6 та KАsO3. При температурі вище 550 °С 
утворюється леткий V2O3·As2O5, який може осідати та отруювати 
каталізаторні шари на полицях, де температура нижча за 550 °С. 
Зазвичай контактна маса замінюється через кожні 4 роки.  

 
 

1.4. Технологічні схеми виробництва  
сульфатної кислоти та олеуму 

 
Схема виробництва сульфатної кислоти з сірководню 

наведена на рис. 1.3.  
Сірководень надходить у піч 3 для спалювання в суміші з 

повітрям, що очищується на фільтрі 1 і подається вентилятором 2. 
Спалений в печі газ при температурі близько 1000 °С надходить у 
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котел-утилізатор 4, де теплота газів використовується для 
одержання водяної пари. Охолоджений газ при 400—420 °С 
надходить у контактний апарат 5 із чотирма полицями, де 
розташована контактна маса із шарів ванадієвого каталізатору та 
на яких відбувається перетворення SO2 в SО3. При виході з шарів 
контактної маси до газу додають атмосферне повітря. 

 

 
 
Рис. 1.3. Схема виробництва сульфатної кислоти з сірководню: 1 — 

фільтр; 2 — вентилятор; 3 — піч; 4 — паровий котел-утилізатор; 5 — кон-
тактний апарат; 6 — холодильник; 7 — вежа-конденсатор; 8 — електро-
фільтр; 9 — циркуляційний збірник; 10 — насос  

 
З контактного апарату 5 газ, що містить SО3 і пару води, 

надходить у вежу-конденсатор 7, заповнену кільцевою насадкою 
й зрошувану сульфатною кислотою. Температура кислоти, що 
зрошує, на вході у вежу 50—60 °С, на виході з неї 80—90 °С. При 
охолодженні газу SО3 і водяні пари в холодильнику 6 утворюють 
пару сульфатної кислоти, яка потім конденсуються. У вежі 7 
відбувається швидке охолодження газу, тому виникає високе 
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перенасичення пари сульфатної кислоти. Частина пари (близько 
35 %) конденсується в об’ємі з утворенням туману сульфатної 
кислоти, який виділяється далі в електрофільтрі 8.  

З електрофільтру вловлена кислота надходить в циркуля-
ційний збірник 9, звідки насосом 10 вона подається на зрошення 
вежі 7, а балансова кількість її виводиться на склад як готовий 
продукт.  

На рис. 1.4 наведена принципова схема одержання сульфат-
ної кислоти з природної сірки. 

 

 
 
Рис. 1.4. Схема установки одержання сульфатної кислоти з 

природної сірки: 1 — збірник; 2 — занурений насос; 3 — піч; 4 — котел-
утилізатор; 5 — пароперегрівач; 6 — контактний апарат; 7 — виносний 
теплообмінник; 8 — ангідридні теплообмінники; 9 — повітродувка; І—V — 
шари каталізатора  

 
Розтоплену і відфільтровану від мінеральних і бітумінозних 

домішок сірку спалюють в атмосфері попередньо висушеного 
повітря в печі 3. Отриманий пічний газ з масовою часткою SО2 
10 % і температурою 1000 °С охолоджують у котлі-утилізаторі 4 
до 420—440 °С і подають у п’ятишаровий контактний апарат 6.  
У першому шарі каталізатора ступінь окиснення дорівнює 68,6 %, 
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а температура зростає до 586 °С. Газ після першого шару охолод-
жують у виносному теплообміннику 7 до температури 482 °С  
і подають в другий шар, де ступінь окиснення досягає 87,5 %,  
а температура — 522 °С. Як і в попередньому випадку, газ 
охолоджують у виносному теплообміннику 8 до 450 °С і подають у 
третій шар каталізатора. Там ступінь контактування досягає 93—
95 %, а температура — 440 °С. Після третього шару газ охолод-
жують у теплообміннику 4 до температури 100 °С і подають в 
абсорбер 6, у якому сульфур(VI) оксид поглинають концентро-
ваною (98,3 %-ю) сульфатною кислотою практично повністю. 

Після абсорбера 6 газову суміш нагрівають у тепло-
обмінниках 4 до температури 436 °С і подають у четвертий шар 
каталізатора. Сулфур(IV) оксид (~ 0,5 %), який міститься у 
газовій суміші, окиснюється на 97,4 % і подається в п’ятий шар. 
Охолодження газової суміші перед п’ятим шаром здійснюють 
додаванням холодного повітря. Загальний ступінь окиснення 
після п’ятого шару є не меншим, ніж 99,5 %. Після п’ятого шару 
газову суміш охолоджують у котлі-утилізаторі 10 і подають у 
моногідратний абсорбер 7 другого ступеня. Після абсорбції SО3 
вихлопні гази викидають у атмосферу. 

Абсорбцію сульфур(VI) оксиду здійснюють у баштах з 
насадкою, яку зрошують 98,3 %-ю сульфатною кислотою. Для 
покращення абсорбції кислоту, що надходить в абсорбери, 
охолоджують у змійовикових холодильниках 9 повітрям або 
водою до температури 60—70 °С. В абсорберах циркулює набагато 
більша кількість кислоти, ніж потрібна для зв’язування сульфур 
(VI) оксиду. Її витрату розраховують за тепловим балансом. 
Невелику частку кислоти передають у сушильну башту 5, а з неї 
відбирають як готову продукцію. 

Повітря, яке необхідне для спалювання сірки, подають повітро-
нагнітачем 11, осушують сульфатною кислотою з концетрацією 
94 % у сушильній башті 5, нагрівають у теплообмінниках 4 і 
подають у піч 1. 
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Витратні коефіцієнти на 1 тонну моногідрату приблизно 
становлять: сірки 0,34 т, електроенергії — 85 кВт·год, води — 
70 м3. Коефіцієнт використання сірки сягає 0,95. 

Найпоширеніша схема виробництва сульфатної кислоти 
контактним методом із колчедану зображена на рис. 1.5. 

 

 
 
Рис. 1.5. Схема виробництва сульфатної кислоти з колчедану 

контактним методом: 1 — сухий електрофільтр; 2 — перша промивна 
башта; 3 — друга промивна башта; 4 — мокрі фільтри; 5 — мокра башта;  
6 — сушильна башта; 7 — бризковловлювачі; 8 — газодувка; 9 — тепло-
обмінник; 10 — контактний апарат; 11 — економайзер; 12 — олеумний 
абсорбер; 13 — моногідратний абсорбер; 14 — зрошувальні холодильники; 
15 — трубчастий холодильник; 16 — збірники кислоти  

 
Випалювальний газ, отриманий у печі, звільняється від пилу 

в сухому електрофільтрі 1 і з температурою 300—400 °С 
надходить в очисне відділення для видалення домішок, що 
знижують активність контактної маси. В очисному відділенні газ 
охолоджується й промивається сульфатною кислотою, послі-
довно проходячи промивні башти 2 і 3. Менша частина туману, 
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що утвориться при цьому, осаджується в промивних баштах; 
більша ж частина надходить у мокрий електрофільтр 4, 
зволожувальну башту 5 і далі в другий мокрий електрофільтр 4. 

Промивні й зволожувальна башти зрошуються шляхом 
циркуляції кислоти, що витікає з них. У цих баштах випа-
лювальний газ нагріває кислоту, тому для її охолодження перед-
бачені холодильники 14. Очищений газ надходить на осушку у 
сушильну башту 6 і, пройшовши бризковловлювач 7, газодувкою 
8 нагнітається через міжтрубний простір теплообмінника 9 у 
контактний апарат 10. Кислота, що зрошує сушильну башту, 
охолоджується в трубчастому холодильнику 15. Продукційна 
кислота накопичується в збірниках 16. 

Газодувка 8 розташована приблизно посеред сульфатно-
кислотної системи, отже, вся апаратура й комунікації до газодувки 
(за ходом газу) працюють при розрідженні, а апарати й трубо-
проводи, встановлені після газодувки — під деяким надлишковим 
тиском. 

У контактному апараті 10 при окиснюванні SО2 виділяється 
велика кількість тепла, що використовується для нагрівання в 
теплообміннику 9 газу, який надходить на контактування. 
Гарячий газ із контактного апарата 10 направляється в труби 
теплообмінника 9 й нагріває очищений випалювальний газ, що 
рухається в міжтрубному просторі, а потім надходить в 
економайзер 11 або в ангідридний холодильник для подальшого 
охолодження й використання теплоти газу. Охолоджений у 
теплообміннику газ подається в абсорбційне відділення, де 
проходить олеумний абсорбер 12 і моногідратний абсорбер 13. 

При поглинанні сульфур триоксиду в абсорберах і пари води 
в сушильних баштах виділяється теплота й кислота, що зрошує 
башти, нагрівається. Для підтримки постійної температури цирку-
лююча кислота охолоджується в трубчастих холодильниках 15. У 
результаті абсорбції сульфур триоксиду концентрація кислоти 
підвищується, тому для стабілізації концентрації кислоти, що 
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зрошує, моногідрат (H2SО4) розбавляють менш концентрованою 
сушильною кислотою, а олеум-моногідратом, для чого передбача-
ються відповідні кислотні трубопроводи. Олеум зі збірників 16 
безупинно передається на склад готової продукції. У результаті 
поглинання сульфатнокислотного туману концентрація кислоти, 
що зрошує зволожувальну башту, підвищується. Щоб стабілі-
зувати концентрацію цієї кислоти, у збірник зволожувальної 
башти додають воду, а надлишок кислоти передають у збірник 
другої промивної башти 3. Надлишок же кислоти із другої 
промивної башти надходить у збірник першої промивної башти 2, 
а надлишок розведеної сульфатної кислоти, що накопичується в 
циклі першої промивної башти, передається на склад готової 
продукції. Таким чином, на контактних сульфатнокислотних 
заводах зазвичай одержують два види продукції: олеум з 
олеумного абсорбера 12 і розведену сульфатну кислоту з першої 
промивної башти (після виділення з неї селену). 

З опису даної схеми видно, що при одержанні контактної 
сульфатної кислоти виконується цілий ряд протилежних операцій. 
Гарячий випалювальний газ охолоджується в очисному відділенні, 
потім знову нагрівається в контактному відділенні; у промивних 
баштах газ ретельно зволожується, потім не менш ретельно 
осушується в сушильних баштах; пари води, хоча й не роблять 
шкідливої дії на ванадієву контактну масу, але сприяють утво-
ренню в абсорберах сульфатнокислотного туману, що досить неба-
жано; для очищення випалювального газу від домішок їх перево-
дять у туманоподібний стан у промивних баштах, потім туман 
виділяється в електрофільтрах. Необхідність проведення всіх цих 
операцій призводить до значного ускладнення технологічної схеми.  

За описаною схемою переробляється газ, що містить 4 — 
7,5 % SО2. При нижчій концентрації SО2 не забезпечується 
автотермичність процесу, при вищій — знижується ступінь 
контактування. 
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При спалюванні колчедану в печах КШ до складу випалю-
вального газу надходить незначна кількість арсену. У зв'язку з 
цим у деяких нових схемах виробництва сульфатної кислоти 
передбачається простіше мокре очищення газу з печей КШ або 
взагалі виключається цей процес. 

На багатьох заводах бризковловлювачі після сушильних веж 
і моногідратних абсорберів відсутні, тому що застосовуються 
розподільники кислоти, у яких не утворюється бризок. Крім того, 
безпосередньо у баштах передбачаються пристрої для виділення 
крапель і бризок. На ряді заводів з технологічної схеми вик-
лючена зволожувальна башта; її відсутність компенсується збіль-
шенням потужності мокрих електрофільтрів і деякою зміною 
режиму роботи промивних башт для інтенсивнішого зволоження 
газу в другій промивній башті. 

На рис. 1.6 зображена схема установки для спалювання 
колчедану в киплячому шарі.  

 
 

Рис. 1.6. Схема випалювання колчедану в киплячому шарі: 1 — вен-
тилятор; 2 — тарілчастий живильник; 3 — піч киплячого шару; 4 — охолод-
жувальні змійовики; 5 — котел-утилізатор; 6 — блок циклонів; 7 — 
електрофільтр; 8, 9 — розвантажувальні пристрої; 10 — скребковий конвеєр; 
11 — пусковий димосос  
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Подрібнений колчедан із тарілчастого бункера-живильника 
2 рівномірно надходить у киплячий шар матеріалу на черені печі, 
змішується з ним і згоряє. Повітря, необхідне для горіння 
колчедану, нагнітається в піч вентилятором 1 і приводить у стан 
«кипіння» суміш недогарку та палаючого колчедану, що пере-
бувають там. Для підтримки необхідної температури киплячого 
шару в ньому розташовують охолоджувальні змійовики 4. З печі 
КШ випалювальний газ надходить у котел-утилізатор 5, де 
охолоджується до 400 — 450 °С. 

У змійовиках котла-утилізатора 5 одержують до 1,5 т пари  
на 1 т колчедану. Після виходу з котла випалювальний газ попе-
редньо очищається від великих часток пилу в циклонах 6, ретельно 
знепилюється в електрофільтрі 7 і далі направляється на переробку в 
сульфатну кислоту. Недогарок з печі КШ, пил з бункерів котла-
утилізатора, циклонів і електрофільтра надходять на скребковий 
транспортер 10, потім зволожуються, охолоджуються в холодиль-
ному барабані й виводяться з цеху стрічковим транспортером. 

На рис. 1.7 надано технологічну схему виробництва газу з 
використанням як сировини для отримання сульфатної кислоти 
гіпсу та фосфогіпсу. 

 
Рис. 1.7. Схема виробництва газу для отримання сульфатної кислоти 

з гіпсу: 1 — 4, 8, 9, 11 — бункери; 5, 10 — кульові млини; 6 — обертова 
піч; 7 — обертовий холодильник  
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Вихідна сировина — гіпс, фосфогіпс або ангідрит разом з кок-
сом, а можливо з добавкою недогарка та глини з бункерів 1—4 тран-
спортується до кульових млинів 5, де перемелюються та ретельно 
змішуються. Випалювання шихти виконується в горизонтальній 
обертовій печі 6, в яку подається гаряче повітря, нагріте в барабан-
ному холодильнику 7 клінкером, що утворився в печі 6. В результаті 
спалювання коксу в печі підтримується досить висока температура, 
достатня для розкладення CaSO4 з утворенням SO2 і клінкера.  

На рис. 1.8 представлена схема контактного вузла з проміж-
ними теплообмінниками.  

 
 

Рис. 1.8. Схема контактного вузла з проміжними теплообмінниками: 
1 — газодувка; 2 — бризковловлювач; 3 — зовнішній теплообмінник; 4 — 
контактний апарат; 5 — пускова газодувка; 6 — пусковий підігрівач; 7 — 
димосос; 8 — димова труба 

 

Такі вузли працюють в сульфатнокислотних цехах із повною 
схемою підготовки сірчистого газу. Очищений та осушений сір-
чистий газ нагрівають за рахунок теплоти реакційного газу послі-
довно проходячи зовнішній теплообмінник та проміжні тепло-
обмінники в контактному апараті. Найбільша різниця температур 
між сірчистим газом, що нагрівається, та реакційним газом 
створюється при їх протитечії в усіх теплообмінниках. Для 
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підтримки оптимального температурного режиму застосовуються 
байпасні газоходи з засувками, які регулюють кількість сірчистого 
газу, що поступає в теплообмінники. З цією ж метою іноді в 
контактних вузлах температура реакційної суміші після 1-го шару 
контактної маси регулюється шляхом піддуву частини вихідного 
сірчистого газу. Після 1-го шару можна піддувати як холодний 
сірчистий газ (40—70 °С), так і газ, який попередньо нагрітий у 
зовнішньому теплообміннику до 220—250 °С. В першому випадку 
піддувається біля 20, в другому — біля 30 % загальної кількості 
газу, що потрапляє в контактний вузол. Відомі схеми контактних 
вузлів, в яких частина теплоти реакції відводиться в тепло-
обмінниках, що охолоджуються повітрям. Ще застосовується подача 
на 1-й шар контактної маси сірчистого газу підвищеної концен-
трації. Наприклад, при роботі на колчедані в 1-й шар подається газ, 
який містить 9—10 % SO2, а частина теплообмінників охолод-
жується осушеним повітрям. Подібна схема наведена на рис. 1.9. 

 
 

Рис. 1.9. Схема контактного вузла, який працює за методом подвійного 
контактування: 1 — газодувка; 2 — фортеплообмінник; 3 — теплообмінники 
першого ступеню; 4 — контактний апарат; 5 — теплообмінники другого 
ступеню; 6 — фортеплообмінники другого ступеню  
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1.5. Основна апаратура у виробництві  
сульфатної кислоти 

 
Контактні апарати. Для здійснення процесу окиснення SO2 

в промисловості застосовують в основному контактні апарати з 
нерухомим шаром ванадієвого каталізатору, розташованим на 
4—5 полицях. В останні роки переважне поширення набувають 
контактні апарати з проміжним охолодженням газу (тепло-
обміном), які відрізняються простотою, можливістю викорис-
тання тепла реакції, малим гідравлічним опором та інше 
(рис. 1.10). У цих реакторах теплообмінники розміщені усередині 
контактного апарата (рис. 1.10, а) або поза ним (рис. 1.10, б, г); 
останні називаються контактними апаратами з винесеними 
теплообмінниками. 

 

 
 

Рис. 1.10. Контактні апарати з проміжним охолодженням газу між 
шарами: а, б — у теплообмінниках; в — додавання холодного газу; г — 
комбіноване охолодження; 1 — шари контактної маси; 2 — внутрішній 
теплообмінник; 3 — винесені теплообмінники 

 
Процес окисннення SO2 у контактних апаратах із проміж-

ним теплообміном полягає в тому, що газ, підігрітий до темпера-
тури трохи вище температури запалювання каталізатора (400— 
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420 °С), пропускають через перший шар контактної маси, де 
відбувається окиснення 60—80 % SO2 від його загальної кіль-
кості. За рахунок виділення тепла реакції температура газу 
підвищується до 550—580 °С. Швидкість реакції в таких умовах 
дуже велика, і для її протікання потрібна менша кількість кон-
тактної маси. Однак подальше окиснення сулфур діоксиду припи-
няється, тому що ступінь перетворення практично досягає рівно-
важного значення. 

Зі зниженням температури газу на вході в перший шар 
контактної маси збільшується ступінь перетворення, який 
досягається на цьому шарі, тому що можливо збільшити різницю 
температур на виході і вході газу в цей шар, зменшується 
необхідна поверхня теплообмінника, у якому нагрівається газ. 
Тому на перший шар завантажують контактну масу зі зниженою 
температурою запалювання (EK, CBC та ін.). 

Після першого шару каталізатора газ охолоджують до 460—
480 °С в теплообміннику (рис. 1.10, а і б) або шляхом додавання 
холоднішого газу (рис. 1.10, б і г). У якості охолоджуючого 
агента в теплообмінниках 2 і 3 може застосовуватися холодний 
сірчистий газ, що надходить на контактування, вода або пара  
(в останніх випадках теплообмінник є утилізатором та паропе-
регрівником відповідно). 

Після охолодження газ надходить у другий шар контактної 
маси, де протікає подальше окиснення SO2. При цьому 
температура знову підвищується, газ знову потрібно охолод-
жувати і т. д. Температурні умови процесу тим ближче до 
оптимальних, чим більше шарів контактної маси. 

На рис. 1.11 наведена схема контактного вузла з чотири-
шаровим контактним апаратом, який має виносний 10 та внутрішні 
2, 4, 6 теплообмінники. Внутрішні теплообмінники 2, 4, 6 пере-
бувають у просторі між шарами контактної маси 1, 3, 5, 7.  
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Рис. 1.11. Схема контактного вузла з чотиришаровим контактним 
апаратом, який має виносний та внутрішні теплообмінники: 1, 3, 5, 7 — 
шари каталізатора; 2, 4, 6 — внутрішні теплообмінники; 8 — корпус 
контактного апарата; 9 — засувка; 10 — виносний теплообмінник 

 

Корпус 8 контактного апарату це сталевий футерований 
циліндр, нижня частина якого розширена. Чотири шари кон-
тактної каталізаторної маси 1, 3, 5, 7 розташовані на решітках, 
горизонтально закріплених по висоті апарата. Шари 5 і 7 
перебувають у нижній, розширеній частині апарата. Завдяки 
розширенню апарата досягається зменшення гідравлічного опору 
в шарах 5 і 7 каталізатора, які містять приблизно у два рази більше 
контактної маси, чим два верхніх шари 1, 3. Теплообмінники 2 і 4, 
що перебувають між шарами 1 і 3 і 5 і 7, виготовлені зі 
суцільнотягнених труб, розвальцьованих у сталевих решітках. 
Теплообмінник 6, який розташованийє між шарами 5 і 7 ката-
лізатора, зазвичай виготовляють у вигляді змійовика або пластин-
частого теплообмінника. 

Сірчистий газ після очищення й сушіння надходить із 
температурою 50 °С у міжтрубний простір виносного тепло-
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обмінника 10, де він нагрівається до 230—240 °С. Потім він 
проходить послідовно міжтрубні простори внутрішніх тепло-
обмінників 2 і 4, нагріваючись до 440—450 °С, і із цією 
температурою входить зверху в шар 1 контактної маси. У цьому 
шарі окиснюється до 70 % SО2, що входить у контактний апарат у 
складі сірчистого газу, при цьому температура газу підвищується 
до 590 °С. Далі газ проходить вниз трубами внутрішнього 
теплообмінника 3, де охолоджується до 460 °С, віддаючи теплоту 
газам, що йдуть у міжтрубному просторі, і нагріваючи їх до 
440—450 °С. У шарі контактної маси температура газу 
підвищується з 460 до 500 °С, а ступінь перетворення його на 
виході з шару 3 досягає 90 %. Пройшовши трубами внутрішнього 
теплообмінника 4, газ охолоджується до 440 °С. У шарі 
каталізатора він нагрівається тільки до 450 °С, тому що в ньому 
окиснюється порівняно мало SО2, на виході з цього шару ступінь 
контактування збільшується з 90 до 96 %. У шар 7 каталізатора газ 
входить із внутрішнього теплообмінника 6 із температурою 
420 °С, а виходить із нього з температурою 425 °С, при цьому 
ступінь його перетворення досягає 98 %. З контактного апарата газ 
надходить у зовнішній теплообмінник 10, де він проходить 
трубами зверху вниз, нагріваючи газ, що йде по міжтрубному 
простору в контактний апарат. Рух газів у контактному апараті 
регулюють газовими засувками 9. У період пуску випалювальні 
гази підігрівають топковими газами в спеціальному підігрівнику, 
звідки вони надходять у контактний апарат. 

Олеумний абсорбер це сталевий циліндричний апарат, який 
футерований керамікою (рис. 1.12). Товщина футерівки в нижній 
частині під колосниковою решіткою від 300 до 450 мм, над 
колосниковою решіткою від 120 до 250 мм. Кришки абсорбера 
виконані з кислотостійкого залізобетону.  
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Рис. 1.12. Олеумний абсорбер: 1 — сталевий корпус; 2 — колосникова 

решітка; 3 — насадка; 4 — люк для завантаження насадки; 5 — наглядове 
скло; 6 — розпилювач 

 
На рис. 1.13 наведено конструкцію горизонтальної печі для 

спалювання сірки.  
Піч має горизонтальний сталевий барабан 1, який зсередини 

огорнутий листовим азбестом та футерований вогнетривкою 
цеглою 3. Барабан зміцнений кутниками жорсткості 2. Роз-
плавлену сірку подають через форсунки 5, розташовані в 
торцевій частині печі, разом із повітрям, необхідним для повного 
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спалювання сірки, яке вдувають через короб 4. Додатково подають 
так зване вторинне повітря через отвір в стінці печі 7.  

 

 
 
Рис. 1.13. Горизонтальна піч для спалювання сірки: 1 — корпус, 

огорнутий листовим азбестом; 2 — кутники жорсткості; 3 — футеровка з 
шамоту та діатоміту; 4 — короб для подачі повітря; 5 — форсунка для 
розпилення розплавленої сірки; 6 — перегородки; 7 — штуцер для подачі 
вторинного повітря; 8 — оглядове вікно; 9 — форсунка для запалювання 
печі; І – ІІІ — камери  

 
Для запалювання та попередньго розігрівання печі 

передбачена форсунка 9, в яку подають природний газ або рідке 
паливо. При досягненні в печі достатньо високої температури 
сірка загорається і з неї утворюється факел. Горіння сірки 
відбувається в усьому об’ємі печі й закінчується в камерах, 
утворених перегородками 6, куди додатково падають повітря 
через отвір 7. В камері ІІІ вмонтовано оглядове вікно 8. 
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На рис. 1.14 надано ескіз щільникового електрофільтру. 
 

 
 
 
Рис. 1.14. Щільниковий електрофільтр: 1 — нижня натяжна рама;  

2 — верхня рама для підвіски електродів; 3 — кварцева труба  
 
Схема циркуляції води й пароводяної суміші у водотруб-

ному котлі-утилізаторі із примусовою циркуляцією безпосеред-
ньо пов'язаному з піччю КШ, показана на рис. 1.15.  
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Рис. 1.15. Схема циркуляції води та пароводяної суміші в котлі-
утилізаторі та печі з киплячим шаром: 1 — піч з киплячим шаром; 2 — 
змійовик для підігріву води; 3 — барабан котла-утилізатора; 4, 11 — 
водяний насос; 5 — випарювальна секція; 6 - пароперегрівник; 7 — 
економайзер; 8 — котел-утилізатор; 9 — деаератор; 10 — деаератор  

 
Гарячий сірчистий газ із печі КШ 1 надходить у котел-утилі-

затор 8 з температурою близько 850°С. У котлі він охолоджується 
до 400—450 °С і потім направляється в циклон для очищення від 
пилу. Частина пилу осаджується з газу в котлі й збирається в бу-
нкері — нижній частині камери котла. Опускати температуру на 
виході з котла нижче 400 °С не можна, тому що це призводить до 
конденсації пари сульфатної кислоти в котлі й корозії його мета-
левих частин. Пом’якшену воду й конденсат подають у деаератор 
10, у якому воду нагрівають парою до 101—103 °С для видалення 
з неї розчинених газів. З деаератора воду насосами 4 направляють 
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в економайзер 7, що представляє собою систему труб із цирку-
люючою водою, яка нагрівається гарячими газами на виході їх з 
котла-утилізатора. Економайзер дозволяє повніше використову-
вати теплоту гарячого сірчистого (грубного) газу. Вода, пройшо-
вши економайзер, надходить у барабан 3, звідки насосом 4 пода-
ється в холодильні елементи 2, розташовані в киплячому шарі ко-
лчедану печі, і паралельно в труби 5 випарної секції. Зі змійовика 
для підігріву води 2 і труб випалювальної секції 5 пароводяна су-
міш повертається в барабан 3 для відділення пари. Насичена пара, 
що утворилася в барабані 3, проходить пароперегрівник 6 і пода-
ється споживачеві як перегріта пара. 

У табл. 1.7 зазначені типи й потужність котлів-утилізаторів, 
що застосовуються для печей КШ продуктивністю 100 і 200 т/добу 
колчедану. 

 
Таблиця 1.7. Типи і паропродуктивність котлів-утилізаторів, що 

застосовуються для печей КШ  

Продуктивність печі 
45 %-го колчедану, т/доб Тип котла-утилізатора Паропродук-

тивність, т/год 

100 УККС-4/ 40-2  
(з пароперегрівачем) 5,7 

100 УККС-4/ 40-2 б/п  
(без пароперегрівача) 7,0 

200 УККС-4/ 40-2  
(з пароперегрівачем) 10,3 

200 УККС-4/ 40-2 б/п  
(без пароперегрівача) 14,0 
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1.6. Основні напрямки удосконалення технології 
одержання сульфатної кислоти 

 
Недоліками сучасних сульфатнокислотних установок і 

агрегатів є: висока питома металоємність, що для систем на 
колчедані становить 19,6 кг на 1 т річної потужності, а для систем 
на сірці — 9,0 кг; високі питомі енерговитрати; недостатнє 
використання тепла реакцій; великі матеріальні й трудові витрати 
на експлуатацію виробництв сульфатної кислоти. 

Довгі роки основними напрямками технічного прогресу в 
сульфатнокислотному виробництві були: 

- ріст одиничних потужностей технологічних установок; 
- розробка принципово нових ефективних технологічних уста-

новок і їхнього апаратурного оформлення, зниження металоємності 
й енергетичних витрат на виробництво, скорочення витрат мате-
ріалів і енергії; 

- зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу з 
вихлопними газами; 

- створення практично безвідхідних технології. 
Збільшення потужності одиничних установок дозволяє 

зменшити питомі капітальні вкладення й експлуатаційні витрати, 
підвищити продуктивність праці. За цими показниками ефективно 
також будівництво декількох технологічних установок на одному 
підприємстві. Так у колишньому СРСР потужність сульфатно-
кислотних установок на колчедані (тут і далі — розрахунки на 
100 %-ву H2SO4 — моногідрат) зросла до 360 тис. т/рік, а на сірці 
до 500 тис. т/рік, в Японії — 430 тис. т/рік, на сірці — у США —  
до 700 тис. т/рік. У США діють сульфатнокислотні системи 
потужністю понад 2 млн. т/рік. 

Зазначений ріст одиничних потужностей технологічних ліній 
досягнуто в основному шляхом збільшення геометричних розмірів 
апаратів. Це призвело до ускладнення внутрішніх конструкцій 
апаратів. Вся апаратура стає надзвичайно громіздкою й складною в 
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експлуатації (збільшуються простої установок й витрати на 
ремонт), зростають питомі метало- і матеріалоємність систем. Так, 
діаметр контактного апарата сульфатнокислотної установки на 
колчедані потужністю 360 тис. т/рік дорівнює 14 м, висота — 28 м. 

Подальше збільшення потужності установок таким шляхом 
технічно й економічно недоцільно. Потрібні нові технічні 
рішення збільшення потужності. Незважаючи на те, що перехід 
сучасних потужних установок з одинарного контактування на 
подвійне дозволив в 4—6 разів знизити вміст діоксиду сірки у 
вихлопних газах (ступінь контактування зросла з 98 до 99,5—
99,8 %), збільшення потужності установок і концентрація 
сульфатнокислотних систем на одному підприємстві призвели 
до значних сумарних викидів діоксиду сірки. Так, сульфатно-
кислотна установка потужністю 500 тис. т/рік навіть при ступені 
контактування 99,5—99,8 % викидає з вихлопними газами від 
1600 до 700 т сульфур діоксиду за рік. При роботі двох і більше 
таких установок на одному підприємстві викиди сульфур 
діоксиду збільшуються настільки, що стає складним дотримання 
встановлених санітарних норм. 

Будівництво установок хімічного очищення газів, що 
відходять, вимагає додаткових капітальних вкладень, а також 
значних експлуатаційних і особливо трудових витрат. Крім того, 
воно не завжди можливе через відсутність необхідного попиту на 
побічні продукти, що утворяться. 

Питання охорони природи від забруднень промисловими 
викидами набули в останні роки особливої актуальності у зв'язку з 
їхнім пагубним впливом на тваринний і рослинний світ, на будови 
й споруди. Особливо велику шкоду наносить сульфур діоксид, 
викиди якого в усьому світі обчислюються десятками мільйонів 
тонн, включно й від контактних сульфатнокислотних установок. 
Викиди сульфур діоксиду і триоксиду, бризок і туману сульфатної 
кислоти з вихлопними газами є незворотніми втратами вироб-
ництва, що зменшує ступінь використання сировини. 
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Тому вдосконалювання сульфатнокислотного виробництва в 
напрямку подальшого підвищення ступеня контактування (тобто 
ступеня використання сірки) зниження викидів сульфур діоксиду 
набуває важливого значення. 

Зниження питомої металоємності може бути досягнуто 
збільшенням в апаратах масової швидкості газових потоків і 
концентрації сульфур діоксиду в газі, що переробляється, засто-
суванням нових інтенсивних процесів і апаратів, оптимальним 
компонуванням апаратів, раціональною схемою й апаратурним 
оформленням теплообміну в контактному апараті (за рахунок 
зменшення поверхні теплообмінників). Поліпшення енергетичних 
показників установок можливе шляхом підвищення концентрації 
SO2 в газі, що переробляється, застосування ефективних нових 
технологічних схем і економічних апаратів та машин, за рахунок 
повнішого використання реакційного тепла. 

Роботи з подальшого технічного розвитку сульфатно-
кислотного виробництва ведуться в наступних напрямках: 

- розробка методу одержання сульфатної кислоти з концен-
трованого газу (до 50—70 % SO2) з використанням технічного 
кисню (триступінчастою конверсією);  

- розробка потужних установок на сірці, які працюють під 
тиском, і циклічних установок під тиском та з застосуванням 
технічного кисню. 

Підвищення концентрації сульфур діоксиду є одним з 
найважливіших факторів інтенсифікації сульфатнокислотного 
виробництва, оскільки пропорційно підвищенню концентрації 
SО2 збільшується продуктивність сульфатнокислотної установки 
при одночасному зниженні втрат тепла реакції. Але при цьому 
для досягнення задовільних викидів сульфур діоксиду з 
вихлопними газами необхідно мати трьох- і чотирьохступінчасті 
системи контактування й абсорбції. 

Через високе питоме тепловиділення при окисненні концен-
трованого газу й неможливості відводу тепла із зони реакції 
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використання контактних апаратів тільки з фільтруючими 
шарами каталізатора ускладнене й мало ефективне. Тому при 
розробці процесу виробництва сульфатної кислоти з 
концентрованих газів (до 50—70 % SО2) для першого ступеню 
конверсії SO2 застосований контактний апарат з одним киплячим 
шаром зносостійкого каталізатора. Ізотермічність киплячого 
шару й високі коефіцієнти тепловіддачі забезпечують можливість 
окиснювання концентрованого діоксиду сірки на 60—75 % без 
перегріву каталізатора й ефективне використання тепла реакції. 
Після першої абсорбції сульфур триоксиду газова суміш 
розбавляється повітрям до концентрації 15—18 % SO2 і подається 
на наступне окиснювання у контактний апарат зі стаціонарними 
шарами каталізатора. 

Узагальнені технологічні показники роботи контактного 
вузла для переробки концентрованого газу, отримані на дослідній 
установці, наведені в табл. 1.8. 

 
Таблиця 1.8. Показники роботи дослідної установки з застосуванням 

кисню 

Показники 
Стадії конверсії На виході  

з установки I II III 

Кількість газу на вході, м3/добу кислоти  360 360* 280 275 

Склад газу, % (об.)     

SO2 63 15,7 1,2 0,04 

O2 31,6 22,5 18,8 18,4 

Час контакту, с 2,2 4,5 0,5 — 

Ступінь окиснення, % 75 94 97 99,95 

* Додано 255 м3 повітря 
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Розрахунки показали, що інтенсивність роботи апаратів у 
такій системі підвищується не менш, ніж в 2,5—3 рази. Система, 
як видно з таблиці, може забезпечити високі показники процесу 
як за ступенем окиснення SО2, так і за залишковим вмістом його 
у вихлопному газі. 

Складність будівництва й експлуатації такої системи 
полягає в необхідності мати кисневу установку, що вимагає 
додаткових капітальних вкладень і експлуатаційних витрат. 

 
 

Питання для самоперевірки 
1. Де застосовується сульфатна кислота та олеум? 
2. Види сировини для одержання сульфатної кислоти. 
3. Які домішки містить сірчаний колчедан? 
4. Хімічна формула алуніту. 
5. Які марки сульфатної кислоти випускає промисловість? 
6. Чим відрізняється олеум від сульфатної кислоти? 
7. За якими стадіями виробляється сульфатна кислота? 
8. Чому з підвищенням температури швидкість окиснення 

SO2 в SO3 спочатку зростає, а потім зменшується? 
9. За якими показниками оцінюється якість каталізаторів 

для окиснення SO2 в SO3? 
10. Коли і з яких причин замінюють контактну масу? 
11. Які технологічні схеми виробництва сульфатної кислоти 

Вам відомі?  
12. Поясність роль електрофільтра в технологічній схемі 

одержання сульфатної кислоти. 
13. Для чого призначений олеумний абсорбер? 
14. Варіанти оформлення контактних апаратів з нерухомими 

шарами каталізатору на полицях. 
15. Яким чином досягається низька концентрація SO2 в  

вихлопних газах виробництва сульфатної кислоти? 
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2. ТЕХНОЛОГІЯ НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ 
 
 

2.1. Властивості та призначення нітратної кислоти,  
основні методи її виробництва 

 
Чиста нітратна кислота HNO3 — безбарвна, рухлива рідина, 

що застигає при мінус 41,58 °С, «димить» на повітрі. Молекулярна 
маса 63,016 кг/кмоль, а молярний об’єм пари — 24,58 м3/кмоль. 
Тверда нітратна кислота утворює кристали з моноклинною та  
ромбічною ґратками з температурою плавлення 231,57 К та кипіння 
355,76 К. Тиск насиченої пари дорівнює 1886,5 Па. Елементарна 
комірка кристалічної ґратки нітратної кислоти містить 16 молекул 
HNO3. Густина кристалічної HNO3 1895 кг/м3. Моногідрат нітрат-
ної кислоти плавиться при температурі 235,64 К, тригідрат — при 
254,69 К.  

Під впливом світла кислота поступово розкладається: 
4HNO3 = 4NO2↑ + О2↑ + 2Н2О   (2.1) 

Діоксид азоту, що виділяється, розчиняється в кислоті і 
надає їй бурого забарвлення та запаху. Крім NO2, при розкладенні 
нітратної кислоти можуть утворюватися оксиди N2О, NО, N2О4, 
N2О5. При температурі близько 343 К нітроген оксид NО 
розкладає нітратну кислоту за реакцією: 

NO + 2HNO3 ⇄ 3NO2 + H2O – 73,6 кДж.   (2.2) 
Більше 80 % нітратної кислоти йде на виробництво 

мінеральних добрив. Вона також застосовується при отриманні 
вибухових речовин, нітратів, солей, адипінової кислоти, хімі-
катів; в органічному синтезі; в ракетній техніці. Промисловість 
випускає кислоту неконцентровану (50—60 % HNO3) і 
концентровану (96—99 % HNO3), реактивну, особливої чистоти 
та меланж кислотний. Світове виробництво нітратної кислоти 
оцінюється в 75—80 млн т/рік.  
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Виробництво неконцентрованої нітратної кислоти полягає в 
окисненні аміаку киснем повітря до оксидів азоту і подальшому 
перетворенні їх в нітратну кислоту шляхом абсорбції водою. В 
промисловості застосовуються виробництво під підвищеним 
тиским та комбінований метод, в якому окиснення аміаку здій-
снюється під невеликим тиском, а перетворення оксидів нітро-
гену в кислоту під підвищеним тиском. 

Основними методами одержання концентрованої нітратної 
кислоти є її концентрування екстрактивною дистиляцією та 
ректифікацією, безпосереднє одержання з використанням кисню. 

 
 

2.2. Якість сировинних матеріалів для виробництва  
нітратної кислоти 

 
Аміак. Безбарвний газ із різким запахом, добре розчиний у 

воді й інших розчинниках, утворює гемі- і моногідрати. Відносна 
молекулярна маса — 17,0304. Мольний об’єм за нормальних 
умов 22,049 дм3. Температура самозапалювання з повітрям 
дорівнює 650°С. Межа вибухонебезпечності повітряної суміші з 
об’ємною часткою NН3 при 20 °С і атмосферному тиску: верхня — 
28,0 %, нижня — 15 %. Температура розкладення аміаку на N2 і Н2: 
без каталізатора — 1200 °С і вище; за присутності каталізатора — 
300 °С. Деякі фізико-хімічні властивості аміаку наведені в табл. 2.1. 

Рідкий аміак — безбарвна прозора рідина з різким запахом. 
Вміст основної речовини та домішок в рідкому аміаку регламен-
тується ГОСТ 6221—90. Вимоги до якості аміаку за основними 
показниками наведені у табл. 2.2. 

Для виробництва нітратної кислоти та мінеральних добрив 
використовують аміак марки Б. 
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Таблиця 2.1. Фізико-хімічні властивості аміаку 

Найменування властивостей (констант),  
одиниця виміру 

Значення 
фізичних величин  

Температура кипіння (при атмосферному тиску), °С  мінус 33,35 

Температура твердіння, °С мінус 78 
Густина рідкого аміаку, кг/м3 681,4 
Густина газуватого аміаку при 0 °С і 101325 Па, кг/м3 0,771 
Критична температура NН3, °С 132,4 
Критичний тиск, МПа  11,15  
Теплоємність аміаку при атмосферному тиску і 25 °С, 
кДж/моль.  

35,66  

Теплота випаровування при мінус 33,4 °С, кДж/моль  22,37  
 
 
Таблиця 2.2. Вимоги до якості аміаку зрідженого технічного 

Назва показників 
Норма для марки 

А Ак Б 
Масова частка NН3, % не менше 99,9 99,6 99,6 
Масова частка N2, %, не менше — 82 82 
Масова частка води  
(залишок після випаровування), % — 0,2–0,4 0,2–0,4 

Масова частка води (метод Фішера), %  
не більше 0,1 — — 

Вміст масла, мг/дм³, не більше 2 2 8 
Вміст заліза, мг/дм3, не більше  1 1 2 

 
Повітря. Для технічних розрахунків приймають, що сухе 

повітря містить, % об.: N2 — 78,1; О2 — 21,0; Ar2 — 0,9. Вміст 
Н2О у вологому повітрі 0,1÷2,8 % об. 

В повітрі можуть бути присутніми сліди SO2, NH3, CO2.  
У районі промислових майданчиків повітря забруднене пилом, а 
також SO2, SO3, H2S, С2H2, Cl2 та ін. Кількість пилу в повітрі 
складає 0,5—1,0 мг/м3. 
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Кисень. Застосовується у виробництві концентрованої 
нітратної кислоти методом прямого синтезу, для збагачення 
аміачно-повітряної суміші при отриманні неконцентрованої 
нітратної кислоти. Вміст основної речовини в технічному кисню, 
що використовується в цих виробництвах, не менше 94,4 % об. 

Вода. Використовується для зрошування колони абсорбції, 
для вироблення пари в котлах-утилізаторах, для охолоджування 
апаратів і машин. Для абсорбції оксидів азоту використовують 
паровий конденсат і хімічно очищену воду. В деяких схемах 
дозволено застосовувати конденсат сокової пари аміачної селітри. 
Вода, що використовується для зрошування колон, не повинна 
містити вільного аміаку і твердих суспензій, вміст хлорид-іону 
повинен бути не більш 2 мг/дм3, масла не більш 1 мг/дм3,  
NH4NO3 — не більше 0,5 г/дм3. Хімічно очищена вода для котлів-
утилізаторів повинна відповідати вимогам ГОСТ 20995—75. 

Технічна вода, призначена для відведення теплоти в 
теплообмінниках і охолоджування устаткування (оборотна вода), 
повинна відповідати наступним вимогам: жорсткість карбонатна — 
не більше 3,6 мгекв/кг; вміст зважених речовин — не більше  
50 мг/кг; значення рН — 6,5—8,5. 

Сульфатна кислота. Сульфатна кислота H2SO4 використо-
вується при концентруванні нітратної кислоти. 

Безводна сульфатна кислота при 20 °С безбарвна 
масляниста рідина, яка кристалізується при 10,37 °С. При 296,2 
°С і 760 мм рт.ст. безводна сульфатна кислота починає кипіти з 
розкладенням до утворення постійно киплячої (азеотропної) 
суміші, яка містить 98,3 % H2SO4 і 1,7 % Н2О. З водою та 
сірчистим ангідридом сульфатна кислота змішується в усіх 
співвідношеннях.  

Має токсичну дію на організм людини, викликаючи тяжкі 
опіки при попаданні на шкіру й слизисту оболонку очей. Пари 
сульфатної кислоти, потрапляючи в дихальні шляхи людини,  
викликають подразнення та їх ушкодження. 
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Якісні показники сульфатної кислоти, що виробляється 
промисловістю, повинні відповідати нормам, наведеним у попе-
редньому розділі в табл. 1.5. 

Нітрат магнію. Нітрат магнію, що використовується в 
процесі концентрування азотної кислоти як водовіднімальний 
засіб, утворюється при взаємодії розчину неконцентрованої 
нітратної кислоти з порошком каустичного магнезиту (MgO). 
Свіжовиготовлений і очищений розчин нітрату магнію повинен 
відповідати наступним вимогам: 

Масовий вміст Mg(NO3)2 , %   30—40 
Масовий вміст, мг/дм3: 
механічних домішок   ≤ 50 
іонів заліза  ≤ 0,3 
рН розчину   6,3—6,5 

Азотнокислий магній утворює кристалогідрати з 1, 2, 3, 6 і 9 
молекулами води.  

 
 

2.3. Каталізатори окиснення аміаку повітрям 
 
Як каталізатори окиснення аміаку поширені сплави платини 

з родієм та паладієм. Вони мають високу температуру плавлення, 
легко піддаються механічній обробці.  

Характеристики каталізаторних сіток із сплаву №1 (92,5 % 
Pt, 4,0 % Pd, 3,5 % Rh) наведені в табл. 2.3. 

В останні роки інтенсивно запроваджуються платиноїдні 
каталізатори у вигляді в’язаних сіток об’ємної структури. 
Каталізатор MULTINIT® виготовляється зі сплаву, який містить 
95 % платини та 5 % родію, діаметр дроту 0,076 мм. Вага пяти  
сіток діаметром 1,7 м такого каталізатору — 20621,80 г. З такими 
каталізаторами досягають вищого ступеня конверсії, менших 
незворотних втрат дорогоцінних металів, більшого пробігу в 
порівнянні з каталізаторами зі тканих платиноїдних сіток.  
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Таблиця 2.3. Характеристики каталізаторних сіток із сплаву №1  

Показники Діаметр дроту, мм 
0,06 0,07 0,08 0,09 

Маса сітки, г/м2 389/366* 529/488* 691/650* 876/823* 
Активна поверхня, 

м2/м2 
см2/г 

 
1,206 
31,0 

 
1,407 
26,6 

 
1,608 
23,2 

 
1,810 
20,7 

Вільний перетин, % 65,3 60,2 - 50,7 
Вільний об’єм, % 69,8 64,8 59,8 54,8 
Маса 1м дроту, г 0,05745 0,07819 0,10213 0,12926 

*для сітки зі сплаву №5 
 
Неплатинові каталізатори окиснення аміаку повітрям 

виготовляють на основі оксидів кобальту, заліза або хрому. 
Для зменшення втрат платини неплатиновий каталізатор 

використовують в комбінації з платиноїдним. Каталізаторна 
система складається з платиноїдної сітки в якості першого 
ступеню та шару неплатинового каталізатору товщиною 50 мм, 
розташованого на відстані 10—15 мм від сітки, в якості другого 
ступеню.  

На другому ступені використовуються, зокрема, каталізатори 
КН-2 та КНСХ. 

Основні показники якості каталізатору КН-2 представлені в 
табл. 2.4.  

 
Таблиця 2.4. Показники якості неплатинового каталізатору КН-2 

Найменування показника Норма  
1 2 

Розмір гранул, мм: діаметр висота 5,5+1,0  
5,5+1,0 

Масова частка оксиду заліза (III) Fe2O3, % 92,0—1,0 
Масова частка оксиду заліза (II) FeO, %, не більше 0,1 
Масова частка оксиду хрому, (III) Cr2O3, % ,не менше 6,5 
Насипна щільність, кг/дм3, не більше: 1,5+0,2 
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Продовження табл. 2.4. 
1 2 

Механічна міцність — зусилля, яке руйнує  
при роздавлювання на торець, МПа, не менше 

3,5 

Масова частка бою та дріб’язку, %, не більше 1,0 
Масова частка втрат при прожарюванні, %, не більше 0,5 
Масова частка вологи, %, не більше 0,3 
Активність: вихід нітроген(ІІ) оксиду (II), %, не менше 97,5 

 
Основні показники якості неплатинового каталізатору 

КНСХ наведені в табл. 2.5.  
 
Таблиця 2.5. Показники якості каталізатору КНСХ 

Найменування показника Норма для марки 
КНСХ-1 КНСХ-2 

Зовнішній діаметр гранул, мм: 
- циліндричних  
- порожнистих  

 
5 ± 0,5 
6 ± 1 

 
5 ± 0,5 
6 ± 1 

Насипна щільність гранул, кг/дм3, не більше: 
- циліндричних  
- порожнистих  

 
1,8 
1,3 

 
1,8 
1,3 

Механічна міцність на роздавлювання, МПа, 
не менше: 

- середня 
- мінімальна 

 
 

3 
1,5 

 
 

3 
1,5 

Масова частка заліза в перерахунку на Fе2О3, 
%, не менше 

 
70 

 
68 

Масова частка алюмінію в перерахунку на 
Al2О3, %, не більше 

 
30 

 
30 

Масова частка ванадію в перерахунку на V2О5, 
%, не більше 

 
— 

 
1 

Масова частка сірки в перерахунку на SО3, %, 
не більше 

 
0,3 

 
0,3 

Селективність за оксидом азоту (ІІ), %,  
не менше: 

- при Р = 0,1 МПа та Т = 800 – 850 °С 
- при Р = 0,1 МПа та Т = 860 – 910 °С 

 
 

90 
— 

 
 

— 
90 
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2.4. Каталізатори очищення відхідних газів  
від оксидів азоту 

 
Алюмованадієвомарганцевий каталізатор АВК-10М призна-

чений для процесу селективного очищення відхідних газів від 
оксидів азоту аміаком у виробництвах нітратної кислоти, 
каталізаторів, амонійних солей та ін.  

Алюмованадієвомарганцевий каталізатор це оксиди ванадію 
в поєднанні з оксидами марганцю, які нанесені на поверхню 
активного оксиду алюмінію. 

Каталізатор відповідає вимогам і нормам наведеним в табл. 2.6. 
 
Таблиця 2.6. Характеристики каталізатору АВК-10М 

Назва показника Норма 

Масова частка ванадію в перерахунку на V2O5, % 13,5±1,5 

Масова частка марганцю в перерахунку на MnO2, % 0,7—1,0 

Насипна щільність, г/дм3 500—600 

Активність як ступінь відновлення оксидів азоту 
аміаком, %, не менше 96,5 

Механічна міцність, %, не менше 97,0 

Масова частка дріб’язку розміром менше 3,0 мм, %,  
не більше 0,7 

Розмір гранул, мм: довжина і діаметр, не більше  18,0 5±1 

 
Каталізатор алюмо-паладієвий АПК-2 призначений для 

процесу неселективного високотемпературного очищення відхід-
них газів від оксидів азоту природним газом у виробництвах 
нітратної кислоти. Каталізатор АПК-2 відповідає вимогам і 
нормам, наведеним в табл. 2.7. 
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Таблиця 2.7. Характеристика каталізатору АПК-2 
 

Назва показника Норма 
Розмір пігулок, мм:  1113 
Вміст паладію в сухій речовині, %,  1,8  2,0 
Вміст шкідливих речовин в очищених газах, %,  
не більше (при 813 – 863 К)  NO і NO2 — 0,005 

Механічна міцність при роздавлюванні  
по утворюючій, Н 900 

Об’ємна швидкість, год-1 До 22000 
 
Набувають поширення каталізатори блочної щільникової 

структури, що не містять дорогоціних металів або зі зниженим їх 
вмістом. До них можна віднести неплатинові блочні каталізатори 
серії ИК-42, розроблені Інститутом каталізу РАН, які використо-
вуються на другому ступені окиснення аміаку повітрям. 

 
 

2.5. Фізико-хімічні основи виробництва нітратної кислоти 
 
Сучасне виробництво нітратної кислоти базується на 

використанні азот(ІІ) оксиду, який отримують окисненням аміаку  
киснем повітря з наступним його окисненням до азот(ІV) оксиду і 
абсорбцію NO2 конденсатом сокової (водяної) пари. 

Каталітичне окиснення аміаку складний процес і може з 
однаковою вірогідністю протікати як до цільового продукту — 
азот(ІІ) оксиду, так і до азот(І) оксиду і молекулярного азоту: 

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O + 904,0 кДж    (2.4) 
4NH3 + 4O2 = 2N2O + 6H2O + 1104,4 кДж   (2.5) 
4NH3 +3O2 = 2N2 + 6H2O + 1268,8 кДж    (2.6) 

Монооксид азоту, що утворився, може розкладатися: 
2NO = N2 + O2 + 180,6 кДж    (2.7) 
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або взаємодіяти з аміаком: 
4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H2O + 1810,5 кДж.   (2.8) 

Аміак, що надходить із аміачно-повітряною сумішшю, може 
розкладатися до молекулярного азоту і водню, причому останній 
потім згоряє з утворенням парів води: 

2NH3 + 1,5О2 = N2 + 3H2O – 91,6 кДж.    (2.9)  
Найбільше на вихід NO впливає температура. Максималь-

ний вихід NO спостерігається при 1173—1193 К (900—920 °С). 
Проте при підвищенні температури також збільшуються 

незворотні втрати платиноїдного каталізатора. Підвищення тиску 
впливає на показники процесу окиснення негативно — веде до 
зниження ступеня конверсії аміаку в NO і до підвищення тем-
ператури, але вигоди від збільшення продуктивності устаткування 
дозволяють використовувати підвищення тиску як чинник інтен-
сифікації вузла окиснення. На рис. 2.1 наведено вплив темпе-
ратури та добавок до платини родію та паладію на втрати 
каталізатора.  

 

 
 

Рис. 2.1. Залежність втрат каталізаторних сіток від температури: 1 —
сітка з платини; 2 — сітка з платини з добавкою 10 % родію (нитка діа-
метром 0,075 мм); 3 — сплав № 1 (нитка діаметром 0,09 мм) 
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З рис. 2.1 видно, що з підвищенням температури окиснення 
аміаку швидко зростають втрати платини, особливо при темпе-
ратурі вище 1200 К. Встановлено, що причинами втрат каталізатора 
є окиснення платини з утворенням газоподібних оксидів платини та 
часток металевої платини, каталітична та механічна ерозія поверхні 
домішками, які містяться в газовій суміші, вібрація сіток, підви-
щенна напруженність каталізатора. Відбувається розтріскування 
сіток з деформацією кристалічної ґратки платинових сплавів, що 
призводить до збільшення внутрішньої поверхні ниток. В цьому 
процесі беруть участь домішки повітря — оксиди та корбонати 
натрію, калію. Вони проникають в мікротріщини каталізатора, 
створюючи там нарости та каверни, які призводять до збільшення 
втрат платинового каталізатору. Втрати каталізатора збільшуються 
з ростом температури процесу, тиску. Втрати каталізатора також 
зростають при застосуванні повітря, збагаченного киснем.  

Для зменшення втрат каталізатора і відповідно підвищення 
економічності процесу виробництва нітратної кислоти сітки з 
платино-родієво-паладієвого сплаву виготовляють із дроту 
діаметром переважно 0,09 мм, розмір вічка 0,22 мм, які мають 
1024 отворів на 1 см2 поверхні сітки. На рис. 2.2 наведено 
залежність прямих питомих втрат сіток від часу їхнього пробігу.  

 

 
Рис. 2.2. Залежність прямих питомих втрат сіток від часу їхнього 

пробігу на сплавах: 1 — №1; 2 — № 5  
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Видно, що прямі втрати сіток помітно зростають з часом 
пробігу сіток, особливо при часі, більш як 12 місяців. 

Вплив температури на вихід азот(ІІ) оксиду надано на 
рис. 2.3. Видно, що вихід азот(ІІ) оксиду з ростом теператури 
процессу на каталізаторі з різними добавками збільшується. 

 

 
 
Рис. 2.3. Залежність виходу NO від температури на платинових 

каталізаторах з добавками, % мас: 1 — рутенію 10; 2 — рутенію 2; 3 — 
паладію 2  

 
Максимальний вихід NO спостерігається при 1193 K і на  

чистій платині він дорівнює 96 %, а на сплавах Pt-Rh та Pt-Rh-Pd 
досягає 99 %. При збільшенні співвідношення кисень:аміак вихід 
азот(ІІ) оксиду також зростає. В реальних умовах процес 
окиснення аміаку ведуть при температурі 800—900 °С, якщо тиск 
атмосферний або підвищений. При середньому тиску 0,3—
0,5 МПа окиснення вигідно вести при 800 °С. Вплив часу 
контактування на вихід NO надано на рис. 2.4.  

Вихід азот(ІІ) оксиду помітно зростає зі збільшенням часу 
контактування сировини з каталізатором приблизно до 1.10–4 с, 
однак при подальшому зростанні часу контактування вихід 
азот(ІІ) оксиду зменшується через перетворення аміаку до 
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молекулярного азоту. Швидкість розповсюдження зони реакції по 
поверхні каталізатора залежіть від температури. При температурі 
400 °С вона дорівнює 0,2 м/с, а при 800 °С вже сягає 0,8 м/с. Для 
попередження вибуху аміачно-повітряної суміші необхідною 
умовою є підтримка лінійної швидкості газової суміші на рівні, 
який перевищує швидкість розповсюдження зони реакції.  

 

 
 
Рис. 2.4. Залежність виходу азот(ІІ) оксиду від часу контактування 

амічно-повітряної суміші з каталізатором в контактному апараті 
 
Має значення свівідношення О2:NO2 в забезпеченні макси-

мального виходу NO. Відповідні дані наведені на рис. 2.5. Можна 
побачити, що при вищих температурах вихід азот(ІІ) оксиду 
помітно більший.  

Також вихід NO залежить від тиску (рис. 2.6). Видно, що 
вихід NO знижується зі зростанням тиску, особливо при низькій 
температурі. 
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Рис. 2.5. Вплив співвідношення О2:NН3 на вихід NO при темпе-

ратурі, °С: 1 — 680; 2 — 760; 3 — 860 
 

 
 
Рис. 2.6. Залежність виходу NO від тиску при температурі, °С:  

1 — 900; 2 — 950; 3 — 980 
 



Технологія нітратної кислоти 63

Методи зниження вкладень і втрат каталізатора. Вкла-
дення і втрати каталізатора можуть бути зниженими оптимізаці-
єю технологічних умов конверсії, удосконаленням хімічного 
складу каталізатора, переходом на двохступеневе окиснення амі-
аку з використанням в якості другого ступеню недефіцитних  
оксидних каталізаторів. Зниження температури конверсії, змен-
шення лінійної швидкості газового потоку в зоні реакції, скоро-
чення часу пробігу каталізаторних сіток будуть сприяти економії 
платини на виготовлення каталізаторів. Збільшення тиску,  
напруженості каталізатора, лінійної швидкості газу, вмісту домі-
шок в аміачно-повітряної суміші погіршують показники процесу 
як за виходом NO, так і за втратами каталізатора. Лише темпера-
тура збільшує вихід NO, але разом з тим вона збільшує втрати ка-
талізатора. Має значення рівномірний розподіл газового потоку 
по поверхні каталізатора, висока якість очистки та перемішуван-
ня вихідної газової суміші, яка сприяє зниженню вібрації сіток.  

Не вичерпано резерви з розробки платиноїдних каталізато-
рів, в яких здійснюється часткова заміна платини на паладій, 
хром, ванадій, нікель. Встановлено, що окиснення аміаку завер-
шується приблизно на 90 % на перших по ходу двох сітках, тому 
запропоновано наступну одну чи дві сітки виконати зі сплавів на 
основі оксидів заліза, хрому, кобальту і ін. Таким чином окис-
нення ведеться на двох каталізаторах, що отримало назву двохс-
тупеневий каталізатор.  

Існує технологія вловлювання каталізаторного пилу, що 
містить платину та платиноїди. Встановлюють фільтри для 
вловлювання парів платини на сітках із золота, паладію, срібла і 
ін. Однак, цей метод не знайшов промислового запровадження, 
тому що він потребує великих вкладень золота та паладію, які 
крім того, після 2—3 пробігів руйнуються. Заміст сіток 
застосовують керамічні або металеві кільця з нанесенням на їхню 
поверхню цих металів тонким шаром. Такі фільтри встановлюють 
в зонах температур 500—600 °С (Ag) та 700—750 °С (Au). Але 
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вони засмітчують нітрозний газ пилом, який утворюється внаслі-
док руйнування кілець.  

На практиці знайшли застосування скловолоконні фільтри з 
діаметром ниток 7—9 мкм та базальтові з діаметром 3 мкм. 
Фільтр являє собою два концентричних перфорованих стакани, 
зазор між якими заповнюється волокном. Швидкість фільтрації 
приймається в межах 1,5—2,0 м/с при густині упаковки волокон 
0,035— 0,065 кг/м2. Опір такого фільтра складає 7,85·104— 
1,47·105 Па. Встановлена залежність ступеню вловлювання 
платиноїдів від часу пробігу каталізаторних сіток (рис. 2.7)  

 

 
 
Рис. 2.7. Залежність ступеню вловлювання платиноїдів від часу пробігу 

каталізаторних сіток при завантаженні волокна при тиску 0,588 МПа  
в кількості, кг: 1 — 13; 2 — 8; 3 — 10 

 
Можна зробити такий висновок: максимальний ступінь 

вловлювання платиноїдів (50 % від втрат сіток) спостерігається 
при часі пробігу 2000—2500 годин. В складі вловлених волокном 
5,3 % платиноїдів знайдено 4,1 % Pt, 0,5 % Pd, 0,7 Rh. Відомі 
розробки фільтрів з панцирних сіток з вогнетривких металів, які 
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встановлюють в зоні конверсії аміаку, в тому числі при двоступе-
невому каталізаторі.  

При каталітичному окисненні аміаку утворюється як цільова 
сполука лише азот(ІІ) оксид. Це відносно мало реакційноздатна 
сполука, що не реагує з водою, тому для отримання нітратної кис-
лоти вона повинна бути окиснена до оксидів вищих валентностей. 

При окисненні NO киснем утворюється діоксид азоту: 
2NO + O2 = 2NO2 + 124 кДж,   (2.10) 

який може димеризуватися до N2O4 і взаємодіяти з NO з 
утворенням нітроген(ІІІ) оксиду: 

2NO2 = N2O4 + 56,9 кДж,     (2.11) 
NO + NO2 = N2O3 + 40,1 кДж.     (2.12) 

Рівновага цих реакцій при низьких температурах зміщена 
вправо, тому в нітрозному газі в умовах надлишку кисню та при 
достатньому часі контактування всі оксиди азоту після охолод-
ження можуть бути перетворенні в тетраоксид діазоту (N2O4). В 
реальних умовах процесів окиснення і кислотоутворення, які 
протікають бесперервно, рівновага не досягається, тому в газах 
присутні NO, NO2, N2O3, N2O4. Співвідношення між їх кількостями 
визначається в основному температурними умовами.  

Зі зниженням температури рівновага реакції (2.10) 
зміщується в бік утворення діоксиду азоту. Під атмосферним 
тиском і при температурі біля 423 К в нітрозних газах, 
отриманних конверсією аміаку повітрям, повинен знаходитися 
тільки NO2, при 973 K — NO. Підвищення тиску зміщує 
рівновагу в бік утворення NO2. Особливістю реакції (2.10) є те, 
що швидкість її збільшується зі зниженням температури. 

Якщо на початковій стадії окиснення NO в нітрозних газах 
швидкість реакції (2.10) відносно велика, то в міру зниження 
концентрації азот(ІІ) оксиду і кисню, вона, не зважаючи на 
зниження температури, різко зменшується. Досягти високих 
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ступенів окиснення (вище 90—93 ) особливо при низьких 
концентраціях NO (менше 2,0—2,5 ) дуже важко. Для цього 
треба значний час, тобто великі реакційні об’єми. Для збільшення 
швидкості реакції необхідно знижувати температуру, підвищу-
вати тиск на стадії абсорції, збільшувати вміст кисню в газі. Всі 
ці фактори використовуються в промисловій практиці в залеж-
ності від конкретних умов технології виробництва. Ступінь 
окиснення нітрозного газу визначає повноту переробки газу в 
кислоту та її максимальну концентрацію. Збільшити швидкість 
окиснення нітрозного газу можна за рахунок підвищення парці-
ального тиску кисню, що пов’язано з необхідністю збільшення 
подачі в систему додаткового повітря. Однак збільшення кількості 
додаткового повітря викликає перевантаження системи по газу та 
призводить до зниження концентрації оксидів азоту в газі і 
викликає зменшення швидкості окиснення. 

Нітратна кислота термодинамічно стійка при температурах 
нижче 523 K. Тому при охолодженні нітрозних газів нижче цієї 
температури одночасно протікають процеси кислотоутворення.  
В газовій фазі при високих ступенях окиснення азот(ІІ) оксиду 
відбувається взаємодія NO2 із водяною парою, однак, кількість 
парів нітратної кислоти, що утворюються, невелика. Азотиста 
кислота також утворюється в газовій фазі, однак і її концентрація в 
нітрозних газах, отриманих конверсією аміаку повітрям, невелика. 

Присутні в нітрозних газах контактного окиснення аміаку 
ді-, три- і тетраоксиди азоту здатні взаємодіяти з водою. Так,  
триоксид утворює азотисту, а тетраоксид — азотисту і нітратну 
кислоти: 

N2O3 + H2O = 2HNO2 + 55,6 кДж,    (2.13) 
N2O4 + H2O = HNO2 + HNO3 + 59,2 кДж.  (2.14) 

Азотиста кислота – нестійка сполука і в розчинах нітратної 
кислоти розкладається: 

4HNO2 = N2O4 + 2NO +2H2O    (2.15) 
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Сумарний процес розкладення з урахуванням протікання 
зворотніх реакцій можна записати у вигляді: 

3HNO2 = HNO3 + 2NO + H2O – 75.8 кДж.  (2.16) 
Нітроген(ІІ) оксид NO, що утворюється, в розчинах прибли-

зно до 60 %-вої нітратної кислоти частково окиснюється в рідкій 
фазі до NO2, а в основному — в газовій фазі після виділення із 
розчину. Перед поглинанням оксидів азоту в абсорбційній колоні 
проводиться підготовка нітрозних газів, що заключається в їх 
охолодженні, окисненні азот(ІІ) оксиду і виділенні реакційної води. 
При виділенні реакційної води, яке, як правило, відбувається в 
холодильниках-конденсаторах, протікає кислотоутворення. Шви-
дкість кислотоутворення при конденсації парів води значно вища, 
ніж в абсорбційній колоні. Це призводить до того, що при виді-
ленні реакційної води в схемах під єдиним тиском 0,6— 
0,7 МПа в конденсаторах утворюється 45—50 %-ва нітратна  
кислота, а ступінь переробки оксидів азоту досягає 40—50 %. 
Останнє, в свою чергу, призводить до зниження швидкості кислото-
утворення і концентрації кислоти в абсорбційній колоні. 

Зі збільшенням концентрації утворюваної кислоти зростає 
надлишкова кількість N2O4, яка необхідна для реалізації реакції 
(2.14). В подальшому цей надлишок видаляють із продукційної 
кислоти шляхом продування її гарячим повітрям, яке спрямовується 
в систему для створення підвищеної концентрації кисню на стадії 
підготовки нітрозного газу та абсорбції оксидів азоту. 

Гази після абсорбції знезаражують каталітичним віднов-
ленням оксидів азоту до молекулярного азоту. 

До надходження на каталізатор вихлопний газ, що містить 
оксиди азоту, повинен бути підігрітий до температури початку 
реакції й у нього вводять газ-відновник. Температура підігріву 
визначається в основному характером цього газу, складом 
каталізатора й у промислових схемах вибирається в межах від 
250 до 750 °С. 
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У випадку застосування як відновника природного газу 
спочатку відбувається його горіння з наявним киснем: 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 804,58 кДж.  (2.17) 
При неповному згорянні метану можуть утворитися водень 

й оксид вуглецю, які також відновлюють оксиди азоту: 
СН4 + 0,5О2 = СО + 2Н2 + 35,13 кДж.  (2.18) 

Всі три відновники реагують на каталізаторі з оксидами азоту, 
відновлюючи їх до азоту. Причому на першій стадії відновлення з 
NO2 утворюється NO, а потім N2: 

NO2 + 2H2 = NO + H2O;     (2.19) 
2NO + 2H2 = N2 + 2H2O.     (2.20) 

Аналогічно реагує NO2 і метан: 
4NO2 + CH4 = 4NO + CO2 + 2H2O;   (2.21) 

4NO + CH4 = 2N2 + CO2 + 2H2O + 1160 кДж.   (2.22) 
Відношення CH4 : O2 підтримують на рівні 0,55—0,56. 

Кінцевими продуктами очищення є азот, водяна пара, діокисид 
вуглецю.  

Як каталізатор високотемпературного відновлення 
використовують, в основному, нанесені паладійові каталізатори 
типу АПК-2. 

З метою зменшення витрати СН4 і зниження температури 
відновлення оксидів азоту запропоновано використовувати аміак, 
який селективно взаємодіє з оксидами азоту і не реагує з киснем. 
Відновлення оксидів азоту проходить в основному до молеку-
лярного азоту. 

Проте залежно від типу каталізатора можливо також віднов-
лення NO2 і NО до азот(І) оксиду і окиснення аміаку киснем до  
N2О і N2 

2NH3 + 8NO = 5N2O + 3H2O + 945,6 кДж,  (2.23) 
4NH3 + 4O2 = 2N2O + 6H2O + 1104,4 кДж,  (2.24) 
4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O + 1268,8 кДж.  (2.25) 
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Селективна взаємодія аміаку тільки з оксидами азоту забез-
печує низькотемпературне (200—350 °С) протікання процесу. 
Моноксид і діоксид азоту реагують з аміаком з рівною швидкістю. 
Присутній кисень активує реакцію утворення азоту. Селективна 
(низькотемпературна) очистка використовується в агрегатах, зазви-
чай обладнаних низькотемпературною рекуперативною турбіною. 
Каталізатором слугує алюмованадієвий контакт АВК-10М.  

 
 

2.6. Агрегат АК-72 виробництва неконцентрованої  
нітратної кислоти за комбінованою схемою 

  
Технологічна схема агрегату АК-72 продуктивністю  

1200 т/добу наведена на рис. 2.8. Концентрація продукційної  
кислоти дорівнює 60 % мас.  

Вихідний скраплений аміак випаровується в основному 
випарнику 4 за рахунок підігріву водою, що надходить із системи 
охолодження, і в допоміжному випарнику, який обігрівається 
парою низького тиску (0,667 МПа) в апараті 6. Потім газоподібний 
аміак нагрівається до 100 °С у перегрівнику 7. 

Перед надходженням у змішувач газоподібний аміак 
фільтрують для видалення металевого пилу в фільтрі 5. 

Повітря фільтрується на фільтрі 1 для видалення пилу, а 
потім надходить на компремування в компресорі 2, стискується 
до 0,42 МПа і розділяється на два потоки — основний і додат-
ковий. Основний потік повітря направляється в змішувач 8, де 
ретельно змішується з аміаком у регульованому співвідношенні 
(вміст аміаку в суміші 9,0—9,7 %).  

Аміачно-повітряна суміш (АПС) з температурою 215 °С 
вводиться паралельно в два контактних апарати 10, проходить 
через фільтр 9 і рівномірно розподіляється по платиноїдних 
каталізаторних сітках.  
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Рис. 2.8. Технологічна схема агрегату АК-72: 1 — фільтр повітря;  

2 — повітряний компресор; 3 — ресивер рідкого аміаку; 4 — випарник 
аміаку; 5 — фільтр газоподібного аміаку; 6, 7, 13, 22, 27, 28 — підігрівачі; 
8, 29 — змішувачі; 9 — фільтр аміачно-повітряної суміші; 10 — контак-
тний апарат; 11 — котел-утилізатор; 12 — економайзер; 14, 23 — 
холодильники-конденсатори; 15 — газовий промивач; 16, 19, 21 — насос; 
17, 18 — теплообмінник; 20 — нітрозний нагнітач; 24 — абсорбційна колона; 
25 — продувочна колона; 26 — ловушка; 30 — реактор каталітичної очистки; 
31 — газова турбіна; 32 — парова турбіна 

 
Тепло, що виділяється при окиснюванні аміаку, підвищує 

температуру газів до 875 °С. Після проходження через плати-
ноїдні сітки гази надходять у пароперегрівники, де віддають 
частину свого тепла, а потім у котли-утилізатори 11 й у високо-
температурні теплообмінники газових потоків, що розташовані в 
корпусах котлів. 
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Температура перегрітої пари регулюється автоматично і 
підтримується на рівні 400 °С. Пара, що утворюється, частково 
використовується в турбіні, а залишок її надходить у заводську 
мережу (21—22 т/год). 

Окиснювання NО починається в котлах-утилізаторах 11 у  
міру охолодження. Температура газів, що виходять з котла-
утилізатора, дорівнює 355 °С. Вони проходять теплообмінник (два 
газових потоки) і економайзер 12, відкіля виходять при температурі 
близько 150 °С. Потім у підігрівачі 13 та конденсаторі 14 гази 
охолоджуються приблизно до 35 °С водою зі вторинної мережі 
охолодження. При цьому відбувається конденсація значної частини 
реакційної води і часткова абсорбція оксидів азоту. Розведена 
нітратна кислота, що утворюється, збирається в сепараторі. 

Потім нітрозні гази змішуються зі вторинним повітрям із 
віддувочної колони, стискуються нітрозним нагнітачем до  
1,1 МПа і охолоджуються в теплообмінниках хвостовими газами 
приблизно до 92 °С. Після охолодження нітрозні гази направля-
ються в конденсатор високого тиску, також охолоджуваний 
водою зі вторинної охолоджувальної мережі. Звідки, охолоджені 
до 42 °С, надходять в абсорбційну колону. 

В абсорбційній колоні, обладнаній 56 ситчатими тарілками, 
протікає абсорбція оксидів азоту водою. Для відведення тепла 
абсорбції на тарілках розташовані змійовики, через які проходить 
вода зі вторинної охолоджувальної мережі.  

У верхню частину абсорбційної колони подають демінера-
лизовану воду — на 56-у тарілку і конденсат сокової пари — на 
53-ю тарілку. Конденсат сокової пари складає приблизно 70 % від 
кількості води, що подається. 

Кислота, що містить 60,4 мас. % НNO3, виводиться з 
нижньої частини абсорбційної колони і направляється в 
продувочну колону 25, де повітрям під тиском 0,4 МПа із неї 
віддуваються розчинені оксиди азоту, а потім самопливом вона 
подається на склад готової продукції. 
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Хвостові (вихлопні) гази направляються через сепаратор у 
підігрівник хвостових газів та теплообмінник, де рекуперується 
тепло нітрозних газів, які виходять із компресора. При цьому їх 
температура підвищується до 155 °С. Потім хвостові гази прохо-
дять теплообмінник і нагріваються до 480—500 °С за рахунок 
тепла розширених вихлопних газів. 

Нагріті вихлопні гази змішуються з природним газом і 
поступають в реактор каталітичної очистки 30, де на двох-
ступеневому каталізаторі оксиди азоту відновлюються до азоту та 
підігріваються до 750—770 °С. 

Гарячі хвостові гази надходять на вхід газової турбіни 31 під 
тиском 0,941 МПа. Кількість енергії, яку видає ця турбіна, складає 
понад 72 % всієї енергії, що витрачається на компримування. 

Після розширення хвостові гази проходять теплообмінник, 
де віддають тепло неочищенним вихлопним газам, і викидаються 
в атмосферу. 

 
 

2.7. Агрегат виробництва неконцентрованої нітратної 
кислоти під тиском 0,716 МПа УКЛ-7 

 
Базовим агрегатом виробництва неконцентрованої нітратної 

кислоти в Україні залишається розроблений в 60-ті роки минулого 
сторіччя енерготехнологічний агрегат виробництва неконцентро-
ваної нітратної кислоти під єдиним тиском 0,716 МПа з 
потужністю 120 тис. т/рік. Концентрація кислоти 56—58 % НNO3. 

Технологічна схема агрегату під тиском 0,716МПа наведена 
на рис. 2.9.  

Атмосферне повітря через апарат очистки повітря 1, де очи-
щується від механічних домішок, засмоктується на газотурбінну 
установку ГТТ-3М 2. Газотурбінна установка забезпечує агрегат 
стисненим повітрям з одночасним виробленням електроенергії й 
рекуперацією енергії очищених відпрацьованих газів. В установці 
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здійснене двохступеневе стиснення повітря: в осьовому 
компресорі 2а та відцентровому компресорі 2б з проміжним 
охолодженням. 

 

 
Рис. 2.9. Технологічна схема агрегата під тиском 0,716 МПа: 1 — 

фільтр повітря; 2 — газотурбінна установка ГТТ-3М: а — осьовий 
компресор; б — відцентровий компресор (нагнітач); в — газова турбіна;  
г — електродвигун-генератор (2 ФАЗ 800—6000) ; д — пускова камера 
згоряння; е — проміжний холодильник повітря; 3 — реактор каталітичної 
очистки; 4 — камера підготовки газів (згоряння); 5, 6 — підігрівачі; 7, 9 — 
сепаратори; 8 — холодильник-конденсатор; 10 — абсорбційна колона;  
11 — продувочна колона; 12 — окиснювач; 13 — контактний апарат; 
14, 17 — котли-утилізатори; 15 — фільтр азотоповітряної суміші; 16 — 
змішувач; 18, 19 — економайзери; 20 — деаератор; 21 — живильний насос  

 
Продуктивність агрегату за повітрям 87103 нм3/год. 
В осьовому компресорі повітря стискається до 0,25 МПа, 

нагріваючись при цьому до температури 200 °С. Далі повітря 
поступає в проміжний повітроохолоджувач 2е, де охолоджується 
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до температури не більше 45 °С. Потім повітря надходить в 
відцентровий компресор 2б, де стискається до тиску не більше 0,8 
МПа. Після відцентрового компресора повітря з температурою не 
більш 143 °С поділяється на два потоки. Один в кількості біля 
13 % надходить на власні потреби агрегату ГТТ-3М (для охолод-
ження проточної частини турбіни, на лабіринтові ущільнення, в 
камеру горіння). Інший потік спрямовується на виробництво 
нітратної кислоти. 

Газоподібний аміак одержують випаровуванням зрідженого 
аміаку в вузлах підготовки аміаку (на схемі не показані). 

Стиснене повітря подається в підігрівач повітря 5, де підіг-
рівається за рахунок тепла окиснення нітрозного газу. Далі підіг-
ріте повітря надходить у змішувач 16 із фільтром 15. У змішувачі 
газоподібний аміак змішується з нагрітим повітрям в співвідно-
шенні 1: 9 і спрямовується в контактний апарат 13. Вміст аміаку в 
аміачно-повітряній суміші (АПС) підтримується автоматично в 
межах 9,510,5 %. 

В контактному апараті 13 на платиноїдному каталізаторі  
відбувається окиснення аміаку киснем здебільшого до азот(ІІ)  
оксиду. Процес протікає при температурі 890—910 °С.  

Нітрозні гази, що утворилися, які містять азот(II) оксид, во-
ду, азот та кисень, потрапляють в котел-утилізатор 14. В котлі ві-
дбувається випаровування деаерованої хімочищеної води з утво-
ренням перегрітої пари з температурою 230—255 °С, а також 
охолодження нітрозних газів до 250—275 °С. 

В об’ємі котла-утилізатора частково протікає реакція окис-
нення азот(ІІ) оксиду до азот(IV) оксиду. 

Після котла-утилізатора нітрозні гази надходять в окисню-
вач 12, в об’ємі якого відбувається реакція окиснення NO. При 
цьому за рахунок тепла реакції температура нітрозних газів під-
вищується до 300 °С. Після окиснювача нітрозні гази поділяють-
ся на два потоки. Один спрямовується в підігрівач повітря 5,  
інший — в підігрівач хвостових газів 6. 
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Температура нітрозних газів на вході в підігрівач хвостових 
газів 6 300 °С, на виході до 190 °С. Після підігрівачів обидва по-
токи нітрозних газів з’єднуються й спрямовуються у відділення 
абсорбції. Охолодження та підготовку нітрозного газу перед хімі-
чною абсорбцією здійснюють в 2-х холодильниках-конденса-
торах кожухотрубчатого типу 8.  

Нітрозний газ після використання тепла хімічних реакцій з 
тиском 0,7 МПа та температурою 130—170 °С подається в 
міжтрубний простір холодильників-конденсаторів 8, де 
охолоджуються зворотною оборотною водою, що надходить 
після абсорбційної колони 10, до 30—50 ºС. 

На поверхні трубок холодильників-конденсаторів, при охо-
лоджуванні нітрозних газів, конденсуються пари води з утворенням 
плівки кислоти, що стікає на трубну дошку. Конденсат нітратної 
кислоти концентрацією 40—50 % відводиться з трубної дошки в 
абсорбційну колону 10, на тарілки 5, 6, 8, 10. Вода після холодиль-
ників-конденсаторів з температурою до 35 °С скидається в оборот-
ний цикл. Нітрозні гази після холодильників-конденсаторів 8 спря-
мовуються в куб абсорбційної колони 10 під нижню тарілку. 

Під верхню тарілку колони подається конденсат водяної пари. 
Остання верхня тарілка виконує роль сепараційного пристрою, що 
перешкоджає винесенню крапель рідини з абсорбційної колони. 

Інтенсивність процесів окиснення та кислотоутворення мак-
симальні в нижній частині колони й зменшуються в міру знижен-
ня вмісту оксидів азоту та кисню в нітрозному газі, тобто при ру-
сі газу по колоні знизу вгору. Тому нижні тарілки обладнані бага-
торядними охолоджувальними змійовиками, а з 22-ї по 30-у тіль-
ки двохрядними. 

Нітратна кислота з верхніх тарілок колони, перетікає на ни-
жче розташовані тарілки назустріч потоку газу. Масовий вміст 
кислоти при цьому зростає й досягає 56—58 %, а масовий вміст 
оксидів азоту в нітрозному газі зменшується до 0,11 %. Отримана 
в абсорбційній колоні кислота самопливом надходить в продувну 
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колону 11, де відбувається віддувка кислоти від розчинених ок-
сидів азоту гарячим повітрям. 

Нітратна кислота з продувної колони 11 спрямовується в  
загальноцеховий колектор видачі кислоти й далі на склад готової 
продукції. Віддуті оксиди азоту разом з повітрям надходять в  
колектор нітрозного газу перед абсорбційною колоною або під 
шосту тарілку. Непоглинені оксиди азоту з інертними газами — 
хвостові гази зі вмістом оксидів до 0,11 % — після абсорбційної 
колони спрямовуються в підігрівач хвостових газів 6, де в між-
трубному просторі підігріваються нітрозними газами з 30—35 °С 
до 100—130 °С. 

Для досягнення температури запалювання каталізатора, яка 
знаходиться в інтервалі 380—500 ºС, хвостові гази підігріваються 
у камері згоряння реактора 4. Підігрів здійснюється за рахунок 
змішування хвостових газів із продуктами згоряння природного 
газу (топкові гази). Природний газ та повітря подаються до 
камери згоряння у співвідношенні 1 : 10, що забезпечує повне 
згоряння. Відновлення оксидів азоту відбувається у реакторі 
каталітичної очистки 3. Як газ-відновник для очистки від оксидів 
азоту застосовується природний газ, який через камеру 
змішування надходить у хвостові гази. 

Газова суміш, що надходить у реактор 3, зі співвідношенням 
у ній природного газу до кисню 0,5—0,55 проходить зверху вниз 
обидва шари каталізатору, при цьому на обох полках відбу-
вається згоряння водневовмісних компонентів та відновлення 
оксидів азоту до концентрації не більш 0,005 % об. 

Очищені хвостові гази з температурою 705—730 °С й тис-
ком 0,56 МПа після реактора каталітичної очистки 3 по газоходу 
гарячих газів надходять в газову турбіну агрегату ГТТ-3М 2в.  

В турбіні відбувається рекуперація енергії хвостових газів, 
температура знижується до 400—480 °С, а тиск до 5,9 кПа. Далі 
очищені хвостові гази спрямовуються в котел-утилізатор хвосто-
вих газів 17 для подальшої утилізації тепла. 
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Минувши котел 17, а після цього пройшовши через еконо-
майзер 18, очищені хвостові гази охолоджуються до температури 
110—185 °С та спрямовуються в загальноцеховий колектор,  
а після цього через висотну вихлопну трубу — в атмосферу. 

 
 
2.8. Техніко-економічні показники у виробництві  

неконцентрованої нітратної кислоти 
 
Порівняння техніко-економічних показників різних методів 

виробництва неконцентрованої нітратної кислоти наведено у 
табл. 2.9. 

 
Таблиця 2.9. Показники роботи різних схем з виробництва нітратної 

кислоти 
 

Показники роботи системи 3,5 АК-72 У К Л-7 
Концентрація кислоти, % мас. 47—49 58—60 56—60 
Ступінь абсорбції, % 98,0—99,0 99,0-99,3 98,0—99,0 
Вміст оксидів азоту у газах після  
абсорбції, % об. 

0,1—0,15 0,07—0,1 0,1—0,15 

Каталітична очистка селективна неселективна неселективна 
Витрата ааміаку, кг/т 287—292* 286—289 293 
Абсорбційний об'єм, м3/(т·доб) 2,34 0,68 0,7 
Витрата природного газу, нм3/т — 90,1—97,0 125,0—135,0 
Витрата електроенергії, кВт·год/т 270—290 14,4—18,0 — 
Вода оборотна, м3/т 160—200 129—136 159 
Видача пари, МДж/т До 3550 4261—4380 1,62т/т 

*З врахуванням 3—5 кг/т на селективне каталітичне очищення 
 
 

2.9. Виробництво концентрованої нітратної кислоти 
 
В сучасній промисловості найпоширеніші методи вироб-

ництва концентрованої азотної кислоти — прямий синтез та кон-
центрування за допомогою водовіднімальних засобів.  
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У виробництвах концентрованої нітратної кислоти прямим 
синтезом значними недоліками вважають використання техноло-
гічного кисню, багатостадійність технології, недостатню надій-
ність обладнання, практичну відсутність можливості створення 
агрегатних схем.  

Істотними недоліками виробництв, заснованих на екстрак-
тивній дистиляції з водовіднімальними речовинами, є висока 
витрата пари, можливість попадання солей в продукт, наявність 
закислених стоків.  

Недоліки, притаманні способам прямого синтезу та концен-
труванням з водовіднімальними речовинами, відсутні при вироб-
ництві концентрованої нітратної кислоти, яке використовує 
ректифікацію надазеотропної. 

 
2.9.1. Концентрування нітратної кислоти за допомогою 

сульфатної кислоти 
Для концентрування нітратної кислоти використовують 

сульфатну кислоту 92—94 % (купоросне масло). 
Отримання концентрованої нітратної кислоти здійснюють 

на установці екстракційної дистиляції, технологічна схема якої 
наведена на рис. 2.10. 

Неконцентровану нітратну кислоту зі сховищ безперервно 
подають в напірний бак 1. Із баку 1 вона потрапляє в концен-
траційну колону 4 через випарник 3, звідки в вигляді паро-рідинної 
суміші з температурою 115—120 °С вводиться на 9 і 11 тарілки 
колони 4. Концентрована сульфатна кислота (купоросне масло) зі 
сховища через напірну ємність 2 поступає на 14 і 19 тарілки колони 
4. Ця колона виготовлена з кремнистого чавуну — феросиліду. 

Під першу тарілку знизу колони 4 подають перегріту пару 
при тиску 0,15 МПа й з температурою 250—300 °С, що забез-
печує денітрацію відпрацьованої сульфатної кислоти, яка виво-
диться з куба колони 4 на концентрування. Пари нітратної 
кислоти та оксиди азоту, що утворюються від розкладення HNО3, 
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водяна пара, а також повітря, яке попало в систему через нещіль-
ності флянцьових з’єднань, із верху колони 4 з температурою 
80—90 °С поступають у водяний холодильник-конденсатор 5.  
В ньому конденсуються пари з домішками оксидів азоту. 
Одержана концентрована нітратна кислота пропускається через 
кілька верхніх тарілок колони 4, де зустрічаючись з горячими 
парами звільнюється від оксидів азоту, після чого поступає на 
охолодження в холодильник товарної концентрованої нітратної 
кислоти 6 і після зниження температури до 30—40 °С направ-
ляється в сховища складу готової продукції. 

 

 
Рис. 2.10. Принципова схема установки для концентрування 

нітратної кислоти за допомогою сульфатної кислоти: 1 — напірний бак 
неконцентрованої нітратної кислоти; 2 — напірний бак купоросного масла; 
3 — випарник неконцентрованої нітратної кислоти; 4 — концентраційна 
колона; 5 — конденсатор; 6 — холодильник концентрованої нітратної 
кислоти; 7 – холодильник; 8 — збірник розведеної нітратної кислоти; 9 — 
абсорбційна колона 
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Вся система працює під розрідженням, яке створюється 
газодувкою, установленою після абсорбційної колони 9, приз-
наченої для вловлювання парів і оксидів.  

При дотриманні відповідності параметрів процесу нор-
мальному технологічному режиму забезпечується одержання 
нітратної кислоти концентрацією не нижче 98 % зі вмістом не 
більше 0,1—0,2 % сульфатної кислоти та 0,3—0,4 % оксидів азоту. 

Основним апаратом установки отримання концентрованої 
нітратної кислоти з допомогою сульфатної є концентраційна 
колона 4 барботажного типу, яка складається з окремих царг, 
виготовлених із феросиліду. Зазвичай колона має 20—28 царг 
діаметром 1000 мм. Висота однієї царги 360 мм, товщина стінки 
царги 25 мм, діаметр горловини тарілки 350 мм, діаметр ковпака  
660 мм. Колону старанно ізолюють. 

Основні показники витрат сировини та енергії деяких 
виробництв з концентруванням нітратної кислоти за допомогою 
сульфатної наведені в табл. 2.10. 

 
Таблиця 2.10. Показники роботи установок концентрованння 

нітратної кислоти у виробництвах різних фірм 
 

Сировина, енергія  Кеметікс Березники Кемерово Ангарськ 

Нітратна кислота  
58 %-ва (100 % ΗΝΟ3), т 1,002 1,0092 1,01 1,028—1,0245 

Вода охолоджуюча, м3 50 41 60 70 
Пара водяна, Гкал 620 0,4 0,52 0,63—0,68 
Електроенергія, 
кВтгод 

10 63 8,5 77—80 

Сульфатна кислота 
(100 % H2SO4), т 3,0* 4,395* 3,145* 0,0291—0,0296 

*без концентрування сульфатної кислоти, а виведення як побічного продукту  
70 %-вої H2SO4. 
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2.9.2. Виробництво концентрованої нітратної кислоти 
 з застосуванням нітрату магнію 

Концентрування нітратної кислоти за допомогою нітрату 
магнію порівняно з сульфатною кислотою дозволяє значно зни-
зити негативне навантаження на довкілля.  

Принципова технологічна схема виробництва концентрованої 
нітратної кислоти нітрат-магнієвим способом показана на рис. 2.11. 

 
Рис. 2.11. Принципова схема виробництва концентрованої нітратної 

кислоти за допомогою нітрату магнію: 1 — колона концентрування; 2 — 
конденсатор-дефлегматор; 3, 11 — кип’ятильники; 4 — насос плаву нітрату 
магнію; 5, 9 — сепаратори; 6 — вакуум-випарник; 7 — насос розчину нітрату 
магнію; 8, 16, 22, 23 — холодильники; 10 — випарний апарат; 12 — колона 
ректифікації; 13 — вакуумнасос; 14 — апарат повітряного охолоджування;  
15 — насос конденсату; 17, 21, 24 — насоси розведеної нітратної кислоти; 1 
8, 19, 20 — промивачі 

 

Неконцентрована нітратна кислота надходить в середню 
частину колони концентрування 1. Плав нітрату магнію з масовою 
долею Мg(NO3)2 74 —76 % у співідношенні 2,6 ÷ 7,0 до кислоти 
також надходить в колону 1 вище точки введення кислоти. 
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Із потрійної суміші HNO3–H2O–Мg(NO3)2 при температурі 
120—170 °С відбувається виділення (висолення) парів подвійної 
суміші HNO3–H2O зі вмістом HNO3 85—90 %, які піддаються 
ректифікації в верхній частині колони 1. Сконденсована в конден-
саторі 2 при температурі 50—86 °С концентрована нітратна 
кислота повертається в колону 1 на віддування розчинених оксидів 
азоту. Частина її після проходження верхніх тарілок колони 
видається на склад як готова продукційна кислота, інша частина — 
флегма — перетікає на нижні тарілки зони ректифікації. Деяка 
кількість кислоти в колоні 1 при підвищеній температурі розкла-
дається. Оксиди азоту, що при цьому утворюються, виводяться з 
конденсатора 2 через сепаратор 5 у вузол кислотної промивки 
(промивачі 18, 19, 20) для очищення. Промивання проводиться 
відповідно 50—60 %-вою, 20—25 %-вою та 5—10 %-вою HNO3. 
Підживлення циклів промивного розчину в промивачах виконується 
конденсатом сокової пари зі стадії регенерування нітрату магнію. 

На нижніх тарілках колони концентрування відбувається 
денітрація відпрацьованого плаву нітрату магнію шляхом проду-
вання його соковою парою з кип’ятильника 3 за рахунок 
попереднього упарювання плаву. 

Відпрацьований після стадії концентрування нітратної 
кислоти розчин нітрату магнію зі вмістом Мg(NO3)2 66—69 % та 
HNO3 до 0,6 % з кубу колони 1 перетікає в вакуум-випарник 6.  
За рахунок зниження його тиску від 0,13 МПа в кубі колони до 
0,065 МПа в вакуум-випарнику 6 відбувається закипання роз-
чину, додаткова його денітрація та випарювання вологи. 
Утворена сокова пара зі вмістом HNO3 15—20 % конденсується в 
холодильнику-конденсаторі 8, відділяється від пари в сепараторі 9 і 
повертається на концентрування в колону 1.  

Охолоджений в випарнику 6 розчин нітрату магнію насосом 7 
подають у випарний апарат 10. Упарювання відпрацьованого 
розчину нітрату магнію проводиться в випарному апараті з приму-
совою циркуляцією при залишковому тиску 0,026—0,034 МПа за 
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рахунок тепла конденсації гріючої насиченої пари з тиском 1,5—1,7 
МПа. Упарений розчин нітрату магнію (плав) зі вмістом Мg(NO3)2 
74—76 % насосом 4 повертається в колону концентрування 1. 

Сокова пара з випарного апарату 10 зі вмістом HNO3 3—5 % 
поступає в колону ректифікації 12 й після промивання на 
тарілках верхньої частини колони рН її доводиться до 1,0—0,5. 

Очищена сокова пара направляється в конденсатор повіт-
ряного охолодження 14, після якого конденсат сокової пари 
насосом 15 видається на утилізацію в виробництво неконцентро-
ваної нітратної кислоти. Тепло в нижню частину колони ректи-
фікації 12 підводиться при упарюванні кубової нітратної кислоти в 
кип’ятильнику 11 за рахунок тепла конденсації вторинної пари 
тиском 0,6—0,8 МПа. 

Розчин із вмістом HNO3 40—50 % із куба колони 12 
змішується з розчинами вузла кислотного промивання й насосом 24 
повертається в колону 1. Вакуум в системі регенерації відпрацьо-
ваного розчину нітрату магнію підтримується водокільцевим 
вакуум-насосом 13 із виведенням інертів в атмосферу. 

Підживлення системи концентрування кислоти та регенерації 
розчину нітрату магнію виконується свіжим розчином 30— 
40 %-ного Mg(NO3)2 із установки приготування. 

Виробництво концентрованої нітратної кислоти за допомогою 
нітрату магнію характеризується витратами (на1 т ΗΝΟ3): 

Неконцентрована нітратна  
кислота 58 % (100 % ΗΝΟ3), т  1,011 
Магнезит, кг  0,369 
Пара, Гкал  1,61 
Вода охолоджуюча, м3  132 
Електроенергія, кВт·год  22,8 

До основного устаткування для концентрування нітратної 
кислоти нітратмагнієвим способом відносять колони концен-
трування, випарні апарати, холодильники-конденсатори, промив-
ник нітрозних газів. 
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Колона концентрування, як і у виробництві з використанням 
сульфатної кислоти, складається з 28 тарілок-царг діаметром 
1000 мм із барботажними променевими ковпаками, відлитими з 
феросиліду, й установлених на опорне титанове днище. Титанове 
днище одночасно слугує проміжним збірником відпрацьованого 
нітрату магнію, який відводиться в кип’тильник плаву. 

Випарний апарат призначений для концентрування відпра-
цьованого розчину нітрату магнію. Це апарат з примусовою цирку-
ляцією, винесеною гріючою камерою і зоною кипіння з танген-
ціальним введенням труби закипання в сепаратор. Випарний апарат 
виготовлений із титану ВТ1-0, а осьовий циркуляційний насос 
виконаний зі сталі 12Х18Н10Т.  

Промивник нітрозних газів призначений для очистки 
нітрозних газів від оксидів азоту й є вертикальним циліндричним 
апаратом, виконаним із сталі 08Х18Г8Н2Т, з трьома насадочними 
ступенями, заповненими керамічними кільцями Рашига. 

Конденсатор парів кислоти призначений для конденсації й 
охолодження концентрованої нітратної кислоти оборотною водою, 
що проходить по трубному пучку конденсатора. Конденсатор це 
кожухотрубний теплообмінник, виконаний із сталі 02Х8Н22С6 
(ЕП-794). 

 
 

2.10. Прямий синтез концентрованої  
нітратної кислоти 

 
Виробництва концентрованої нітратної кислоти при обробці 

рідинної суміші оксидів азоту з водою киснем під тиском біля 
5 МПа за реакцією: 

2N2О4 + 2Н2О + О2 ⇄ 4HNО3 + 78,8 кДж,  (2.25) 

"прямого синтезу" експлуатуються в багатьох країнах.  
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Для цих виробництв основною вихідною сировиною як і для 
виробництв неконцентрованої нітратної кислоти слугує синте-
тичний аміак. Тому виведення води, утвореної при окисненні 
аміаку і надлишкової для переробки нітрозних газів у концентро-
вану нітратну кислоту, є обов’язковою стадією. 

Із промислових схем отримання концентрованої нітратної 
кислоти прямим синтезом найбільшого поширення набула схема, 
в якій окиснення аміаку здійснюють при атмосферному тиску, а 
абсорбцію оксидів азоту — під тиском 0,343 МПа (рис. 2.12).  

У холодильнику-промивачі (на схемі не вказаний) з нітроз-
них газів виділяється частина реакційної води. Позаяк ця стадія 
виробництва працює при атмосферному тиску, то втрати (для 
переробки в концентровану кислоту) оксидів азоту від взаємодії з 
реакційною водою порівняно невеликі. Далі гази зі вмістом  
11,7 % об. оксидів азоту, при температурі 45—50 °С поступають на 
всмоктування турбокомпресора 1, де стискаються до 0,412 МПа і 
нагріваються до 280—290 °С. У всмоктувальний патрубок турбо-
компресора вводиться також додаткове повітря з атмосфери. 

Після турбокомпресора 1 стиснені нітрозні гази спрямо-
вують в окиснювач 2, де відбувається окиснення азот(ІІ) оксиду 
до NО2 та нагрівання нітрозних газів до 320—340 °С. Тепло 
нітрозних газів використовується в підігрівачі 3 для підігріву 
хвостових газів від 35 до 250—270 °С. При цьому нітрозні гази 
охолоджуються до 110—130 °С. 

З підігрівача 3 нітрозні гази поступають в газовий 
холодильник 4, де охолоджуються водою до 60—65 °С, а потім 
разом з нітратною кислотою, що утворилася, спрямовуються в 
окиснювальну колону 5, де залишковий азот(II) оксид окисню-
ється киснем, який знаходиться в нітрозних газах, до NO2. 

Для відведення тепла реакції окиснення на тарілках 
окиснювальної колони встановлені охолоджуючі змійовики.  
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Рис. 2.12. Схема виробництва концентрованої нітратної кислоти  

методом прямого синтезу при абсорбції оксидів азоту під тиском 
0,343 МПа: 1 — турбокомпресор з газовою турбіною рекуперації; 2 — 
окиснювач; 3 — підігрівач хвостових газів; 4 — газовий холодильник; 5 — 
окиснювальна колона; 6 — нітроолеумна колона; 7, 11 — напірні баки 
нітроолеуму і автоклавної кислоти; 8 — відбілювальна колона; 9 — головний 
холодильник; 10 — конденсатор оксидів азоту; 12 — пастка; 13 — ресивер; 
14 — автоклав; 15, 21 — насоси; 16, 18, 23 — збірники зріджених оксидів 
азоту, концентрованої і неконцентрованої нітратної кислоти; 17 — мішалка 
сирої суміші; 19 — змієвиковий холодильник; 20, 22 — холодильники 
розсільні; 24 — змішувач; 25 — реактор каталітичного очищення 

 
Для подальшого виділення реакційної води і запобігання 

взаємодії оксидів з нею на 21-у тарілку окиснювальної колони 
подається 60—65 %-ва нітратна кислота із зони промивки 
нітроолеумної колони 6. 
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З окиснювальної колони окиснені на 98—99 % нітрозні гази 
поступають у нижню частину нітроолеумної колони 6 у зону 
доокиснення й охолоджування. Для доокиснення викорис-
товується концентрована нітратна кислота. Гази охолоджуються 
до 0 °С розсолом, що проходить змійовиками, які встановлені на 
тарілках зони доокиснення, а потім спрямовуються в зону 
нітроолеумної абсорбції. На зрошування зони нітроолеумної 
абсорбції і зони доокиснення подається концентрована HNО3, 
охолоджена в розсільному холодильнику 20. 

Нітроолеум, який утворюється при поглинанні азот(IV) 
оксиду концентрованою кислотою, і, який містить 35 — 40 % 
N2O4, з нітроолеумної колони поступає далі під тиском в напірний 
бак 7. Тепло поглинання NO2 відводиться розсолом, що 
проходить змійовиками, які розташовані на 8-й — 21-й тарілках 
зони нітроолеумної абсорбції. 

Потім нітрозний газ із зони нітроолеумної абсорбції 
направляється у верхню промивну зону колони, де промивається 
кислим конденсатом або конденсатом водяної пари з утворенням 
60—65 %-вої нітратної кислоти, яка самопливом поступає на 21-у 
тарілку окиснювальної колони. 

Хвостові гази, що виходять з колони, підігріваються до 
250—270 °С в підігрівачі 3 за рахунок тепла нітрозних газів, що 
поступають із турбокомпресора, і спрямовуються в змішувач 24, 
де змішуються з підігрітим до 90—110 С газоподібним аміаком. 
Суміш хвостових газів і аміаку поступає в каталітичний реактор 25. 
Тут на ванадієвому каталізаторі АВК-10 протікає реакція віднов-
лення оксидів азоту аміаком до елементного азоту. З реактора 
очищені гази через газову турбіну рекуперації турбокомпресора 1 
та далі через вихлопну трубу викидаються в атмосферу. 

Розчини нітратної кислоти з окиснювальної колони 5 
(концентрація 45—60 %) та із зони доокиснення нітроолеумної 
колони 6 (концентрація 70—80 %) збираються в збірник 23, звідки 
через розсільний холодильник 22 направляються в мішалку сирої 
суміші 17 або на склад неконцентрованої нітратної кислоти. 



М. Д. Волошин, А. Б. Шестозуб, Я. М. Черненко, А. В. Іванченко  88

Нітроолеум і автоклавна кислота з напірних баків 7 і 11  
подається у відбілювальну колону 8, в якій відбувається відгонка 
оксидів азоту. 

Вибілена нітратна кислота (не нижче 98 % HNO3), що 
містить не більше 0,3 % оксидів азоту, при температурі не вище  
85 °С з нижньої частини відбілювальної колони поступає в 
змієвиковий холодильник 19, де охолоджується водою до 35—
40 °С, потім спрямовується в збірник 18, з якого насосом 21 
видається на склад готової продукції; частина кислоти через 
розсільний холодильник 20 подається в нітроолеумну колону 6. 

Газоподібні оксиди азоту з верхньої частини відбілювальної 
колони 8 поступають в головний холодильник 9, охолоджуваний 
водою (рідше розсолом), в якому конденсуються пари кислоти і 
частина оксидів. Конденсат з головного холодильника повер-
тається у відбілювальну колону як флегма. Після головного 
холодильника оксиди азоту зріджуються в розсільному конден-
саторі 10 і направляються в збірник 16 та в мішалку для приготу-
вання сирої суміші, а гази, що не сконденсувалися, подаються на 
всмоктування турбокомпресора 1. У мішалці 17 зі зріджених 
оксидів азоту та неконцентрованої нітратної кислоти, що 
поступає в неї через холодильник розсолу 22, готується сира 
суміш, яка насосом високого тиску 15 подається в автоклав 14. 
Тут сира суміш обробляється киснем під тиском 4,905 МПа. 
Кисень через ресивер 13 поступає в реакційний простір автоклава 
під нижню тарілку насадки та в кільцевий простір автоклава між 
корпусом і реакційним стаканом для зрівнювання тиску. 

Процес автоклавної обробки ведуть при температурі біля 
80 °С. Одержана 98 %-ва автоклавна кислота, що містить до 23—
27 % розчинених оксидів азоту, безупинно видається з автоклава 
в збірник 11, звідки поступає у відбілювальну колону 8. 

Продувочні гази в пастці 12 відділяються від бризок нітратної 
кислоти. Кислота з пастки повертається в автоклав. Продувні гази з 
тиском до 0,343 МПа спрямовуються в окиснювальну колону 5. 



Технологія нітратної кислоти 89

Для описаного варіанту виробництва концентрованої нітратної 
кислоти прямим синтезом характерні витратні коефіцієнти (на 1 т 
100 %-вої нітратної кислоти): 

Аміак (100 %), кг  ......................................................... 286 
Кисень (100 %), м3  ....................................................... 125 
Платиноїдний каталізатор (незворотні втрати), г ...... 0,049 
Холод, МДж  ................................................................. 1,8—2,0 
Електроенергія, кВ·год  ................................................ 250 
Вода оборотна, м3  ........................................................ 180 
Хімічно очищена вода, т .............................................. 1,1 
Пара (тиск 0,343 МПа і t = 240 °С), т.  ........................ 0,6 
Пара насичена (тиск 1,078 МПа), т  ............................ 0,1 
В процесі одержують 1 т перегрітої пари під тиском 3,822 

МПа і при 450 °С, а також 0,5 т конденсату водяної пари. 
 
 

2.11. Основне технологічне устаткування 
 
На рис. 2.13 наведена схема каталітичного реактора (контак-

тного апарату) окиснення аміаку повітрям агрегату виробництва 
неконцентрованої нітратної кислоти під тиском 0,716 МПа. 

Загальна висота апарату 7810 мм, діаметр циліндричної 
частини 2200 мм. У верхній частині знаходяться два конуси 6 і 7, 
вставлених один в інший. Аміачно-повітряна суміш через 
розподільчу решітку 8 надходить у простір між конусами, 
піднімається нагору і направляється у внутрішній відкритий 
зверху конус 7. Потім приходить розподільний шар кілець 
Рашига 4. Це дозволяє забезпечити однакову щільність потоку 
газу по всьому перетину каталізаторних сіток 1. Робочий діаметр 
каталізаторних сіток 1650 мм, кількість платини, що заван-
тажується, приблизно 15—20 кг. Реактор виготовляється з 
неіржавіючої сталі, витрата якої досягає 7500 кг. Нижня частина 
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контактного апарату, відкіля виводяться нітрозні гази, футеро-
вана жаростійкою керамікою.  

 

 
 
Рис. 2.13. Контактний апарат для окиснення аміаку: 1 — касета з  

каталізаторними платиноїдними сітками; 2 — штуцер для кріплення 
розпалювального пристрою (на кресленні пристрій не показаний); 3 — 
розпалювальний пристрій; 4 — розподільчий пристрій; 5 — вибухова 
пластина; 6 — корпус апарату; 7 — внутрішній конус; 8 — розподільча 
решітка; 9 — підтримуючий пристрій; 10 — пароперегрівач котла-
утилізатора 
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Абсорбційна колона (рис. 2.14) призначена для абсорбції 
оксидів азоту з нітрозних газів конденсатом сокової пари з 
утворенням продукційної нітратної кислоти концентрацією 60 %. 
Ступінь абсорбції газів складає 99,0—99,5 %. Лінійна швидкість 
газу в вільному перетині апарата 0,32—0,35 м/с. 

Нітрозні гази разом з повітрям і газами з продувної колони 
після холодильників-конденсаторів прямують під нижню тарілку 
абсорбційної колони. На 46-у тарілку колони подається паровий 
конденсат з температурою до 35ºС.  

 

 
 
Рис. 2.14. Схема абсорбційної колони агрегату виробництва 

неконцентрованої нітратної кислоти під тиском 0,716 МПа: 1 — люк-лаз;  
2 — краплевідбійник; 3 — ситчаста тарілка, 4 — переливна труба  

 
Циліндричний корпус колони має висоту 46,4 м, діаметр 3,2 м. 

В ньому розміщені 47 ситчастих тарілок з діаметром отворів 2 мм. 
Частка тарілок облаштована охолоджуючими змійовиками. Ніжні 
3 тарілки обладнані пятирядовими змійовиками з поверхнею 
теплопередачі 46,5 м2 на кожній. Наступні 11 талікок мають 
чотирирядові змійовики з повернею теплопередачі по 37 м2.  
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На тарілках з 14 по 19, 22,24, 28 та 31 встановлені дворядові 
змійовики з поверхнею теплопередачі по 18,5 м2.  

Колона нітроолеумна (рис. 2.15) призначена для абсорбції 
оксидів азоту концентрованою нітратною кислотою під тиском 
0,343 МПа. Вона виконана зі сталі ЭИ-654 (15Х18Н12С4ТЮ)  
діаметром 2400 мм і заввишки 27010 мм, в якій встановлено 25 
ситчастих тарілок, з них в нижній частині колони — в зоні 
доокиснення 7 тарілок, в середній частині — в зоні нітроолеумної 
абсорбції — 14 тарілок (8 — 21) і в зоні промивки — 4 тарілки 
(22—25). 

 

 
 
Рис. 2.15. Нітроолеумна колона: 1 — корпус; 2 — штуцери охолод-

жуючих змійовиків; 3 — ситчаті тарілки; 4 — переливні труби 
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На п’яти тарілках зони доокиснення і всіх 14 тарілках зони 
нітроолеумної абсорбції встановлені охолоджуючі змійовики 
загальною поверхнею 397 м2. В змійовики подається розсіл; 
чотири тарілки в зоні промивки без охолоджуючих змійовиків.  

Тарілчаста відбілювальна колона великої потужності 
призначена для виділення оксидів азоту із концентрованої нітратної 
кислоти. Колона виготовлена зі сталі 02Х8Н22С6 із внутрішнім 
діаметром 1,4 м, має 20 протитечійних ситчастих тарілок із 
периливними пристроями. Загальна висота колони 18,1 м.  

Вказана відбілювальна колона працює з кип’ятильником, що 
має поверхню теплообміну 143 м2. Це вертикальний кожухо-
трубчастий апарат, який має теплообмінні труби 252 мм зі сталі 
ЭП-794 (02Х8Н22С6). Трубна дошка кип’ятильника виготовлена 
з двох листів: товщиною 40 мм зі сталі 12Х18Н10Т та 11 мм із 
сталі ЭП-794 (02Х8Н22С6) з’єднаних зварюванням вибухом. 

Головний холодильник (рис. 2.16) є горизонтальним (рідше 
вертикальним) теплообмінником кожухо-трубчастого типу з 
поверхнею теплообміну 106 м2. Діаметр труб 258 мм, трубні грати 
і кожух виготовлені зі сталі ЭИ-654 (15Х18Н12С4ТЮ), бічні 
кришки — зі сталі 12Х18Н10Т. В міжтрубний простір поступають 
оксиди азоту, в трубний — вода (рідше розсіл). 

 
 
Рис. 2.16. Головний холодильник: 1,4 — кришки; 2 — корпус; 3 — труби 
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Конденсатор оксидів азоту (рис. 2.17) є вертикальним 
кожухотрубчастим апаратом діаметром 1000 мм і заввишки 
5390мм; діаметр трубок 251,8 мм, поверхня теплообміну 172 м2. 
Гази поступають в трубний простір, а в міжтрубний простір розсіл. 

 

 
Рис. 2.17. Конденсатор оксидів азоту: 1 — кришка; 2 — корпус; 3 — 

трубки; 4 — сепаратор 
 
Автоклав (рис. 2.18) складається з товстостінного стакана, 

виконаного з вуглецевої сталі та розрахованого на тиск 5 МПа. 
Внутрішній діаметр апарата 1,14 м, висота близько 8,5 м, 
товщина стінки 36 мм; габаритна висота автоклава з головкою та 
підставкою складає 9,86 м. В стальний корпус 1 вставлено два 
стакани з чистого алюмінію. Зовнішній стакан 2 — захисний із 
алюмінію марки АДО товщиною 6 мм слугує для захисту 
стального корпусу автоклава від корозії реакційною сумішшю  
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(у випадку порушення щільності центрального стакана). Цент-
ральний (реакційний) стакан 3 із алюмінію марки А-85 закріп-
люється між фланцями корпусу та кришки і, завдяки цьому, утриму-
ється у висячому положенні; товщина стінки реакційного стакана 
складає 25 мм, внутрішній діаметр — 1 м, робоча місткість — 6 м3. 

 

 
 
Рис. 2.18. Автоклав з насадкою для одержання концентрованої 

нітратної кислоти: 1 — корпус; 2 — захисний стакан; 3 — реакційний 
стакан; 4 — ситчасті тарілки; 5 — розпірні штанги; 6 — чохольні труби;  
7 — переливні труби 
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Через кришку автоклава проходить шість труб різного 
діаметру, які призначені для наповнення автоклава, переливання 
надлишку суміші у змішувач, відводу газів при продуванні, 
з’єднання апарата з манометром, відводу готової кислоти та 
подавання кисню. Кисень вводиться у нижню частину автоклава 
через пористу керамічну перегородку та одночасно через штуцер 
на фланці корпуса, у простір між корпусом автоклава та реакцій-
ним стаканом (для урівноваження тиску всередині та ззовні 
реакційного стакана, запобігаючи його розриву). Нижня частина 
корпусу обладнана штуцером із відвідною трубкою для контролю 
захисного та реакційного стаканів. 

Насадка автоклава, яка забезпечує безперервний режим його 
роботи, це ситчасті тарілки 4, зібрані та скріплені між собою 
розпірними штангами 5 у вигляді етажерки висотою біля 5,5 м. У 
верхній частині автоклава через кришку проходять ще дві труби 7 
довжиною 1,5 та 0,8 м, призначені для переливу надлишку рідини 
у приймальну ємність.  

Виробництва, які вводились в експлуатацію у 80-ті роки 
минулого сторіччя вже комплектувались автоклавами збільшеної 
потужності. Вони мають внутрішній діаметр робочого стакану 
1280 мм і об’єм 8 м3. 

Камера згоряння каталітичної очистки хвостових газів 
інжекторного типу (рис. 2.19). 

Повітря подається по трубі 1, далі проходить черговий пальник 
2 та робочий пальник 3. Для спостерігання за температурою в камері 
згоряння встановлено фотодатчик 4. Для перемішування палива з 
повітрям в пальнику є завихрувач 5. Жарова труба 6 має футерівку 
13 та тепловий екран 7. Потік хвостових газів охоплює жарову 
трубу, за рахунок чого її температура не перевищує розрахункове 
значення 510 °С. Димові гази, що утворилися внаслідок спалювання 
природного газу в потоці повітря, з температурою 1850 °С 
потрапляють в приймальну камеру 10 через сопло 9 із швидкістю 
570 м/с і змішуються там з відносно холодними хвостовими газами 
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(20 °С), нагрівають їх, проходять камеру змішування 11 і дифузор 
12, який має вогнетривку футеровку 13.  

 

 
 

Рис. 2.19. Ескіз камери згоряння хвостових газів: 1 — труба для 
подачі повітря; 2 — черговий пальник; 3 — робочий пальник; 4 — штуцер 
для фотодатчика; 5 — завихрувач повітря; 6 — футерована жарова труба;  
7 — тепловий екран; 8 — корпус камери; 9 — сопло; 10 — приймальна  
камера; 11 — камера змішування; 12 — дифузор; 13 — футерівка 

 
На рис. 2.20 наведено ескіз реактора каталітичної очистки 

хвостових газів. 
Габарити реактора дозволяють транспортувати його в зібра-

ному виді залізницею. Зовнішній корпус 1 виконаний з біметалу 
«вуглецевиста сталь та високолегована сталь 12Х18Н10Т», а 
внутрішній корпус з жаростійкої сталі Х23Н18. На рівні колсників 
між внутрішнім і зовнішнім корпусами встановлені ущільнюючі 
пояси, які слугують для виключення байпасу газів поза межами 
каталізаторного шару. Між корпусами розміщено теплоізоляційний 
шар з каолінового волокна. В реакторі передбачено люки для 
засипки і вивантаження каталізатора. В верхній частині реактора і 
під кожним шаром каталізатора встановлені кишені для 
розміщення термопар. На верхню полицю засипають каталізатор 
АПК-2, на нижню теблетований оксид алюмінію. Полиці виконані 
у вигляді колосникових решіток, які укладені на балки. Діаметр 
полиць 3,44 м. Шари каталізатора зверху закріплені прижимними 
решітками. Товщина листа внутрішнього корпусу 4 мм. Внутріш-
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ній корпус може розширюватися в радіальному і вертикальному 
напрямку. Перепад тиску в робочому стані реактора складає 
приблизно 7 кПа. Вміст оксидів азоту в очищеному газі не пере-
вищує 0,005 % об. Глибину очистки газів регулюють температурою 
їх на виході з камери згоряння в межах 550—600 °С, подачею 
повітря (при коефіцієнті надлишку менше 1) та відновлювача. 
Втрати каталізатора складають, г/т АПК-2 0,04, а оксиду алюмінію 
— 0,012. Кількість загрузки кожного з каталізаторів сягає 2,5—3 м3. 

 
Рис. 2.20. Реактор каталітичної очиски хвостових газів: 1 — несучий 

корпус; 2 — набивна теплоізоляція; 3 — внутрішній (розватажений від 
тиску) корпус; 4 — термопара; 5 — люк; 6 — розсікач; 7 — ущільнювальна 
перегородка; 8 — штуцер для відбору проби газу; 9 — несучі балки; 10 — 
сітчасті огорожи; 11 — каталізатор Al2O3; 12 — каталізатор АПК-2; 13 — 
прижимна решітка 
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Газотурбінна установка ГТУ-8 використовується в агре-
гатах УКЛ-7 виробництва неконцентрованої нітратної кислоти на 
заміну застарілого агрегату ГТТ-3М в ОАО «Стирол» (м. Горлівка) 
та ОАО «Азот» (м. Черкаси). Вона характеризується вищими 
техніко-економічними показниками та високою експлуатаційною 
надійністю. ГТУ-8 складається з турбокомпресора, маслостанції, 
блоку паливної апаратури. Компресор осьовий дванадцяти-
ступеневий з поворотним вхідним направляючим апаратом. 
Маслостанція виконана окремим блоком. Паливна апаратура 
складається з клапанів дозування та блокування. Установка 
призначена для подачі стиснутого повітря в технологічний процес, 
а саме: для каталітичного окиснення аміаку в контактному апараті 
та рекуперації енергії тиску і теплоти хвостових газів, а також для 
продувки кислоти в продувальній колоні  

Технічна характеристика установки: 
Витрата повітря через компресор, кг/с   28 
Тиск повітря на вході в компресор, МПа   0,0908  
Тиск повітря на виході з равлика компресора, МПа 0,7304 
Ступінь підвищення тиску компресора   7,71 
Температура повітря на виході з компресора, К  293 
Потужність компресора, кВт     7843 
Частота обертання валу компресора, об/хв.  7950 
Температура газу перед турбіною, К    691 
Продуктивність турбіни по газу, кг/с    22,82 
Повний тиск газу перед равликом турбіни, МПа 0,172 
Ступінь розширення газу в турбіні    4,98 
Потужність турбіни, кВт      7882 
Паливо природний газ 
Тиск паливного газу, МПа      1,0 
Витрата паливного газу, м3/год     1200  
Термін експлуатації, років      12  
Ресурс між ремонтами, год      25 000 
Суха маса турбокомпресора, т     10 
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2.12. Охорона праці та навколишнього середовища 
у виробництвах нітратної кислоти 

 
Виробництво нітратної кислоти є одним із найнебез-

печніших в азотній промисловості. Його нормальна експлуатація 
пов’язана з певним негативним впливом на довкілля, а при 
порушенні технологічного режиму можливе виділення в робочу 
зону аміаку, оксидів азоту і вуглецю, водню, нітратної кислоти а 
також інших горючих і токсичних речовин. У зв’язку з цим цех 
виробництва нітратної кислоти треба розташовувати на 
майданчиках із врахуванням аеродинамічної характеристиками та 
рельєфу місцевості, умов туманоутворення та розсіювання в 
атмосфері промислових викидів. 

Обов’язковими умовами безпечного проведення вироб-
ничого процесу, які виключають можливість виникнення пожеж, 
вибухів, отруєнь, опіків є: 

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 
- герметизація всіх технологічних ліній та агрегатів, що 

запобігає витіканню шкідливих хімічних речовин та зменшує їх 
концентрацію у виробничих приміщеннях; 

- блискавкозахист та заземлення обладнання; 
- дотримання параметрів нормального технологічного режиму, 

а також вимог інструкцій по робочим місцям із техніки безпеки, 
промсанітарії та протипожежної безпеки; 

- налагодження запобіжних пристроїв, контрольно-вимірю-
вальних пристроїв, сигналізації, блокувань, безперервна та ефек-
тивна робота вентиляційних установок налагодження систем проти-
пожежного захисту; 

- надійна установка та налагодженість огороджень, приводів 
та усіх інших частин машин, які рухаються та обертаються, під-
шипників, а також монтажних пройомів обслуговуючих площадок, 
дренажних ємкостей; 
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- систематичний контроль за герметичністю обладнання та 
трубопроводів, а також за станом повітряного середовища; 

- всі працюючі механізми повинні бути обладнані звуковою 
сигналізацією з виходом на центральний пункт керування та яка 
спрацьовує при включенні та вимиканні цих механізмів; 

Для захисту органів дихання від газів застосовують промис-
ловий фільтруючий протигаз марки "КД" та "М" або протигаз 
марки "КІП-7" (ізолюючий).  

Для додаткового зменшення негативного впливу на довкілля 
крім заходів з дотримання норм технологічного режиму, гермети-
зації устаткування, застосовують каталітичне очищення 
відпрацьованих газів від оксидів азоту. 

 
 

Питання для самоперевірки 
1. Які гази утворюються при розкладенні нітратної кислоти 

під дією світла? 
2. При якій температурі починається розкладення аміаку без 

каталізатора та за присутності його? 
3. Сліди яких речовин можуть бути в повітрі? 
4. Для чого потрібен нітрат магнію? 
5. Які якості повинен мати каталізатор окиснення аміаку? 
6. Які оксиди містить неплатиновий каталізатор окиснення 

аміаку? 
7. Перелічіть показники якості каталізаторів АВК-10М, 

АПК-2. 
8. Як впливає температура на вихід азот(ІІ) оксиду в процесі 

окиснення аміаку? 
9. Чи буде підвищуватися вихід азот(ІІ) оксиду при 

підвищення температури окиснення аміаку? 
10. Які методи зниження вкладень і втрат каталізатора Вам 

відомі? 
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11. Пригадайте реакцію розкладення азотистої кислоти в 
розчинах нітратної кислоти. 

12. Для чого слугує контактний апарат у виробництві 
неконцентрованої нітратної кислоти? 

13. Для чого потрібен природний газ у виробнитстві 
неконцентрованої нітратної кислоти?  

14. Скільки тарілок містить абсорбційна колона; якого типу 
вони?  

15. Якими показниками характеризується концентрування 
нітратної кислоти за допомогою нітрату магнію? 

16. Пригадайте технологічну схему отримання 
концентрованої нітратної кислоти прямим синтезом. 

17. Яке основне обладнання застосовується у виробництві 
нітратних кислот? 

18. Для чого в контактному апараті вмонтовано паро-
перегрівач? 

19. З якого матеріалу виготовлена відбілювальна колона? 
20. Яку роль відіграє насадка в автоклаві? 
21. Режим роботи реактора каталітичної очистки хвостових 

газів. 
22. Основні заходи для забезпечення безпечної праці на 

установках виробництва нітратної кислоти.  
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3. ТЕХНОЛОГІЯ ХЛОРИДНОЇ КИСЛОТИ 
 
 

3.1. Значення хлоридної кислоти,  
методи її виробництва 

 
Хлоридна (соляна, хлористоводнева) кислота — безбарвний 

прозорий водний розчин водень хлориду. Це сильна одноосновна 
кислота з гострим запахом останнього. За наявності домішок 
заліза, вільного хлору вона набуває жовтувато-зеленого забарв-
лення. Хлоридна кислота за обсягами виробництва поступається 
лише сульфатній і нітратній кислотам. 

Хлоридна кислота застосовується у виробництві органічних 
барвників, хлористих солей, активованого вугілля, преципітату, 
синтетичного каучуку, текстилю, при дубленні шкір, обробці вовни, 
гідролізу деревини, у виробництві цукру, клею, глюкози, при 
омиленні жирів і масел. У металообробній промисловості ця кислота 
застосовується для очищення металу перед гальванізацією, в 
гідрометалургії кольорових і благородних металів — для розкла-
дення руд, у сільському господарстві — для консервації кормів. 

Хлоридна кислота відіграє важливу роль в процесах 
перетравлювання їжі, позаяк вона є складовою шлункового соку. 
Її розчини призначають внутрішньо зазвичай при захворюваннях, 
пов’язаних із недостатньою кислотністю шлункового соку. 

Для хлорування різноманітних органічних сполук головним 
чином використовують рідкий і газоподібний водень хлорид. 

В сучасній промисловості розрізняють синтетичну та 
абгазну соляні кислоти. В першому випадку хлористий водень 
одержують взаємодією водню та хлору, а в іншому — як 
побічний продукт у процесах хлорування та дегідрохлорування 
органічних сполук, піролізі хлорорганічних відходів, хлоридів 
металів, отриманні безхлорних калійних добрив і ін.  

Абгази містять різні кількості НСl, інертні домішки (N2, H2, 
СН4), малорозчинні в воді органічні речовини (хлорбензол, хлорме-
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тани), водорозчинні речовини (оцтова кислота, хлораль), кислі 
домішки (Сl2, HF, О2) й воду. Застосування ізотермічної абсорбції 
доцільно при низькому вмісті НСl в абгазах (але при вмісті інертних 
домішок менше 40 %). Найперспективніші плівкові абсорбери, які 
дозволяють вилучати з вихідного абгазу від 65 до 85 % НСl. 

Через значний вміст органічних та кислих домішок абгазна 
хлоридна кислота корозійно активна. Для запобігання корозії у 
таку кислоту додають інгібітор, що дозволяє зберігати і перево-
зити її в стальних ємностях і залізничних цистернах. Собівартість 
абгазної кислоти значно нижча, ніж синтетичної. З цієї кислоти 
після її очищення одержують чистий 100 %-й хлористий водень 
для виробництва хлорорганічних продуктів. 

Синтез НСl здійснюють взаємодією водню з хлором в печах. 
Отриманий гідроген хлорид розчиняють у воді. Вміст домішок в 
хлоридній кислоті залежить від складу газу і чистоти води, яка 
використовується для абсорбції НС1. Випускається декілька 
марок хлоридної кислоти. 

Реактивна хлоридна кислота (ГОСТ 3118) — безбарвна, 
прозора рідина, що димить на повітрі. Для кислоти сорту "чиста", 
технічної синтетичної хлоридної кислоти (ГОСТ 857) і технічної 
хлоридної кислоти (ГОСТ 1382) допускається жовтувате 
забарвлення. 

Випускається інгібована кислота (ТУ 6-01-714-72), що містить 
1925 % НС1 і 0,81,0 % інгібітору, допустимі домішки хлориду 
арсену (в перерахунку на As) 0,0100,015 %. Колір інгібованої 
кислоти світло-коричневий. Швидкість розчинення сталі марки Ст. 
20 в інгібованій кислоті при 20 °С становить 0,15 г/(м2рік), що 
відповідає потоншанню стінок стальної місткості, в якій знаходиться 
кислота, на 0,16 мм/рік. Крім того, виробляється особливо чиста 
хлоридна кислота (ГОСТ 14261), до якої пред’являються досить 
жорсткі вимоги відносно допустимого вмісту домішок.  

Концентрація НС1 в харчовій кислоті повинна бути не 
менше ніж 31 %. 
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3.2. Фізико-хімічні властивості гідроген хлориду,  
хлоридної кислоти та вимоги до її якості 

 
Гідроген хлорид НСl (молекулярна маса 36,461) — безбарв-

ний газ із різким запахом, у вологому повітрі сильно димить;  
довжина зв’язку H–Сl 0,1274 нм, m 3,716·10–30 Кл·м, енергія 
дисоціації 427,77 кДж/моль; температура кипіння мінус 85,1 °С, 
температура плавлення мінус 114,22 °С; кристалізується в кубіч-
ній гратці, нижче мінус 174,15 °С. Існує ромбічна модифікація; 
потрійна точка мінус 114,22 °С; густина за повітрям 1,2679;  
Tкрит = 51,4 °С, pкрит = 8,258 МПа, dкрит = 0,42 г/см3; ΔHо

утв = 
= –92,31 кДж/моль, ΔHпл = 1,9924 кДж/моль (–114,22 °С), ΔHвип = 
=16,1421 кДж/моль (–8,05 °С); 0

298S  = 186,79 Дж/(моль·К);  
тиск пари (Па): 133,32·10–6 (–200,7 °С), 2,775·103 (–130,15 °С), 
10,0·104 (–85,1 °С), 74,0·104 (–40°С), 24,95·105 (0 °С), 76,9·105 (50 °С).  

Деякі важливі властивості НСl наведені в табл. 3.1. 
 

Таблиця 3.1. Властивості гідроген хлориду  
 

Показник Газ Рідина Твердий 

Густина, г/см3 1,6391 г/дм3(0 °С) 1,1870(–85,1 °С) 1,469а(–166 °С) 

Теплоємність,  
С°р, Дж/(моль·К) 29,14 60,378(–110 °С) 48,98(–126 °С) 

В’язкість, мПа·с 0,0131(0 °С) 0,405(–155 °С) — 

Теплопровідність, 
мВт/(см·К) 13,4(0 °С) 335(–155 °С) — 

а — кубічна форма, в — ромбічна форма 
 
Розчинність гідроген хлориду у воді залежить від темпера-

тури і парціального тиску НСl в газовій суміші (табл. 3.2).  
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Таблиця 3.2. Залежність розчинністі НСl у воді від температури 
при атмосферному тиску 

 

Температура, °С Розчинність, 
мас. % 

Температура, °С Розчинність, 
мас. % 

–24,0 50,3 8 43,88 

–18,3 49,0 14 42,83 

–15,0 48,3 23 41,54 

–5,0 46,4 30 40,23 
 
У табл. 3.3 наведені максимальні концентрації хлоридної 

кислоти, які можна отримати абсорбцією гідроген хлориду водою 
з газових сумішей в залежності від температури сорбції та 
концентрації НСl в газовій суміші. 

 
Таблиця 3.3. Залежність максимальної концентрації хлоридної 

кислоти (у %) від температури абсорбції і концентрації НСl в газі 
 

Температура, °С 
Концентрація НСl в газі, % 

5 20 30 50 90 
10 
20 
30 
40 
50 

33,2 
32,0 
30,4 
29,2 
28,0 

38,0 
36,6 
35,2 
33,8 
31,8 

39,4 
38,0 
36,5 
35,1 
33,6 

41,3 
39,9 
38,4 
37,0 
35,4 

43,4 
42,0 
40,6 
39,0 
37,4 

 
Густину водного розчину хлоридної кислоти (в кг/дм3) при 

25 °С можна визначити з виразу: 
 =  1 + С/200,     (3.1) 

де С — масова частка НСl в хлористоводневій кислоті, %. 
Густина хлоридної кислоти різної концентрації при 15 °С 

наведена в табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4. Густина хлоридної кислоти (при 15 °С) 
 

Масова частка НСl, 
% мас. 

Густина, г/см3 Масова частка НСl, 
% мас. 

Густина, г/см3 

0,16 1,000 21,92 1,110 

4,10 1,020 27,66 1,140 

10,17 1,050 31,52 1,160 

12,19 1,060 35,38 1,180 

20,01 1,100 39,11 1,200 

 
В’язкість хлоридної кислоти при різних температурах 

наведена в табл. 3.5. 
 
Таблиця 3.5. В’язкість хлоридної кислоти, сП  
 

Масова частка НС1, 
мас % 

Температура, °С 

15 25 35 45 

8,14 1,260 1,0284 0,8575 0,7118 

16,13 1,420 1,181 1,0006 0,8536 

23,05 — 1,364 1,170 1,006 

 
Гідроген хлорид утворює з водою азеотропну суміш, при 

атмосферному тиску вона кипить за температури 108,5 °С. 
У залежності від тиску склад азеотропної суміші НС1 і Н2О 

дещо змінюється (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6. Склад азеотропних сумішей НСl–Н2О при різному тиску 
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Ти
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, м
м 

рт
.с

т.
 

М
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ов
а 

ча
ст

ка
 

Н
С

1,
 м
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. %

 

50 23,2 700 20,4 1300 19,3 2000 18,5 
100 22,9 760 20,24 1400 19,1 2100 18,4 
200 22,3 800 20,2 1500 19,0 2200 18,3 
300 21,8 900 19,9 1600 18,9 2300 18,2 
400 21,4 1000 19,7 1700 18,8 2400 18,1 
500 21,1 1100 19,5 1800 18,7 2500 18,0 
600 20,7 1200 19,4 1900 18,6   

 
Температури кипіння хлоридної кислоти різної концентрації 

при атмосферному тиску наведена на рис. 3.1. 
 

 
 

Рис. 3.1.Залежність температури кипіння хлоридної кислоти від 
концентрації у воді 
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У табл. 3.7 наведені основні вимоги, яким повинні відпові-
дати ґатунки хлоридної кислоти, що випускається в Україні. 

 
Таблиця 3.7. Основні технічні вимоги до хлоридної кислоти 
 

Показники 

Технічна Реактивна 

си
нт

ет
ич

на
 

1-
й 

ґа
ту

но
к 

2-
й 

ґа
ту

но
к 

хі
мі

чн
о 

чи
ст

а 

чи
ст

а 
дл

я 
ан

ал
із

ів
 

чи
ст

а 

Густина, г/см3 — — — 1,1741,1885 

Масова частка НСl, % Не менше 
31 27,5 27,5 35,038,0 

Масова доля домішок, %, не більше:      
нелеткий залишок 0,2 — — 0,001 0,002 0,01 
сульфати — — — 0,0002 0,0005 0,002 
сульфатна кислота  
(в перерахунку на SO3)  

0,005 
 

0,4 
 

0,6 
 

0,0006 0,001 0,002 

вільний хлор — — — 0,0002 0,0002 0,001 
важкі метали  — — — 0,0002 0,0005 0,001 
залізо 0,02 0,03  0,00005 0,0001 0,0005 
арсен 0,0002 0,01  0,000005 0,00001 0,00002 

 
 

3.3. Характеристика сировини та матеріалів  
для виробництва синтетичної хлоридної кислоти 
 
Основною сировиною для отримання абгазної хлоридної 

кислоти є відхідні гази хлорорганічних виробництв, установок 
спалювання хлорорганічних відходів, які відрізняються за своїм 
складом, що необхідно враховувати при їх переробці.  

При виробництві синтетичної хлоридної кислоти, зазвичай, 
використовують водень та хлор, які отримують при електрохі-
мічному одержанні каустичної соди (NaOH) та хлору.  
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Поглинання гідроген хлориду здійснюють знесоленою або 
хімічно очищеною водою. 

Для прикладу в табл. 3.8 наведені основні технічні характе-
ристики та вимоги до якості вихідної сировини для виробництва 
синтетичної хлоридної кислоти в умовах ПАТ «ДніпроАЗОТ». 

 
Таблиця 3.8. Вимоги до сировини для виробництва синтетичної 

хлоридної кислоти 
 

Найменування Показники Значення 
1. Абгази конденсації хлору Об’ємна частка хлору, % не менше 68  0,14 
2. Водень Об’ємна частка водню, % не менше 97,5  0,2 
3. Вода знезсолена Лужність, мкмоль/дм3 не більше 200 

 
Основні фізичні константи водню: густина водню при 0 °С 

та 0,1 МПа — 0,0899 г/дм3; критичний тиск, МПа — 1,28; 
критична температура — мінус 239,9 °С; температура кипіння — 
мінус 259,3 °С. 

Хлор при нормальних умовах це жовто-зелений газ із 
характерним різким і подразнюючим запахом.  

Основні фізичні константи хлору: 
- температура, °С: плавлення — мінус 101,6; кипіння при  

0,1 МПа — мінус 34,05; 
- критичні константи: температура, °С — плюс 144; тиск,  

7,6 МПа  
Густина, г/дм3: сухого газу (при 0 °С та 0,1 МПа) — 3,209. 
Розчинність хлору у воді при 0,1 МПа значно зменшується з 

підвищенням температури: при 20 °С розчинність хлору 
становить 7,4 г/дм3; при 80 °С — 2,2 г/дм3. 

Розчинність хлору у водяних розчинах NаCl (297,5 г/дм3) 
становить: при 20 °С — 1,86 г/дм3, при 80 °С — 0,25 г/дм3. 

З водою хлор утворює тверді гідрати (Сl2·nН2О) при 
температурі нижче 9,6 °С.  

З аміаком хлор утворює вибухонебезпечні суміші. 
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При розчиненні хлор взаємодіє з водою за реакцією (3.2): 
Cl2 + Н2О = НCl + НСlО     (3.2) 

При утворенні хлоридної кислоти в нейтральному або 
слабко кислому середовищі або її солей (гіпохлоритів) у лужному 
середовищі, хлор за присутності вологи та у водяних розчинах діє 
як активний окисник. 

При підвищених температурах хлор легко з’єднується у 
сполуки з металами з утворенням відповідних хлоридів. 

Для абсорбції синтезованого гідроген хлориду в сучасних 
промислових умовах переважно використовується вода 
знезсолена, яка повинна мати лужність не більше 200 мкмоль/дм3. 

Кінцевим продуктом виробництва на ПАТ «ДніпроАЗОТ»  
є хлоридна кислота синтетична. 

Вона випускається за ГОСТ 857 “Кислота хлористоводнева 
синтетична технічна”. За фізико-хімічними показниками якості 
вона повинна відповідати нормам, вказаним в табл. 3.9. 

 
Таблиця 3.9. Показники якості продукційної синтетичної 

хлоридної кислоти ПАТ «ДніпроАЗОТ» 
 

Найменування 
показника 

Норма для марки 
А Вищого  

ґатунку  
Першого  
ґатунку 

1 2 3 4 
 Зовнішній вигляд Прозора безбарвна або  

жовтувата рідина 
Прозора  

жовта рідина 
 Масова частка гідроген 

хлориду %, не менше  35 33 31,5 

 Масова частка заліза (Fе) 
%, не більше 0,001 0,002 0,015 

 Масова частка залишку  
після прожарювання %,  
не більше 

0,010 0,015 0,100 
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Продовження табл. 3.12 
1 2 3 4 

 Масова частка вільного 
хлору %, не більше 0,002 0,002 0,008 

 Масова частка арсену (As) 
%, не більше 0,0001 0,0001 0,0002 

 Масова частка ртуті (Hg) 
%, не більше 0,0003 0,0004 0,0005 

 
 

3.4. Фізико-хімічні основи виробництва  
хлоридної кислоти 

 
В сучасній промисловості найрозповсюдженіший синтетич-

ний спосіб отримання хлоридної кислоти. При цьому синтез 
водню хлориду здійснюють взаємодією (спалюванням) водню та 
хлору в різноманітних апаратах — печах. Отриманий гідроген 
хлорид розчиняють у воді в апаратах різної конструкції, що 
відрізняються способом відведення тепла розчинення. 

Отримують HCl із хлору й водню за реакцією (3.3): 

½Н2 + ½Cl2 = HCl + 92,30 кДж.   (3.3) 

Синтез здійснюють при атмосферному тиску у простій 
апаратурі, що дозволяє отримати концентрований гідроген 
хлорид і чисту хлоридну кислоту, яку називають синтетичною. 

Тепловий ефект q реакції (3.3) при різних температурах 
можна обчислити за рівнянням (3.4): 

q = 90 078 + 5,455Т – 1,222  10–3 Т2 + 2,099  105Т–1 Дж. (3.4) 

Константа швидкості реакції залежить від температури і 
виражається рівнянням (3.5): 

9586lg 0,440lg 2,16k TT      (3.5) 
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Рівновага реакції (3.3) сильно зсунута в праву сторону.  
Дисоціація гідроген хлориду помітна тільки при температурі 
вище за 1700 °С. При звичайній температурі й за відсутності 
світлових променів чисті хлор і водень практично не реагують. 
При нагріванні суміші хлору з воднем або під дією яскравого 
світла реакція йде з вибухом. 

Присутність кисню в газовій суміші сповільнює реакцію 
(3.3). Це пояснюється тим, що атом водню може з однаковою 
легкістю вступати в реакцію не тільки з хлором, але і з киснем. 
При цьому утвориться радикал НО2, який потім взаємодіє з 
атомом водню або хлору: 

Н + О2 = НО2;      (3.6) 

Н + НО2 = Н2 + О2;     (3.7) 

С1 + НО2 = НСl+ O2.    (3.8) 

Аналогічно реагує з киснем і хлор: 

Сl+О2 = СlО2;       (3.9) 

Н + СlО2 = НСl + О2;    (3.10) 

Сl + СlО2 = Сl2 + О2.    (3.11)  

Кожна молекула кисню зв’язує два атоми водню і 
відповідно двічі обриває ланцюгову реакцію. Тому домішки 
кисню вже в кількості 0,1 % сильно гальмують реакцію (3.3). 

Залежність швидкості реакції утворення гідроген хлориду 
від концентрації компонентів може бути виражена емпіричною 
формулою (3.12): 

     
      

2
2 2

2 2 2

HCl Cl H
,

O H 0,1 Cl
d

kd



    (3.12) 

де k — константа швидкості реакції, яка залежить від інтенсив-
ності збуджуючого світлового променя. 
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Абсолютно сухі хлор і водень не реагують, а присутність 
слідів вологи прискорює реакцію так інтенсивно, що вона може, 
як вже говорилося, піти з вибухом. Підвищення вмісту вологи 
понад 510–5 вже не відображується на швидкості реакції. 

Теоретична температура полум’я при стехіометричному 
співвідношенні хлору й водню дорівнює 2240 °С. Однак надли-
шок водню й наявність домішок інших газів знижують цю темпе-
ратуру до 10001200 °С. 

Для забезпечення спокійного, невибухового горіння хлору в 
струмені водню технологічний процес проводять при надлишку 
Н2 35 % від стехіометричного. До того ж при таких умовах хло-
ридна кислота і вихлопні гази не забруднені хлором. 

Необхідність роботи з надлишком водню зумовлюється й 
тим, що на стінках печі утворюється хлористе залізо, яке може 
окиснитися в хлорне залізо за присутності хлору й кисню. Плівка 
хлорного заліза більш пориста, ніж плівка хлористого заліза, має 
менший опір дифузії хлору, що підвищує корозію стінок печі. 

Надлишок водню частково згоряє в печі за рахунок кисню, 
який надходить в піч з хлором і воднем. Зміна в режимі печі 
негайно позначається на кольорі полум’я. При надлишку водню 
полум’я має блакитнуватий колір, невеликий надлишок хлору 
забарвлює його в зеленуватий колір. 

Існують і інші способи отримання гідроген хлориду. Так, за 
наявності хлору та дефіциті водню можна використовувати воду, 
при взаємодії якої за температур 1000—1600 °С та присутності 
відновників отримують гідроген хлорид: 

2Сl2 + 2Н2О (пара) + С = 4НСl + СО2 + 288,9 кДж,  (3.13) 
Сl2 + Н2О (пара) + СО = 2НСl + СО2.    (3.14) 

Десорбція із хлоридної кислоти також може викорис-
товуватись як спосіб отримання гідроген хлориду. При цьому 
вигідно використовувати абгазну кислоту. 
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Десорбцію здійснюють кип’ятінням кислоти в насадкових 
колонах. Але наявність в системі НСl–Н2О азеотропу (20,24 % за 
нормального тиску) не дозволяє розділити суміш простим 
нагріванням. Для цього використовують установки з колонами, 
що працюють під тиском та екстракційну дистиляцію з водовід-
німальними речовинами. В якості останніх застосовують 
сульфатну кислоту, магній або кальцій хлориди.  

Хлоридна кислота утворюється внаслідок абсорбції гідроген 
хлориду водою:  

НСl + nH2O = НСl + nH2O + 74,8 кДж.   (3.15) 
При цьому слід враховувати, що розчинення НСl у воді — 

екзотермічний процес, для нескінченно розведеного водного 
розчину ΔHо розчинення НСl дорівнює мінус 69,9 кДж/моль, 
ΔHо

утв іона Сl– — мінус 167,080 кДж/моль, а НСl в воді повністю 
іонізований.  

Цей процес може здійснюватись з відведенням теплоти 
абсорбції і без відведення теплоти. За способами відведення 
теплоти методи абсорбції гідроген хлориду поділяють на 
ізотермічний, адіабатичний і комбінований. 

При ізотермічній абсорбції процес іде з відведенням тепла і 
температура кислоти підтримується постійною за рахунок 
охолодження в абсорбері, або завдяки охолодженню 
циркулюючої кислоти у виносному холодильнику. При цьому 
теоретично можливо отримати хлоридну кислоту якої завгодно 
концентрації за рахунок температури в холодильнику.  

При адіабатичній абсорбції хлоридна кислота нагрівається 
до кипіння за рахунок теплоти розчинення гідроген хлориду. При 
цьому збільшується тиск пари хлоридної кислоти і починається 
інтенсивне випаровування води. Останнє викликає зниження 
температури кипіння та збільшення концентрації кислоти. Таким 
чином, кипляча в адіабатичних умовах хлоридна кислота буде 
концентруватися. 
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Комбінована схема абсорбції складається з двох ступенів — 
адіабатичного й ізотермічного. У колоні адіабатичної абсорбції 
отримують 30—32 %-ву хлоридну кислоту, очищену від хлор-
органічних домішок. Органічна фаза після конденсатора потрап-
ляє у сепаратор для відділення водної фази. Хлоридна кислота з  
колони адіабатичної абсорбції після охолодження у холодильнику 
потрапляє через збірник у колону ізотермічної абсорбції, де 
насичується чистим хлористим воднем при пониженій температурі. 

Кожен із цих способів має свої переваги і недоліки. Питання 
про застосування того або іншого способу залежить від умов 
виробництва і вимог до проведення процесу. 

  
 

3.5. Основи технології виробництва  
хлоридної кислоти 

 
Процес одержання НС1 і синтетичної хлоридної кислоти з 

нього складається з таких чотирьох основних стадій: 
1) синтез НС1; 
2) охолодження одержаного газу; 
3) абсорбція водень хлориду водою з одержанням продук-

ційної хлоридної кислоти різних ґатунків; 
4) очищення відхідних газів від залишків НС1. 
Принципову технологічну схему виробництва водень хло-

риду і хлоридної кислоти з нього за способом адіабатичної 
абсорбції водою зображено на рис. 3.2. 

Принципова технологічна схема виробництва синтетичної 
хлоридної кислоти методом ізотермічної абсорбції наведена на 
рис. 3.3.  

Зазвичай для синтезу НС1 використовують водень і хлор, 
які утворюються при електролізі хлоридів натрію або калію.  

Хлор через буферну ємність 1 подають до пальників 5 печей 
синтезу 6 з тиском 0,04±0,01 МПа. 
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Рис. 3.2. Принципова технологічна схема виробництва водень хлориду 

і хлоридної кислоти: 1 — піч синтезу НС1; 2 — холодильник; 3, 4 —  
абсорбційні колони; 5 — санітарна (хвостова) колона; 6 — газодувка  

 
Рис. 3.3. Принципова технологічна схема виробництва хлоридної 

кислоти методом ізотермічної абсорбції: 1— буфер хлору; 2 — 
вологовідділювач; 3 — вогнезагороджувач; 4 — збірник; 5 — пальник; 6 — 
піч синтезу; 7 — холодильник; 8, 9 — холодильники-абсорбери; 10 — 
збірник готового продукту; 11 — ежектор; 12 — вихлопна труба; КЗВ — 
кисла знесолена вода; СК — хлоридна (соляна) кислота 
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Електролітичний водень подають до пальників з тиском  
0,04 МПа через вологовідділлювач 2 та вогнеперегороджувач 3. 
Піч синтезу 6 складається з двох частин: корпуса та пальника. 
Пальник 5 має дві концентрично розташованих стальних труби. 
Внутрішньою трубою подається хлор, зовнішньою — водень. 

Верхній кінець хлорної трубки встановлений дещо нижче 
верхнього кінця водневої труби, що забезпечує повну взаємодію 
водню з хлором і виключає ймовірність виникнення вибухо-
небезпечної суміші в печі. 

При малих об’ємних долях хлору і, особливо, водню газова 
суміш може вибухнути в печі. Зазвичай процес синтезу ведуть 
при надлишку водню (об’ємна доля водню у пічному газі  
6,5±3,5 %). Концентрація водню у хлористому водні вище 10 % 
небезпечна, так як може призвести до вибуху на стадії абсорбції 
в разі виникнення вибухонебезпечної суміші. 

Витрата газів у піч у залежності від навантаження складає: 
абгазів конденсації рідкого хлору або електролітичного хлор-газу — 
185±55 м3/год, електролітичного водню 170±50 м3/год. 

Піч синтезу працює під тиском не більше 0,02 МПа, що  
забезпечує не менше 78 % об’ємної долі гідроген хлориду та 
усунення підсмоктування повітря.  

Завдяки тому, що піч виготовлена зі сталі та немає 
теплоізоляції, забезпечується інтенсивне охолодження гідроген 
хлориду, шо на виході з печі має температуру в межах 475±75 С. 

З такою температурою газ із печі синтезу 6 проходить 
стальний газохід, в якому охолоджується за рахунок тепловіддачі 
в навколишнє середовище, потім потрапляє у холодильник 7,  
де охолоджується оборотною водою. При охолоджуванні 
відбувається конденсація парів води, які містяться у газі та їх 
насичення хлористим воднем. 

Кислий конденсат — хлоридна кислота з масовою часткою 
НС1 не більше 40 % з холодильників виводиться колектором  
через гідрозатвор у сховище кислоти 10. Гідроген хлорид після 
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газових холодильників 7 потрапляє в холодильники-абсорбери 8, 
де в ізотермічних умовах відбувається утворення хлоридної 
кислоти за реакцією (3.15). 

Холодильники-абсорбери 8 це камерні коробонові тепло-
обмінники, що охолоджуються оборотною водою й у які для 
поглинання гідроген хлориду подається кисла знесолена вода, що 
утворюється після санітарного очищення хвостових газів у 
холодильнику-абсорбері 9. 

Відвід тепла процесу абсорбції в залежності від кон-
центрації продуктової кислоти регулюється кількістю оборотної 
води, яка подається на холодильники-абсорбери. Гідроген 
хлорид, який не прореагував, з холодильників-абсорберів 8 
потрапляє в холодильники 9. 

Гази після санітарної очистки від гідроген хлориду у 
холодильниках-абсорберах 9 за допомогою ежектора 11 через 
вихлопну трубу 12 викидаються в атмосферу з концентрацією 
гідроген хлориду не більше 100 мг/м3. Готовий продукт — 
синтетична хлоридна кислота технічна СК після холодильників-
абсорберів 8 направляється у сховище 10. 

Транспортують хлористоводневу кислоту в скляних бутлях 
або гумованих металевих ємностях, цистернах, а також у 
поліетиленовому посуді. Потужність технологічної нитки з 
однією піччю синтезу HCl складає 10000 т/рік 31 %-вої 
синтетичної хлоридної кислоти. 

Виробництво характеризується наступними витратними  
коефіцієнтами на 1т хлоридної кислоти: 

- вода знесолена      0,71 м3; 
- водень         121 м3; 
- азот технічний       41 м3; 
- абгази в перерахунку на 100 %   242 м3; 
- електроенергія     7,9 кВтгод; 
- вода свіжа на ВЗЦ      1,2 м3; 
- повітря сухе       20,5 м3. 
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В структурі собівартості синтетичної хлоридної кислоти 
основну вагу становлять матеріальні витрати. 

Типова принципова технологічна схема комбінованої 
абсорбції гідроген хлориду із абгазів наведена на рис. 3.4. 

 

 
 
Рис. 3.4. Типова схема комбінованої абсорбції НСl із абгазів: 1 —  

колона адіабатичної абсорбції; 2 — конденсатор; 3 — відділювач газів;  
4 — сепаратор; 5 — холодильник; 6, 9 — збірники кислоти; 7 — насоси;  
8 — ізотермічний абсорбер 

 
В колоні адіабатичної абсорбції 1 отримують хлористо-

водневу кислоту пониженої концентрації, але вільну від орга-
нічних домішок. Хлористоводневу кислоту підвищеної концен-
трації отримують в колоні ізотермічної абсорбції 8 при понижених 
температурах. Ступінь вилучення НСl із абгазів 95—99 % (при 
використанні як абсорбенту розведених кислот) і практично  
100 % — при використанні чистої води. 
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3.6. Основне обладнання установок виробництва  
хлоридної кислоти 

 
Основним технологічним обладнанням виробництва синте-

тичної хлоридної кислоти є печі для синтезу гідроген хлориду, 
апарати абсорбції, ємності. Печі виготовляють зi сталі, кварцу 
або фаоліту. 

Найбільшого поширення набули металеві печі, перевага 
яких полягає в простоті і дешевизні їх виготовлення, легкості  
монтажу і обслуговування. Металева піч витримує порівняно  
високу температуру без суттєвих деформацій. 

У промисловості існують наступні типи металевих печей:  
1) стальні конусні печі з повітряним охолоджуванням 

(рис. 3.5); 
2) стальні циліндричні печі з повітряним або водяним 

охолоджуванням; 
3) печі-абсорбери. 

 
 

Рис. 3.5. Схема печі синтезу гідроген хлориду з повітряним охо-
лодженням: 1 — запальний люк; 2 — корпус печі; 3 — запобіжна 
(вибухова) мембрана; 4 — штуцер для візуального спостереження; 5 — 
пальник; 6 — опора 
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Піч синтезу гідроген хлориду складається з корпуса і паль-
ника. При продуктивності 1015 т/добу гідроген хлориду най-
зручніші двохконусні печі з повітряним охолоджуванням.  

Завдяки тому, що форма печі близька до форми факелу 
полум'я, забезпечується рівномірне теплове навантаження на 
стінки печі. 

Нижня циліндрична частина корпуса печі й днище футеровані 
кислотостійкою цеглою. Верхня частина корпуса печі зачинена 
запобіжною вибуховою мембраною, яка розривається у випадку 
раптового вибуху газової суміші. Мембрана складається з листа 
азбесту товщиною  = 0,005 м і листа пароніту  = 0,001 м або двох 
листів пароніту  = 0,0005 м кожний. Комплект мембрани випро-
бовується на розрив при тиску 0,065 МПа. Важливим елементом 
печі являється пальник, конструкція якого наведена на рис. 3.6. 

 

 
Рис. 3.6. Пальник: 1 — трубка для вводу хлору; 2 — трубка для вводу 

водню; 3 — патрон; 4 — динасовий наконечник  
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Він має дві сталевих трубки, які вмонтовані в сталевий 
патрон. Хлор подається внутрішньою трубкою, а водень — зов-
нішньою. В зовнішній трубці вмонтований динасовий патрон 4. 
Гази, які спалюються в пальнику, створюють факел полум'я, 
температура якого по довжині печі знижується від 1800—2000 °С 
до 800—1200 °С. 

Хлор і водень подають в пальник з великою, але не одна-
ковою швидкістю. Величина цих швидкостей і різниця між ними 
дають можливість добре перемішувати гази і цим скороти дов-
жину факелу. Спіралеподібний рух газу всередині пальника 
збільшує ширину факелу за рахунок його висоти. 

Перевагою циліндричних печей з водяним охолоджуванням 
є їх вища продуктивність, ніж печей з повітряним охолод-
жуванням. Водяне охолоджування дає можливість інтенсивно 
відводити тепло реакції і підтримувати температуру стінок печі 
рівномірною та в бажаних межах. Теплота реакції викорис-
товується для отримання пари або гарячої води. Продуктивність 
таких печей досягає 50100 т/добу 100 %-ного гідроген хлориду. 
Для зручності обслуговування потужні печі з водяним 
охолоджуванням встановлюють іноді горизонтально (рис. 3.7).  

 
Рис. 3.7. Схема горизонтальної печі з водяним охолоджуванням: 1 — 

корпус; 2 — пальник; 3 — вихлопний клапан; 4 — конденсатор; 5 — 
запальний люк; 6 — сорочка водяна; 7 — вихід гідроген хлориду 
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Абсорбцію гідроген хлориду здійснюють зазвичай в секцій-
ному пластинчатому теплообміннику. Один із таких тепло-
обмінників-абсорберів показаний на рис. 3.8. Кожна секція 
теплообмінника складається з двох камер: камери конденсації і 
камери охолоджування. Висота першої камери 60 мм, другої 
20 мм.  

Основним робочим елементом, що утворює теплообмінну 
поверхню, є блок, в якому в двох взаємоперпендикулярних 
площинах виконано дві системи каналів, які не перетинаються, 
(вертикальний і горизонтальный), призначених для проходу 
середовищ, що обмінюються теплом. 

Поверхні охолоджування кожної секції 1 м2. Зібраний з 
десяти секцій абсорбер займає об'єм 1 м3 і важить 600 кг.  

 

 
 

Рис. 3.8. Пластинчастий теплообмінник: 1 — вхід газу; 2 — вихід  
кислоти; 3 — вхід води для поглинання гідроген хлориду; 4 — вхід охолод-
жувальної води; 5 — вихід охолоджувальної води 
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Парово-газова суміш поступає в теплообмінник зверху з 
температурою біля 100 °С. Хлоридна кислота, що утворилася, 
протікаючи з камери в камеру, охолоджується до 40 °С. Вода 
поступає знизу при 10 °С і виходить при 3035 °С. 

Для зберігання хлоридної кислоти використовують ємності 
об’ємом 10—50 м3, які виготовлені зі стійкого склопластику або з 
вуглецевої сталі, футерованої гумою.  

 
 

3.7. Техніка безпеки при роботі з хлоридною кислотою, 
водень хлоридом та іншими речовинами  

виробництва 
 
Хлоридна кислота небезпечна для здоров’я людини. При 

потраплянні на шкіру призводить до сильних опіків. Особливо 
небезпечне її потрапляння в очі. 

При потраплянні хлоридної кислоти на шкіру її необхідно 
негайно змити струменем води. 

Дуже небезпечні туман і пари хлороводню, які утворюються 
при взаємодії концентрованої кислоти з повітрям. Вони подраз-
нюють слизові оболонки та дихальні шляхи. Довготривала робота 
в атмосфері HCl спричиняє катари дихальних шляхів, руйнування 
зубів, помутніння роговиці очей, утворення виразок на слизовій 
оболонці носа, шлунково-кишкові розлади.  

Гостре отруєння супроводжується охриплістю голосу, заду-
хою, нежитем, кашлем. 

Гранично допустима концентрація гідроген хлориду в 
виробничих приміщеннях 5 мг/м3, хлору — 1 мг/м3. 

При незначних концентраціях хлору чи гідроген хлориду в 
повітрі (не більш 4 %) засобами індивідуального захисту слу-
гують фільтруючі протигази марок "КД" та "М" (універсальний 
протигаз з коробкою червоного кольору). Протигаз "КД" має 
коробку сірого кольору з вертикальною білою смугою, він 
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захищає від хлору, диму, пилу та туману. При значних концен-
траціях хлору в повітрі необхідно користуватися ізолюючими 
кисневими апаратами або шланговими протигазами і працювати в 
спеціальних захисних костюмах, оскільки газоподібний хлор при 
великих концентраціях обпікає шкіру. 

В разі проливання хлоридну кислоту змивають із поверхонь 
великою кількістю води або лужного розчину, який нейтралізує 
кислоту. 

 
 

Питання для самоперевірки 
1. В чому різниця між абгазною та синтетичною хлоридною 

кислотами? 
2. Пригадайте основні нпоказники якості готовой хлоридної 

кислоти. 
3. Опишіть властивості гідроген хлориду 
4. За яких умов гідроген хлорид утворює азеотропну суміш? 
5. З якої сировини одержують хлоридну кислоту? 
6. Пригадайте чотири стадії одержання синтетичної 

хлоридної кислоти. 
7. Пригадайте основні типи печей для синтезу гідроген 

хлориду. 
8. За яким температуриним режимом працює пластинчастий 

теплообмінник? 
9. Що необхідно зробити при потраплянні хлоридної 

кислоти на шкіру? 
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4. ТЕХНОЛОГІЯ ФОСФАТНОЇ КИСЛОТИ  
 
 

4.1. Значенння фосфатної кислоти, основні методи 
її виробництва 

 
Основною сферою використанння фосфатної кислоти є 

виробництво фосфорних і складних концентрованих мінеральних 
добрив, а також кормових фосфатів, синтетичних миючих та 
водопом’якшувальних засобів. В металообробній промисловості 
фосфатну кислоту застосовують для фосфатування, в текстильній 
— для обробки й фарбування шерсті, рослинних і синтетичних 
волокон, в органічному синтезі — як каталізатор. Фосфатну 
кислоту та її похідні використовують для приготування бурових 
суспензій в нафтодобуванні, у виробництві скла, в фотографії, в 
медицині, для надання вогнестійкості деревині. Похідні фос-
фатної кислоти застосовують у приготуванні хлібопекарських 
порошків і плавлених сирів, ковбас та в цукроварінні. 

В Україні виробництва фосфатної кислоти та добрив на її 
основі мають: ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив», 
Сумське ПАТ «Сумихімпром», ПрАТ «Кримський Титан», ПАТ 
«РІВНЕАЗОТ». Загальні потужності цих виробництв складають 
близько 1 млн. т 100 %-го Р2О5.  

Сировиною для фосфатної кислоти слугують природні фосфо-
рити та апатити, а також їх концентрати. Для отримання фосфатної 
кислоти застосовують екстракційний та термічний методи.  

Екстракційний метод ґрунтується на витісненні сульфатною 
або нітратною кислотами фосфатної кислоти із фосфорвмісної 
сировини. Отримана таким чином фосфатна кислота називається 
екстракційною.  

Термічний метод заключається у високотемпературному 
відновленні фосфатів і сублімації (возгонці) в електричних печах 
елементарного фосфору, який потім окиснюють в фосфорний ангід-
рид. Останній при гідратації утворює термічну фосфатну кислоту.  
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Головна перевага термічного способу — можливість пере-
робки різних видів сировини, включно низькоякісних фосфоритів, 
і отримання концентрованої кислоти високої чистоти. Термічна 
кислота переважно витрачається для отримання технічних і 
кормових фосфатів та мінеральних добрив. 

 
 

4.2. Якість фосфатної кислоти, основних сировинних  
і допоміжних матеріалів 

 
Дифосфор пентаоксид (фосфор(V) оксид, п’ятиоксид фос-

фору, фосфорний ангідрид) P2О5 утворює кислоти: метафосфатну 
НРО3, пірофосфатну Н4Р2О7, ортофосфатну H3PO4.  

Фосфатна (фосфорна, ортофосфорна, ортофосфатна) кислота 
H3PO4 має температуру плавлення 42,50 °С, густину 1,88 г/см3. Це 
найстабільніша сполука серед кисеньвмісних кислот фосфору. В 
розплавленому стані схильна до переохолодження; при 15 °C 
утворює густу маслянисту рідину, при мінус 121 °C — скловидну 
масу. 

Фосфатна кислота змішується з водою в будь-яких спів-
відношеннях. Із розчинів високої концентрації кристалізується у 
вигляді напівгідрату H3PO4·0,5H2O. Разведені водні розчини 
кисловаті за смаком. 

Фосфатна кислота за нормальних умов малоактивна й реагує з 
карбонатами, гідроксидами та деякими металами. При цьому 
утворюються одно-, двох- і тризаміщені фосфати. При нагріванні 
вище 80 °С реагує навіть з кремнеземом і силікатами. При дії на 
металеву поверхню розчином фосфатної кислоти з добавками Zn або 
Mn утворюється захисна плівка. Фосфатна кислота при нагріванні 
втрачає воду з утворенням послідовно піро- і метафосфорних кислот:  

2H3PO4 → H2O + H4P2O7 – 71,7 кДж   (4.1) 
H4P2O7 → H2O + 2HPO3 – 100,46 кДж/моль (4.2) 
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Фосфоолеум (рідкий фосфорний ангідрид, суперфосфатна 
кислота) включає кислоти, які містять від 72,4 до 88,6 % P2О5,  
та є рівноважною системою, що складається з орто-, піро-, триполі-, 
тетраполі- і інших фосфатних кислот. 

При розведенні суперфосфатної кислоти водою виділяється 
значна кількість теплоти, і поліфосфатні кислоти швидко пере-
ходять в ортофосфатну.  

Ортофосфатну кислоту можна відрізнити від інших фосфат-
них кислот за реакцією з нітратом срібла — утворюється жовтий 
осад фосфату срібла: 

Н3РО4 + 3AgNO3 →Ag3PO4↓+ HNO3   (4.3) 

Всі інші фосфатні кислоти утворюють білі осади. 
Стандартна термічна фосфатна кислота повинна містити не 

менше 73 % Н3РО4 (52,9 % Р2О5) та не більше 0,3 % зважених 
часточок. Вміст інших домішок в межах 0,0003—0,0200 %. 

В табл. 4.1 наведені основні характеристики екстракційної 
фосфатної кислоти (ЕФК), яку отримують у виробництві ПАТ 
«ДЗМД». 

 
Таблиця 4.1. Характеристика екстракційної фосфатної кислоти 
 

Найменування показника Значення 
Масова частка загальних фосфатів в перерахунку на Р2О5, % 24—26 
Масова концентрація сульфатів в перерахунку на SO4

–, г/дм3 15—30 
Масова концентрація осаду, г/дм3 5 
Густина, кг/м3 1150—1290 
Температура кипіння, °С 103 

Температура замерзання, °С –15,9 
Динамічна в’язкість, мПа·с 2,9 
Теплоємність, кДж/кг·К 30,4 

 
Сировиною для виробництва фосфорних кислот є апатити та 

фосфорити. 
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Апатити — мінерали вулканічного походження. Вони містять 
Фосфор у вигляді мінералів із формулою Са5Х(РО4)3, де X = Сl–, 
ОН– або F–. Найрозповсюдженіший флюорапатит Ca5F(PO4)3. 
Хімічно чистий флюорапатит містить 42,2 % Р2О5, 55,6 % СаО та 
3,8 % F. Природний мінерал через присутність у ньому домішок 
містить у середньому 40,7 % Р2О5 і 2,8—3,4 % F. Крім 
флюорапатиту, до складу апатитової руди входять й інші 
мінерали, серед яких переважає нефелін 3Na2O·K2O·4Al2O3·9SiO2. 

Фосфорити — руди осадового походження. Вони 
утворились внаслідок співосадження в морях і океанах апатиту, 
кремній оксиду, ферум та алюміній гідроксидів, кальцій і магній 
карбонатів і продуктів руйнування гірських порід. У фосфоритах 
Фосфор міститься у вигляді кальцій фосфату Са3(РО4)2, який не 
розчиняється у воді і погано розчиняється в ґрунтових кислотах. 
Тому Фосфор, який є в складі молекули кальцій фосфату, важко 
засвоюється рослинами. Проте під дією кислот H2SO4, H3PO4, 
HNO3 середня кальцієва сіль перетворюється на кислу, в якій один 
або два атоми Водню ортофосфатної кислоти заміщено на атоми 
Кальцію (Са(Н2РО4)2 і СаНРО4). Однозаміщена кисла кальцієва сіль 
ортофосфатної кислоти Са(Н2РО4)2 розчиняється у воді та в 
органічних кислотах ґрунту. Двозаміщена сіль СаНРО4 розчи-
няється в кислотах ґрунту. Тому кислі кальцієві солі засвоюються 
рослинами. 

В Україні розвідані більш як 350 родовищ фосфоритів та 
апатитів. Відомості про родовища вітчизняної фосфатної сировини 
наведені в табл. 4.2. 

Вважаються перспективними родовища Стремигородське  
титаново-апатитове (Житомирська обл., Володимир-Волинський 
район), Осиківське фосфоритне (Донецька обл., Старобешівський 
район), Новополтавське апатит-рідкісноземельних руд (Запорізька 
обл.), Ратнівське фосфоритне (Волинська обл., Камінь-Каширський 
район). 
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Таблиця 4.2. Характеристика основних українських фосфатних 
родовищ 

 
Найменування родовища 

Запаси 
P2O5, 
тис. т 

Вміст 
P2O5 , % 

Потуж-
ність  

шару, м 

Вміст P2O5 в 
концентраті, 

% 
Стремигородське  
ільменітово-апатитове 15 396 2,7 250 

і більш 39 

Новополтавське 
рідкісноземельно-апатитове 42 315 5—10 25—140 37 

Осиківське фосфоритне 5 584 4—8 0,2—15 19 
Ратнівське фосфоритне 7 310 5,7 1,2 10 
Малевич-Клеванська площа 
(фосфорити) 494 000 5—8 0,5—5,2 10—21 

Дністровська площа 
(фосфорити) 210 000 2—10 0,5—1,0 — 

 
Досліджується фосфат-глауконітовий концентрат Ново-

Амвросіївського родовища з метою використання фосфатної 
сировини у виробництві азотно-фосфорних добрив. Хімічний 
склад цієї сировини представлений оксидами, % мас.: CaO — 
30,55–30,94; P2O5 — 13,0–13,3; SiO2 — 21,1–28,5; Al2O3 — 2,79–
2,87; Fe2O3 — 3,5–3,55; MgO — 1,2–1,25; K2O — 3,2–3,26; Na2O 
— 0,35–0,40; CO2 — 3,59–10,73; F — 1,10–1,13. 

Вивчають включення в переробку руди Мілятинського 
родовища в Рівненській області (суміш фосфоритів і карбонатів); 
зернисті фосфорити Карповського і Осиківського родовища в 
Донецькій області; Ратнівського родовища Волинської області.  

Апатитові копалини можуть рентабельно експлуатуватися за 
умови ефективного збагачення і комплексного використання з 
одержанням ТіО2, Аl2O3, Sr, рідкісно-земельних елементів і т.ін.  

Для українських фосфоритів характерний низький вміст 
Р2О5 і високий вміст кислотно-розчинних оксидів. Тому остан-
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нього часу використовуються північноафриканські фосфорити 
(Алжир, Йорданія, Марокко, Єгипет, Туніс, Сирія). 

Добрива, отримані з закордонних фосфоритів, за агрохіміч-
ною ефективністю не поступаються добривам, виробленим із апа-
титового концентрату. Все ж завезення фосфоритів із порівняно 
низьким ступенем переробки створює додаткове навантаження на 
довкілля через накопичення відходів, перспективи використання 
яких невизначені.  

Основні характеристики сировини, матеріалів і напів-
продуктів виробництва ЕФК ЗАТ «ДЗМД» наведені в табл. 4.3. 

 
Таблиця 4.3. Характеристика сировини, матеріалів і напівпродуктів 

Найменування  
сировини, матеріалів 

Показники обов’язкові  
для перевірки 

Значення  
показників 

1 2 3 
 Фосфорит Масова частка загальних фосфатів  

в перерахунку на Р2О5, % 25—33 

Масова частка СаО, мг/кг 38—42 
Масова частка Сd, мг/кг 12 
Масова частка Рb, мг/кг 20 
Масова частка Аs, мг/кг 10 
Масова частка води, мг/кг 1,5 
Масова частка F, мг/кг 1-3 
Сумарна ефективна активність  
природних радіонуклідів, Бк/кг 1860 

Масова частка MgO, % 1,7—3,7 
Масова частка Al2O, % 1,7—2,5 
Масова частка SiO2, % 14—16 

 Технічна сульфатна 
кислота Масова частка моногідрату H2SO4, % 92,5—93,0 

 Антиспінювач 
Густина, г/см3 0,99±0,02 
В`язкість, мПа·с 140 

 Пара Температура, °С 175—185 
Абсолютний тиск, МПа  0,40—0,45 
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Продовження табл. 4.3. 

1 2 3 
 Технічне повітря Абсолютний тиск, МПа  0,55—0,60 
 Технічна вода Абсолютний тиск, МПа 0,55—0,60 

 Оборотна вода Температура, °С 13—27 
Абсолютний тиск, МПа  0,7—0,8 

 Вода річкова Абсолютний тиск, МПа  1 
 

4.3. Основи технології екстракційної  
фосфатної кислоти 

 
Виробництво фосфатної кислоти сульфатнокислотним 

вимиванням зводиться до обробки (екстрагування) фосфориту 
сульфатною кислотою з подальшою фільтрацією отриманої 
пульпи для відокремлення фосфатної кислоти від кальцій 
сульфату. Частину одержаного основного фільтрату і весь 
фільтрат, отриманий при промивці осаду на фільтрі, повертають в 
процес екстракції для забезпечення достатньої рухливості пульпи 
при її перемішуванні та транспортуванні.  

Процес розкладення фторапатиту сумішшю водного розчину 
сульфатної кислоти і фосфатних розчинів можна описати 
сумарним рівнянням: 

Са5(РО4)3F + 5Н2SО4 + nH3PO4 + mH2O = 
(n+3)H3PO4 + 5CaSO4· mH2O + HF        (4.4) 

В залежності від температури процесу розкладення та 
концентрації фосфатної кислоти в реакційній суміші сульфат 
кальцію може осаджуватись як дигідрат (m = 2), напівгідрат 
(m = 0,5) або ангідрит (m = 0). Стабільний дигідрат осаджується 
при температурі 70—80 °С та концентрації Р2О5 в реакційній 
суміші 20—32 %. Напівгідрат осаджується при температурах 
90—100 °С і концентраціях — 25—42 % Р2О5. 

Нефосфатні мінеральні домішки, що містяться у фосфориті, 
взаємодіють з кислотами за рівняннями: 



М. Д. Волошин, А. Б. Шестозуб, Я. М. Черненко, А. В. Іванченко  134 

СаО+H2SO4+H2O = CaSO4·2H2O;  (4.5)  
MgO+H2SO4 = MgSO4 + H2O;    (4.6) 
Al2O3+2H3PO4= 2AlPO4+3H2O;   (4.7) 
Fe2O3+2H3PO4= FePO4+3H2O.   (4.8) 

Фтористий водень, що виділяється при розкладенні фосфо-
риту, реагує з кремній діоксидом за реакцією: 

4HF+SiO2 = SiF4+2H2O    (4.9) 
і частково виділяється в газову фазу, відсмоктується з екстрак-
торів в систему газоочистки. 

Чотирьохфтористий кремній частково розчиняється в рідкій 
фазі пульпи з утворенням кремнефтористоводневої кислоти: 

3SiF4+2H2O → 2H2SiF6+SiO2.   (4.10) 
Тверда фаза, що утворюються в процесі екстракції та яку 

називають фосфогіпсом, складається з кристалів кальцій суль-
фату і невеликої кількості нерозкладеного фосфориту. Кальцій 
сульфат, залежно від температурного режиму, концентрації Р2О5 
в рідкій фазі, тривалості ведення процесу може випадати у 
вигляді напівгідрату, дигідрату, ангідриту. 

Ці форми кристалів є метастабільними і при зміні режиму 
проведення процесу можуть переходити з однієї форми в іншу.  

Для отримання великих кристалів дигідрату кальцій 
сульфату, що добре фільтруються, слід дотримувати задані умови 
з температури, часу контактування реагентів, концентрації P2O5 і 

2
4SO   в реакційній пульпі, вести процес при інтенсивному перемі-

шуванні і заданому співвідношені рідкої і твердої фаз (Р:Т від 
1,7÷1 до 3,5÷1). Розчин фосфатної кислоти, який отримують пiсля 
вiдокремлення фосфогiпсу фiльтрацiєю, забруднений домiшками, 
якi потрапляють в розчин iз фосфату: силікат (кремнезем), 
сульфати та фосфати залiза та алюмiнiю. 
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Оптимальнi умови екстракцiї визначаються намаганнями 
отримати кислоту якомога вищої концентрації, більшi кристали 
фосфогiпсу (полегшує процес фiльтрацiї) та прискорити процес 
екстракцiї. Великi кристали фосфогiпсу отримують при темпе-
ратурах 70—80 °С та невисокiй концентрацiї сульфатної кислоти. 
Для отримання концентрованої фосфатної кислоти та прискорення 
процесу екстракцiї використовують 75 %-ву баштову сульфатну 
кислоту та вищу температуру на початку екстракцiї.  

Оскільки реакція розкладення фосфориту сульфатною 
кислотою екзотермічна, то для підтримки заданої температури 
надлишок тепла відводиться за рахунок випарювання вологи з 
пульпи під вакуумом шляхом багатократної її циркуляції. Останнє 
також значною мірою сприяє росту кристалів фосфогіпсу.  

Основним фактором, який визначає швидкість взаємодії  
фосфориту з сульфатною кислотою, є швидкість дифузії іона Са2+ 
крізь пограничний шар на поверхні зерна фосфориту. Швидкість 
дифузії, а отже і швидкість розкладення фосфориту буде тим  
більша, чим вище концентрація йонів кальцію в цьому шарі. 

Кристалізація кальцій сульфату може гальмувати процес роз-
кладення фосфориту сульфатною кислотою. Малі кристали зали-
шаються на поверхні зерен фосфориту і затримують проникнення 
сульфатної кислоти. Малі кристали випадають у тому випадку, 
коли кристалізація йде з великою швидкістю і з’являються багато 
центрів кристалізації. Чим вище ступінь пересичення розчину, тим 
більша швидкість кристалізації.  

При максимальній розчинності кальцій сульфату ступінь пере-
сичення розчину і швидкість кристалізації мінімальні. Це призво-
дить до осадження відносно великих кристалів фосфогіпсу. Швид-
кість розкладення фосфатів сульфатною кислотою збільшується з 
підвищенням концентрації фосфатної кислоти до 30—35 % Р2О5 — 
ступінь її дисоціації зменшується, але кількість водневих йонів на 
одиницю об’єму підвищується. При подальшому підвищенні 
концентрації Н3РО4 швидкість розчинення фосфориту зменшується. 
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Температура і концентрація фосфатної кислоти, при яких 
кристалізуються дигідрат, напівгідрат і ангідрит, визначаються 
співвідношенням їх розчинності у фосфатній кислоті або 
співвідношенням тисків парів води над розчином і тисками 
дисоціації оборотних реакцій перетворення гіпсу в напівгідрат або 
ангідрит і напівгідрату в ангіндрит. Форма і розміри кристалів 
СаSО4, які утворюються при екстракції, крім температури і концен-
трації фосфатної кислоти, ступеню і умов зняття перенасичення 
залежить також від вмісту домішок (особливо фторкомплексних 
йонів типу (AlFn)(3–n)+ і співвідношення концентрації в розчині йонів 
Са2+ і SO4

2– та концентрацій домішок — сполук Mg, Al, F. Для 
утворення однорідного велико-кристалічного осаду гіпсу необхідно, 
щоб мольне відношення SO3:СаО у рідкій фазі постійно було в 
межах 1,5—4,0. Межі існування кристалогідратів сульфату кальцію 
в умовах виробництва H3PO4 сульфатнокислотним методом 
показано на рис. 4.1. 

 
 

Рис. 4.1. Межі існування кристалогідратів сульфату кальцію в 
умовах виробництва Н3РО4 сульфатнокислотним методом: 1 — дигідрат 
СаSO4

.2H2O; 2 — напівгідрат СаSO4
.0,5H2O; 3 — ангідрит СаSO4  
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З рис. 4.1 випливає, що в залежності від температури і кон-
центрації фосфатної кислоти сульфат кальцію випадає в осад у 
вигляді дигідрату, напівгідрату або ангідриту. Тому для екстракції 
фосфатної кислоти застосовують дигідратний, напівгідратний і 
ангідритний способи, а також комбіновані напівгідратно-дигідрат-
ний та дигідратно-напівгідратний. 

 
 

4.4. Виробництво екстракційної фосфатної кислоти 
 
Виробництво екстракційної фосфатної кислоти складається 

з наступних стадій: 1) розведення, охолоджування й дозування 
сульфатної кислоти; 2) дозування фосфорної сировини; 3) розкла-
дення сировини й кристалізація гіпсу; 4) охолоджування пульпи; 
5) фільтрація фосфатної кислоти й промивка гіпсу; 6) випарову-
вання кислоти; 7) уловлювання фтористих сполук. Технологічне й 
апаратурне оформлення процесу повинні забезпечити повноту 
розкладення сировини і кристалізацію кальцій сульфату за умови 
мінімального пересичення ним рідинної фази.  

Технологічну схему виробництва екстракційної фосфатної 
кислоти за допомогою сульфатної кислоти в дигідратному процесі 
з апатитового концентрату потужністю 110 тис. т/рік Ρ2Ο5 наведено 
на рис. 4.2.  

Апатитовий концентрат з вагонів розвантажується в прий-
мальні траншеї складу для прийому, зберігання i видачі 
сировини. Звідси концентрат грейферним краном завантажується 
у витратний бункер 1. З бункера 1 апатитовий концентрат 
ваговим стрічковим дозатором 2 подається в екстрактор 4-а.  

Розкладення концентрату проводиться в технологічній лінії 
екстракції, яка складається з 4-х екстракторів 4-а, 4-б, сполучених 
послідовно перетоками (на схемі покано лише 2 екстрактори). 
Екстрактор є вертикальним циліндричним апаратом з чотирма 
мішалками. Разом з апатитовим концентратом в екстрактор 4-а  
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Рис. 4.2. Технологічна схема виробництва екстракційної фосфатної 

кислоти в дигідратному процесі з апатитового концентрату потужністю 
110 тис. т Ρ2Ο5 на рік: 1 — бункер для фосфатної сировини; 2 — 
стрічковий ваговий дозатор; 3-а, 3-б — мішалки; 4-а, 4-б — двохбаковий 
екстрактор; 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д — занурені насоси; 6 — витратомір 
сульфатної кислоти; 7 — циркуляційний занурений насос; 8 — вакуумний 
випарник; 9 — бризковловлювач; 10 — барботажний нейтралізатор; 11 — 
конденсатор; 12 — лотки карусельного вакуум-фільтра; 13 — сепаратори 
(ресивери); 14 — проміжний збірник суспензії, яка утворюється при 
регенерації фільтрувальної тканини; барометричні збірники: 15 — для 
першого (основного) фільтрату, 16 — для зворотної фосфатної кислоти, 17 — 
для промивного фільтрату; 18 — сховище сульфатної кислоти; Ф1–Ф4 — 
потоки фільтрату 

 
подається насосом 5-б 74—93 %-ва сульфатна кислота у 
співвідношенні Р:Т = 2:1, туди ж одночасно подаються зворотний 
фосфатний розчин iз збірника 16 насосом 5-г. Екстракційна пульпа 
з екстрактора 4-б зануреним насосом 7 подається на охолод-
жування у вакуум-випарник 8, звідки самопливом поступає через 
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гідрозатвор в екстрактор 4-а. Температура в вакуум-випарнику 8 
підтримується на 2—3 °С нижче, ніж в екстракторах за рахунок 
википання води. З екстрактора 4-б зануреним насосом 5-а пульпа 
подається на карусельні вакуумні фільтри 12. Процес розкладення 
апатитового концентрату проводиться сульфатною кислотою за 
присутності оборотних фосфатних розчинів при температурі до 
80 °С, надлишку йoнa SO4

2– 15—30 г/дм3 протягом не менше 6 год 
при інтенсивному перемішуванні мішалками 3-а, 3-б. Підримка 
концентрації Р2О5 15-24 %, заданого значения густини, Т:Р в 
екстракторах 4-а і 4-б досягається шляхом подачі частини 
продукційних фосфатних розчинів iз сепараторів 13 основного 
фільтрату в збірники 16 оборотних фосфатних розчинів i далі 
насосом 5-г на вузол екстракції. 

Парогазова суміш, яка утворюється в процесі розкладення, 
що містить фтористі сполуки (HF, SiF4), SO2, пари сульфатної i 
фосфатної кислот, виходить із екстракторів 4-а і 4-б i 
спрямовується в систему абсорбції - двохступеневу газоочисну 
установку в скруберах СКШН — 25 (на схемі не показано). 

Парогазова суміш з домішками фтористих сполук з вакуум-
випарників 8 поступає в бризковловлювач, і далі в барботажний 
нейтралізатор 10, зрошуваний водою. 

В нейтралізаторі 10 відбувається уловлювання фторгазів i 
конденсація основної кількості парів води. 

З апарату 10 газова cyміш поступає в барометричний конден-
сатор 11, де відбувається остаточна конденсація водяної пари. 

Барометричний конденсатор 11 зрошується водою для 
створення захисної плівки на трубках міжтрубного npocтopу, де 
здійснюється конденсація парів із парогазової фази.  

Розчини після абсорбції зануреними насосами подаються на 
промивання вихідного жолоба стрічкового конвеєра фосфатної 
сировини 2 i далі самопливом поступають в екстрактор 4-а. 
Частина газів i парів води, що не сконденсувалися в барботажному 
нейтралізаторі 10, прямує на газоочисну установку.  
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Пульпа з екстрактора 4-б зануреним насосом 5-а подається в 
лотки вакуум-фільтру 12, де відбувається основна фільтрація i 
триразова протитечійна промивка фосфогіпсу. Перша i друга 
промивки здійснюється слабкими фосфатними розчинами з баків 
14 (насосом 5) і 17 (насосом 5-д), третя — підігрітою до 80 °С 
оборотною водою i конденсатом сокової пари (КСП).  

Розділення рідкої i газової фази здійснюється у сепараторах 13. 
Перші порції першого фільтрату Ф1, забруднені кристалами 
фосфогіпсу, iз зони попередньої фільтрації поступають в сепаратори 
13 i разом із другим фільтратом Ф2 прямують в збірники 15 та 16. 
Після проходження фільтратом зони попередньої фільтрації, 
основна кількість першого фільтрату, що містить 15—24 % Р2О5, 
поступає через сенаратоpи 13 у збірники продукційних фосфатних 
розчинів 15, звідки зануреними насосами 5-в спрямовується у 
виробництво добрив, або на вузол приготування нітратно-
фосфатних розчинів, а частина розчинів подається в збірник 16 для 
підтримки заданого значення Т:Р в екстракційній пульпі. 

Другий фільтрат Ф2 з концентрацією 10—22 % Р2О5 із 
сепараторів 13 поступає в збірники зворотних розчинів фосфатної 
кислоти 16, звідки зануреними насосами 5-г подаються в 
екстрактор 4-а. 

Третій фільтрат Ф3 з карусельного фільтру через сепаратори 
13 поступає в збірники фільтрату 17, звідки зануреними насосами 
5-д подається на першу промивку вакуум-фільтрів 12. 

Четвертий фільтрат Ф4 через сепаратори 13 поступає в 
збірники фільтрату 17, звідки зануреними насосами 5-д прямує на 
другу промивку у вакуум-фільтри 12. 

Після третьої промивки осад піддається вакуум-сушці, рідка 
фаза через сепаратори 13 поступає в збірники фільтратів 14 і далі 
по схемі. 

Стисненим повітрям сушать осад і в зоні перекидання ковша 
він падає на стрічковий конвеєр та подається на вузол нейтралі-
зації фосфогіпсу. 
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Після скидання осаду з ковша фільтру відбувається про-
мивка фільтрувальної тканини конденсатом сокової пари через 
бризкала, встановлені на фільтрі.  

Після регенерації фільтрувальної тканини проводиться її 
осушення за допомогою просмоктування повітря через фільтру-
вальну тканину. Розчин від промивання та осушення тканини через 
вакуум-приймач самопливом прямує в збірник 14. Пари води, що 
не сконденсувалися, прямують на газоочисну установку ВГ-16.  

В типовому виробництві екстракційної фосфатної кислоти 
продуктивністю 110 тис. т/рік за Р2О5 використовуються чотири 
паралельно працюючі вакуум-випарні установки коннцентру-
вання фосфатної кислоти (рис. 4.3). 

 

  
 
Рис. 4.3. Схема вакуум-випарювальної установки концентрування 

фосфатної кислоти з графітовим підігрівачем: 1 — випаровувач; 2 — 
підігрівач; 3 — насос; 4 — бризковловлювач; 5 — абсорбер; 6, 9 — 
барометричні збірники; 7 — конденсатор; 8 — паровий вакуум-ежектор 
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Фосфатна кислота з концентрацією 28 % подається разом із 
гарячими парами з підігрівача 2 в випаровувач 1, в якому підтри-
мується температура в межах 55—70 °С. Знизу випаровувача 1 
упарена кислота з концентрацією 54 % насосом 3 виводиться як 
готовий продукт. Частину упареної кислоти повертають через 
підігрівач 2 у випаровувач 1. В підігрівачі 2 застосовується 
водяна пара під тиском 0,2 МПа при температурі 120—130 °С. 
Парова фаза з випаровувача 1 відсмоктується ежектрами 8 і через 
бризковловлювач 4 потрапляє в абсорбер 5, який працює під 
тиском 0,0088 МПа. Абсорбер зрошується рідиною, яка 
забирається з барометричного збірника 6 насосом 3.  

З цього збірника виводиться як побічний продукт — 
кремнефтористо-воднева кислота H2SiF6. Вакуум в абсорбері 5 
підтримується паровими ежекторами 8, в які подається гаряча 
водяна пара під тиском 0,6—1,0 МПа. В конденсаторі застосо-
вується охолодження пари контактуванням із холодною водою. 
Рідина дренується в барометричний збірник 9 і далі попадає в 
промислову каналізацію.  

Типове виробицтво екстракційної фосфатної кислоти має в 
своєму складі вузол нейтралізації фосфогіпсу.  

Вузол нейтралізації фосфогіпсу призначений для його 
розрідження, нейтралізації вільних фосфатної, кремнефтористо-
водневої, сульфатної кислот, які містяться в рідкій фазі фосфо-
гіпсу, аміаком та транспортування його на хвостосховище. 

Процес нейтралізації здійснюється в одній з двох ліній баків 
репульпаторів. Баки-репульпатори є вертикальними циліндрич-
ними апаратами з перемішуючими пристроями і барботерами 
аміачної води, сполучені між собою переливом. Фосфогіпс після 
вакуум-фільтрів 12 (рис. 4.2) транспортером подається в один із 
баків-репульпаторів. Туди ж спрямовуються розчини після 
абсорбції фторгазів вузла екстракції, якими й проводиться 
розрідження. 
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Нейтралізація фосфогіпсу до рН = 7—8 проводиться аміачною 
водою, що поступає з відділення виробництва добрив. Нейтралі-
зована пульпа фосфогіпсу насосами відкачується на хвосто-
сховище. 

Парогазова суміш, що утворюється при нейтралізації 
фосфогіпсу аміаком, відсмоктується з баків-репульпаторів у 
вентиляційну систему та викидається в атмосферу. 

Передбачена можливість вивозу фосфогіпсу автотран-
спортом на спеціально відведені сховища. Для цього фосфогіпс 
після вакуум-фільтрів 12 (рис. 4.2) транспортерами подається в 
бункер, з якого фосфогіпс через секторний затвор, заванта-
жується в самоскиди і транспортується на спеціально відведені 
сховища, або відвантажується споживачу. 

Витратні коефіцієнти на 1 т Р2О5 в екстракційнії фосфатній 
кислоті з апатитового концентрату складають:  

апатитовий концентрат (89,4 % Р2О5) — 2,64 т;  
сульфатна кислота — 2,44 т,  
електроенергія — 128 кВт·год;  
вода — 40,3 м3. 
 
 

4.5. Азотнокислотне розкладення фосфатів 
 
Розкладення фосфатів нітратною кислотою можна описати 

сумарним рівнянням: 

Са5(РО4)3F+10HNO3=3Н3РO4+5Са(NO3)2+НF+290 кДж  (4.10) 

Одночасно з кислотою реагують і домішки, що містяться в 
природних фосфатах, з утворенням нітратів заліза, алюмінію, 
магнію і рідкісноземельних елементів. НF, що виділяється, 
взаємодіє з кремній(IV) оксидом, утворюючи H2SiF6. 
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В результаті процесу розкладення утворюється нітратно-
кислий розчин, так звана нітратнокислотна витяжка, що містить 
головним чином фосфатну кислоту та кальцій нітрат. Швидкість 
розкладення фосфату залежить від тонини помелу фосфатної 
сировини, температури, витрати нітратної кислоти і, у меншій мірі, 
від її концентрації. Чим тонше помел і вище температура, тим біль-
ша швидкість розкладення. Оптимальною температурою процесу є 
50—70 °С. Підвищення температури понад оптимальну призводить 
до втрат нітратної кислоти і посилення корозії апаратури. 

Для розкладення фосфатів використовують 47—55 %-ву 
нітратну кислоту. Зміна концентрації кислоти в цих межах мало 
впливає на швидкість процесу. Значний вплив на процес розкла-
дення фосфатів надає витрата нітратної кислоти. Наприклад, при 
розкладенні апатиту стехіометричною кількістю нітратної кислоти 
майже повне розкладання фосфатів (98—99 %) досягається за 90—
120 хв. Якщо ж кількість кислоти збільшена до 110—115 % від 
стехиометрії, апатит розкладається повністю через 30 хв. Зазвичай 
розкладення апатиту ведуть за стехіометричної кількості кислоти. 
В окремих випадках перевищення норми дорівнює 2—3 %. 
Виняток становлять процеси, в яких значний надлишок кислоти 
(20—30 %) потрібний для здійснення подальших операцій. 

При використанні нітратної кислоти концентрацією, що 
перевищує 60 %, в процесі розкладення можливе утворення 
твердої фази, яка містить кальцій нітрат. 

Фосфатна кислота, яка утворюється при взаємодії нітратної 
кислоти з фосфатом, через нейтралізацію, зумовлену насиченням 
розчину монокальцій- і дикальційфосфатом, з фосфоритом, що не 
прореагував, практично не взаємодіє. Підвищити ступінь 
розкладення апатиту при зменшених нормах НNO3 можна, 
вводячи в систему сульфат-іон у вигляді сульфатної кислоти або 
амоній сульфату. При цьому відбувається осадження і виведення 
з розчину йонів кальцію у вигляді СаSО4.  
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Надлишкова кількість нітратної кислоти при подальшій 
аммонізації розчину дає цінну азотну складову частину комплек-
сних добрив — аміачну селітру. 

Залежність ступеню витягання Р2О5 при нормі НNO3, рівній 
стехіометричній, і температурі 50 °С від часу контактування 
показана на рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4 Залежність ступеню витягання Р2О5 з фосфориту від часу 

контактування його з нітратною кислотою концентрацією в межах від 47 % 
до 58 % 

 
Видно, що ступінь витягання Р2О5 збільшується з часом 

контактування, але довше 120 хв він вже практично не зростає.  
Розкладення фосфатів нітратною кислотою прискорюється 

зі збільшенням температури. Температурний коефіцієнт швидкості 
реакції розкладення в інтервалі 20—50 °С знаходиться в межах 
1,2—1,5. Оптимальна температура при нітратнокислотному 
розкладенні фосфатів лежить в інтервалі 45—60 °С. При нижчих 
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температурах швидкість розкладення помітно зменшується, а 
підвищення температури понад 60 °С недоцільно через збіль-
шення втрат НNO3, виділення оксидів азоту в газову фазу і 
посилення корозійної активності середовища. 

Взаємодія фосфатів з нітратною кислотою є екзотермічним 
процесом. Це дає можливість проводити процес розкладення в 
адіабатичних умовах, без додаткових енерговитрат на підігрів 
реакційної маси. Температура, що розвивається в процесі розкла-
дення, складає 50 °С. Температурний режим регулюють зміною 
температури нітратної кислоти, що подається на розкладення. 

Необхідно відзначити, що перелічені вище залежності 
отримані для умов періодичного процесу розкладення фосфатів 
нітратною кислотою. У промислових умовах процес розкладення 
є безупинним і відрізняється від періодичного концентраційними 
режимами. У сталому безперервному процесі концентрація 
нітратної кислоти і сумарна поверхня частинок фосфориту істотно 
нижчі, ніж в початковий момент періодичного процесу. Тому в 
безупинному режимі швидкість розкладення фосфату нітратною 
кислотою дещо нижче, ніж отримана в дослідах, проведених в 
періодичних умовах. За даними лабораторних і напівпромислових 
дослідів, проведених в безперервному режимі, для забезпечення 
ступеня розкладення апатиту не нижче 99 % тривалість взаємодії 
початкових компонентів при 50 °С і нормі НNO3 110 — 115 % від 
стехіометричної повинна складати не менше 1,5 год. 

Встановлено, що при кімнатній температурі й концентрації 
нітратної кислоти 30 % реакція розкладення апатиту протікає в 
кінетичній області. Підвищення температури та збільшення 
концентрації кислоти зміщують процес у дифузійну область. Так, 
у разі застосування 50 %-вої НNO3 процес іде в дифузійній 
області вже при 30 °С. При розкладенні фосфоритів Каратау 
нітратною кислотою концентрацією 30—55 % в температурному 
інтервалі 40—65 °С швидкість взаємодії також лімітується дифу-
зійними процесами. 
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4.6. Опис і характеристика апаратів 
 
Основними апаратами у виробництві екстракційної фосфат-

ної кислоти є екстрактори, в яких відбувається утворення 
фосфатної кислоти, і карусельні вакуум-фільтри, які викорис-
товуються для виділення фосфогіпсу. 

Екстрактори. Найбільш розповсюджені екстрактори з 
робочою ємністю 740 та 900 м3. Екстрактор робочою ємністю 
740 м3 має прямокутний залізобетонний корпус з плоским днищем і 
зовнішніми розмірами 25,2×11,0×6,45 м. Корпус футерований 
кислотостійкою силікатною цеглою та вуглеграфітовими блоками. 
Кришка екстрактору виготовлена зі сталі 06Х12Н28МДТ. Екстрак-
тор поділений перегородками на 10 секцій, з яких 8 — робочі, 
дев’ята — це карман для установки занурених насосів, що 
подають пульпу на охолодження в вакуум-випаровувач, десята — 
розподільча ємність, в яку подають з вакуум-випаровувача 
охолоджену пульпу та спрямовують її частково на фільтрування, 
а решту в першу секцію екстрактора. Частина перегородок між 
секціями мають отвори для перетоку пульпи з однієї секції в іншу, 
а решта перегородок має меншу вистоту для перетоку пульпи 
зверху. В кожній робочій секції встановлена двохярусна турбінна 
мішалка зі сталі 06Х12Н28МДТ. Частота обертання мішалок 
72 хв–1. Потужність електродвигуна кожної з 8 мішалок 73,5 кВт, 
питома потужність електродвигунів 0,82 кВт/м3 робочого об’єму 
екстрактора.  

Екстрактор з робочою ємністю 900 м3 складається з двох 
круглих баків, поєднаних між собою перетоком.  

На рис. 4.5 наведено ескіз односекційного екстрактора ємністю 
900 м3 фірми «Рон-Поуленк» (Франція). Висота екстрактора 7,4 м, 
діаметр 13,6 м, залізобетонний дозрівач до нього має ємність 100 м3 
із зовнішніми розмірами: діаметр 4,8 м, висота 7,4 м. Корпуси 
екстрактора і дозрівача захищені вуглеграфітовими блоками по 
підшару зі спеціального матеріалу і мають пластмасові кришки.  
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Рис. 4.5. Односекційний круглий екстактор із залізобетонним 

корпусом і робочою ємністю 900 м3 фірми «Рон-Поуленк»: 1 — корпус 
екстактора; 2 — центральна мішалка; 3 — периферійна мішалка для 
інтенсіфікації повітряного охолодження пульпи; 4 — привід периферійної 
мішалки; 5 — привід центральної мішалки; 6 — стояк  

 
Центральна двохярусна мішалка екстрактора покрита сталлю 

Уранус В-6 та обертається з частотою 45,5 хв–1. 6 периферійних 
мішалок у пульпу занурені неглибоко. Периферійні мішалки мають 
частоту обертання 1240 і 1175 хв–1 та призначені для рівномірного 
розподілу сульфатної кислоти по перетину екстрактора. Кислота 
потрапляє в тарілку, яка встановлена на валу кожної мішалки вище 
поверхні пульпи для кращого її контакту з охолоджуючим повітрям. 
Потужність електродаигуна центральної мішалки складає 450 кВт, 
періферійних мішалок 18,5 кВт, центральної мішалки дозрівача 
15 кВт. Питома потужність електродвигуна в екстакторі складає 
0,5 кВт/м3 робочого об’єму, а загальна — 0,66 кВт/м3. Цей екст-
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рактор має переваги з питомої продуктивністі та питомої витрати 
потужністі на перемішування пульпи.  

Вакуум-фільтри. Для відокремлення фосфатної кислоти від 
фосфогіпсу використовують 3 види вакуум-фільтрів: карусельні 
вакуум-фільтри, стрічкові фільтри, план-фільтри. 

Найбільше поширення отримав карусельний вакуум-фільтр 
К100-15К-2 (рис. 4.6) з фільтруючою поверхнею 80 м2. Він склада-
ється з 24 окремих лотків (ковшів) (рис. 4.7) довжиною 3270 мм, 
шириною 970 мм і глибиною 200 мм. Лотки встановлені на карет-
ках з колесами, які рухаються кільцевими рейками. За допомогою 
двох шайб, які утворюють головку фільтра, — рухомої (прокру-
чуєся разом із лотками) і нерухомої, фільтрати відсмоктуються у 
вакуум-збірники крізь еластичні шланги, які з’єднують лотки з 
головкою фільтра. 

 

 
 
Рис.4.6. Карусельний вакуум-фільтр: 1 — розподілювач; 2 — лоток 

(ківш); 3 — вакуумна камера; 4 — розподільча голівка; 5 — гнучкий рукав; 
6 — рама; 7 — електродвигун; 8 — редуктор; 9 — сепаратор; 10 — ролик 
опорний; 11 — каркас 
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Рис. 4.7. Загальний вигляд лотка (ковша) в карусельному фільтрі 
 
Ці шайби головки мають ряд отворів. Рухома шайба 

обертається по нерухомій, і отвори однієї почергово співпадають 
з отворами іншої. При цьому відбувається почергове сполучення 
лотків з відповідними сепараторами, з’єднаними з отворами 
нерухомої шайби. Так виникає послідовне відділення першого 
(основного) і інших (промивних) фільтратів. 

Після того, як лоток пройшов зони основної фільтрації і про-
мивок, він за допомогою направляючих перекидається для виван-
таження фосфогіпсу. У цей момент отвори в обох шайбах головки 
співпадають із лінією подачі повітря від вентилятора, фосфогіпс 
віддувається і падає у бункер. Після промивки тканини потужним 
струменем води лоток знову повертається у робочий стан і 
з’єднується з вентилятором, який просмоктує повітря крізь тканину. 
При цьому відбувається просушка фільтруючої тканини, після чого 
лоток налаштований для заливки пульпи. Далі цикл повторюється. 

Таким чином, цикл роботи окремого лотка складається з 
фільтрування, зневоднення осаду, двох або більше промивок 
осаду з проміжним його зневодненням, розвантаження фос-
фогіпсу і регенерування фільтрувальної тканини. Деталі фільтру 
виготовлені зі сталі 06ХН28МДТ, а також зі сталі 08Х21Н6М2Т і 
10Х17Н13М2Т. Фільтр робить один оберт за 2,34—14,08 хвилин. 
Потужність електродвигуна привода фільтру 7,5 кВт. Розміри 
фільтра 19100177004830 мм. Маса 112 т, включно 45 т 
спецсталей. 
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Насоси. Для виробництва екстракційної фосфатної кислоти 
використовують такі насоси: ТХИ 500/20-И продуктивністю 
500 м3/год з напором 20 м стовпа рідини, потужність електро-
двигуна — 132 кВт, частота обертання n = 1000 об/хв — для цир-
куляції екстракційної пульпи; ТХИ 900/49-И продуктивністю — 
900 м3/год., з напором 49 м стовпа рідини, потужністю електро-
двигуна — 300 кВт, частота обертання — 1500 об/хв. — для подачі 
екстракційної пульпи на вакуум-фільтр. Ці насоси виготовлені із 
сталі 06ХН28МДТ. 

 
 

4.7. Технологія термічної фосфатної кислоти 
 

Процес виробництва термічної фосфатної кислоти 
складається із двох основних стадій: отримання жовтого (білого) 
фосфору шляхом електричної сублімації із природних фосфатів; 
окиснення фосфору у фосфорний ангідрид з наступною 
гідратацією його до фосфатної кислоти. 

Білий фосфор за звичайних умов тверда безбарвна токсична 
речовина, яка має густину 1880 кг/м3, легко займається на повітрі, 
плавиться при 44,1 °С та кипить при 280,5 °С. 

В рідкому й паровому станах до 750 °С молекула Фосфору 
складається із чотирьох атомів (Р4), при вищій температурі —  
із двох атомів (Р2). При нагріванні без доступу повітря до 270 — 
300 °С білий фосфор полімеризується та перетворюється у 
нетоксичний червоний фосфор. 

Під дією світла білий фосфор набуває жовтого забарвлення 
внаслідок утворення дещиці червоного фосфору, а тому в техниці 
його називають жовтим. 

Згідно ГОСТ 8986 технічний жовтий фосфор містить не 
менше 99,9 % основної речовини та не більше 0,1 % нерозчинних у 
сірковуглеці домішок. Його зберігають та транспортують в сталь-
них бочках та цистернах під шаром води або фосфатної кислоти. 
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При спалюванні фосфору утворюється фосфорний ангідрид — 
білий кристалічний порошок, який відрізняється надзвичайною 
гігроскопічністю. Його пари мають подвійну молекулу Р4О10. 

Перша стадія термічного способу виробництва фосфатної 
кислоти полягає у відновленні природного фосфату вуглецем в 
електропечах без доступу повітря при температурі до 1000—
1300 °С. При цьому фосфор сублімується: 

Са3(РО4)2 + 5С = P2 + 3CaO + 5CO – 1730 кДж.           (4.11) 
Вуглець вводять у шихту у вигляді коксу або антрациту в 

кількості 110—120 % від стехіометричної.  
Для прискорення процесу в шихту як флюс додають силікат. 

Він зв’язує кальцій оксид, що виділяється, в трикальційдисилікат, 
а рівновага реакції зсовується в бік утворення фосфору: 

Са3(РО4)2 + 5С + SiO2= P2 + Ca3Si2O7 + 5CO.  (4.12) 
Для полегшення вивантаження шлаків у печах підтримують 

дещо вищу, чим раніш зазначено, температуру — до 1530 °С. 
Ступінь відновлення фосфатів зростає зі збільшенням відно-

шення SiO2:CaO у вихідній шихті, але надлишок силікату, що не 
прореагував, сублімується та забруднює фосфор. Через те відно-
шення SiO2:CaO не повинно бути більшим 0,7—1,0.  

В процесі сублімації протікають побічні реакції. Зокрема 
ферум(ІІІ) оксид, що міститься в фосфатах, відновлюється і 
взаємодіє з фосфором: 

Fe2O3 +3C = 2Fe + 3CO,    (4.13) 
4Fe + P2 = 2Fe2P.     (4.14) 

Кальцій фториди розкладаються з виділенням в газову фазу 
силіцій тетрафториду: 

2CaF2 + SiO2 = 2CaO +SiF4.   (4.15) 
Можливі також і інші побічні процеси, які призводять до 

забруднення кінцевих продуктів. 
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Для зменшення негативного впливу побічних реакцій фос-
фати попередньо термообробляють — розкладають мінеральні та 
органічні домішки та видаляють воду. 

При спалюванні сконденсованого рідкого фосфору 
відбувається його окиснення киснем повітря: 

2Р2 + 5О2= 2Р2О5.    (4.16) 

Утворений фосфор оксид взаємодіє з водою за реакцією: 

Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4.   (4.17) 

За цим способом одержують чисту 80 %-у фосфатну кислоту. 
Для одержання 1 т Р2О5 витрачається 12 т фосфориту, 0,5—1,0 т 
кварциту, 1,5 т коксу, 15500 кВт·год електроенергії, 6,5 ГДж  
водяної пари, 100 м3 природного газу і 400 м3 води.  

Виробництво термічної фосфатної кислоти з фосфору вклю-
чає такі технологічні процеси: спалювання рідинного фосфору, 
охолодження газів, гідратацію та абсорбцію оксидів фосфору, 
конденсацію парів фосфатних кислот та вловлювання тумано-
подібної фосфатної кислоти. На ступінь окиснення фосфору впли-
вають температура, час контактування з повітрям, об’єм повітря. 

Отже, собівартість кислоти в цьому способі в основному 
визначається витратами на електроенергію. 

На рис. 4.8 наведена принципова технологічна схема одер-
жання термічної фосфатної кислоти продуктивністю 60 тис. т/рік.  

Розплавлений жовтий фосфор з цисцерни-сховища 4 
подається на форсунку 9 для спалювання в потоці гарячого 
повітря. Форсунка встановлена на футерованій конічній башті 
діаметром 4,25 м і висотою 13 м. Башту зрошують фосфатною 
кислотою, яка циркулює, на двох рівнях. Нагріта в башті кислота 
стікає в збірник 6, звідки її двома зануреними насосами 5 
подають в 4 пластинчастих холодильники 7 з поверхнею охолод-
ження 100 м2 кожний. Охолоджуючим агентом є вода, яка пода-
ється з градирні.  
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Рис. 4.8. Технологічна схема установки одержання термічної фос-

фатної кислоти продуктивністю 60 тис. т/рік (з розрахунку на 100 % 
Н3РО4): 1 — насос; 2 — збірник кислої води; 3 — мішалка; 4 — цистерна-
сховище фосфору; 5, 12, 16 — насоси; 6 — збірник баштової кислоти;  
7, 13 — пластинчасті холодильники; 8 — башта спалювання фосфору;  
9 — форсунка; 10 — башта охолодження; 11 — збірник баштової кислоти; 
14 — електрофільтр; 15 — збірник кислоти; 17 — вентилятор 

 
Продукційну фосфатну кислоту виводять з конутру 

рециркуляції з концентрацією 73 % на склад готової продукції. 
Гази спалювання фосфору з башти 8 потрапляють у футеровану 
башту охолодження, яка має діаметр 3,2 м і висоту 15 м. В цій 
башті передбачене об’ємне зрошення кислотою, яка циркулює, 
проходячи через 3 пластинчастих холодильники 13. Башта має 
два ряди насодок із кілець Рашига. Після башти 10 гази посту-
пають на очистку від туману фосфатної кислоти в пластинчастий 
елекрофільтр 14 і далі вентилятором 17 викидаються в 
атмосферу.  

На рис. 4.9 наведено матеріальний баланс установки 
одержання термічної фосфатної кислоти продуктивністю 
60 тис. т/рік.  
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Рис. 4.9. Матеріальний баланс установки одержання термічної 

фосфатної кислоти продуктивністю 60 тис. т/рік (з розрахунку на 100 % 
Н3РО4) в кг/год  

 

Видно, що з 3000 кг/год фосфору одержують 12055 кг/год 
фосфатної кислоти зі вмістом Р2О5 57 %. На 1 т 100 %-вої 
фосфатної кислоти витрачається 1 МДж водяної пари, 3 м3 свіжої 
води та 200 м3 оборотної, 120 кВт·год електроенергії.   

 
 

Питання для самоперевірки 
1. Пригадайте сферу використання фосфатної кислоти. 
2. Які кислоти утворює P2О5? 
3. Наведіть основні характеристики екстракційної фосфатної 

кислоти. 
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4. Характеристики сировини, матеріалів та напівпродуктів у 
виробництві ЕФК. 

5. За якою основною реакцією розкладається фторапатит у 
розчині сульфатної та фосфатної кислот? 

6. Пригадайте реакцію взаємодії гідроген флуориду з силі-
цій оксидом. 

7. В яких межах існують кристалогідрати кальцій сульфату 
в умовах виробництва фосфатної кислоти сульфатнокислотним 
методом. 

8. З яких стадій складається виробництво ТФК? 
9. Чи можете накреслити технологічну схему виробництва 

екстракційної фосфатної кислоти в дігідратному процесі? 
10. Устрій і принцип роботи карусельного вакуум-фільтра, 

оптимальний режим його роботи. 
11. Призначення вузла нейтралізації фосфогіпсу. 
12. Які переваги має азотно-кислотне розкладення фосфатів? 
13. Дайте характеристику та вкажіть типи промислових 

екстракторів. 
14. З якого матеріалу виготовляють корпус екстрактора? 
15. Устрій та режим роботи карусельного вакуум-фільтра. 
16. Назовіть якість жовтого фосфору. 
17. Для чого додають силікат при спалюванні кальцій 

фосфату? 
18. З яких основних апаратів складається технологічна схема 

установки одержання термічної фосфатної кислоти? 
19. З яких статей складається матеріальний баланс уста-

новки одержання термічної фосфатної кислоти?  
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5. ТЕХНОЛОГІЯ СИНИЛЬНОЇ КИСЛОТИ 
 
 

5.1. Призначення та властивості синильної кислоти 
 
Синильна кислота — розчин ціаністого водню (гідроген 

ціаніду) HCN у воді. У зв'язаному вигляді ціанистий водень є в 
кісточках мигдалю, персиків, абрикосів, слив та вишень (0,8—
3,5 % за масою); сполука розщеплюється на виноградний цукор, 
бензальдегід і вільну синильну кислоту. Гідроген ціанід знайдено 
в спектрах зірок. 

Синильна кислота — продукт промислового синтезу; у світі 
її виробляється більше 0,5 млн т/рік. Вона використовується для 
отримання ціанистих солей, виготовлення сорбентів для екстракції 
золота і інших благородних металів з руди, синтетичних волокон, 
пластичних мас, оргскла, стимуляторів росту рослин, гербіцидів, 
добрив довготривалої дії, для одержання ціанідів лужних і 
лужноземельних металів. Використання HCN як бойової отруйної 
речовини заборонено міжнародними угодами. 

Безводна синильна кислота — безбарвна рідина з запахом гір-
кого мигдалю. При температурі 233 К кристалічний HCN має гус-
тину 0,925 г/см3. Динамічна в’язкість безводного HCN (μ) при тем-
пературі 278 K складає 2,323·10–4 Па·с. Теплопровідність гідроген 
ціаніду при температурі 273 K дорівнює 11,05·103 Дж/(м·K·с). 
Коефіцієнт дифузії гідроген ціаніду в повітрі при 273 K складає 
0,173 см2/с. У водневому середовищі цей показник дорівнює 1,565,  
а в СО2 — 0,117 (при 273,1 K і 0,101 МПа). 

Значення термохімічних констант для гідроген ціаніду і  
синильної кислоти наведено нижче: 

Теплота плавлення, при 259 K    7,197кДж/моль 
Теплота випарювання при 258,1 K   27,926 кДж/моль. 
Теплота утворення  
гідроген ціаніду(газ) при 291 K   128,449 кДж/моль. 
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Теплота утворення  
синильної кислоти (рідина) при 291 K  100,416 кДж/моль 
Енергія розриву зв’язків для дисоціації  

HCN = СН+ + N–    (5.1) 
дорівнює 933,7 кДж/моль. 

Константа швидкості розпаду HCN у середовищі аргону в 
інтервалі 2200—2700 K відповідає рівнянню 

K = 9,5·10-8·ехр(–117000/RT).   (5.2) 
Суміш пари синильної кислоти і повітря може вибухати; за 

силою вибуху ця суміш перевершує тротил. Температура 
самозапалювання парів синильної кислоти складає 811 K. 
Теплота згоряння ціанистого водню в атмосфері кисню дорівнює 
642,66—663,16 кДж/моль, при цьому максимальна температура 
горіння (приблизно 3243 K) сягає при 10—18 %-му об’ємному 
вмісті HCN. При розкладенні гідроген ціаніду без повітря 
температура наближається до 2800 K, а основними продуктами 
розпаду є азот і водень (47,5 і 48,7 % об’ємних відповідно). 

Швидкість спалювання гідроген ціаніду в повітрі складає 
0,55 м/с, а для горіння в чистому кисні ця величина становить 
5,4 м/с. 

Гідроген ціанід із ΝО2 утворює параціан (CN)2 і при 
температурі 688 K, мольному співвідношенні HCN:NО2 =10,1 
вихід (CN)2 може сягати 72,5 %. 

Гідроген ціанід необмежено змішується з водою, спиртами, 
етерами, ацетонітрилом, мурашиною кислотою, нітрометаном.  

Синильна кислота є слабкою кислотою. Радикал — С≡N 
витісняють такі сполуки, як фенол, борна кислота, вуглець(IV) 
оксид. При температурі 298 К константа дисоціації HCN складає 
7,2·10–10 , при 291 К — 4,79·10–10. 

Активність синильної кислоти пояснюється її будовою: 

H–C≡N ⇄ H–C+=N-: ⇄ Н+[: C≡N]- 
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Це забезпечує здійснення реакцій двох типів: приєднання за 
потрійним зв’язком C ≡ N та з попередньою дисоціацією на 
протон та ціанід іон.  

Зріджений гідроген ціанід — стабільна речовина, але водні 
розчини синильної кислоти менш стійкі. Так, синильна кислота з 
масовою концентрацією 10 % Н2О починає полімеризуватися при 
нагріванні в інтервалі температур 323—333 K. Тому кількість 
Н2О у продукційній кислоті не рекомендується підтримувати 
більше 2—5 %. У промислових умовах полімеризація HCN усу-
вається добавленням кислот H2SО4, HC1, Н3РО4.  

HCN — отруйна речовина, що діє в першу чергу на легені 
(затримує окиснювальні й ферментативні процеси, перешкоджає 
перенесенню кисню гемоглобіном, паралізує дихальні центри). 
Концентрація пари HCN близько 0,01 мг/м3 не впливає на 
людину, але вже при концентрації 0,06—0,07 мг/м3 наступає 
миттєва смерть. Гранично допустима концентрація HCN у повітрі 
робочих приміщень складає 0,03 мг/м3. За присутності вуглець(II)  
оксиду токсичний вплив HCN збільшується.  

Отруєння ціанідами може бути як при вдиханні, так і при 
попаданні HCN або ціанідів в організм, а також — у кров через 
порізи і рани, через шкіру. Симптомами отруєння є подразнення 
слизистої оболонки очей, верхніх дихальних шляхів, головний 
біль, нудота, блювота, серцебиття, задишка. 

 
 

5.2. Одержання синильної кислоти окиснювальним 
амонолізом метану 

 
Невеликі кількості гідроген ціаніду отримують поглинанням 

із коксового газу. Значна кількість HCN утворюється у вироб-
ництві акрилопікрилу (окислювальним амонолізом пропілену) — 
сировини для виробництва пластичних мас.  
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Останнім часом звертають увагу на виробництво HCN із  
застосуванням NH3. Це технологія (окислювальний амоноліз 
метану) дозволяє створювати порівняно прості установки не 
пов’язані з коксохімічним чи іншим виробництвами. 

Сумарна реакція одержання HCN при неповному каталі-
тичному окисненні суміші СН4 і NH3 киснем повітря описується 
рівнянням: 

NH3 + СН4 + l,5О2 = HCN + 3Н2О + 474,6 кДж/моль (5.3) 
Константа рівноваги цієї реакції знаходиться за рівнянням 

2

3 4 2

3
HCN H O

p 1,5
NH CH O

474620lg lg 0,874 lg 4,0
19,3

P P
K T

TP P P


    

 
 (5.4) 

Але оскільки одночасна взаємодія трьох компонентів (СН4, 
ΝΗ3, О2) мало ймовірна, а побічних взаємодій багато, то 
одержання високих виходів HCN викликає труднощі. Проте існує 
значний інтервал технологічних параметрів процесу, де вдається 
досягнути ступеня конверсії 60—65 %. 

 
5.2.1. Технологічні умови синтезу HCN 
Вихідними речовинами в промисловому виробництві HCN є 

природний газ, аміак та повітря. 
Каталізатор. Синтез гідроген ціаніду проводять на сітчас-

тому платинородієвому каталізаторі (табл. 5.1) при температурах 
1223—1323 K.  

 
Таблиця 5.1. Характеристика каталізаторних сіток із платино-

родієвого сплаву ( %): 93Pt + 7Rh або 95Pt + 5Rh 
 

Показники 
Діаметр дроту, мм 

0,04 0,05 0,07 0,09 0,16 
Число плетінь на 1 см2 3600 2500 1024 1024 500 
Вільний зазор поміж дротом, мм 0,127 0,150 0,252 0,229 0,287 
Вільна площа, % 58 56 65 54 41 
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Найчастіше застосовують каталізаторні сітки з діаметром 
дроту 0,09 мм, числом плетінь 1024 на 1 см2. У контактний апарат 
установлюють пакет із 5—7 сіток. 

Через дію високих температур, агресивного середовища, 
каталітичних отрут каталізатор руйнується і його втрати сягають 
0,22—0,33 г/т HCN. У промислових умовах часто застосовуються 
сплави платини (80—90 %) з родієм. Такі каталізатори мають 
високу селективність, хороші механічні характеристики та 
надійні в експлуатації. 

Основним недоліком платинородієвого каталізатора є висока 
вартість та значні експлуатаційні втрати.  

Після зменшення вмісту домішок (пилу в повітрі — в 1,8 рази; 
масла в аміаку — у 1,7 раза), термін експлуатації каталізатора без 
падіння активності збільшується до 1730 год, а незворотні втрати 
Pt–Rh каталізатора — майже у три рази.  

Важливим показником при експлуатації каталізаторних 
сіток є час. Термін експлуатації та прямі втрати Pt–Rh каталі-
затора наведено в табл. 5.2. 

 
Таблиця 5.2. Експлуатаційні втрати 7 сіток Pt–Rh каталізатора 

при постійній температурі 

Термін роботи, год. 700 900 1100 1300 
Прямі втрати Pt, % мас. 0,9 1,3 3,8 12,7 

 
Незворотні втрати платини збільшуються при температурі 

вище 1313 К. На величину втрат платини впливає й кількість  
каталізаторних сіток. Так, при роботі на 4 сітках питомі втрати Pt 
у 1,55 разів більші, ніж при проведенні процесу синтезу HCN на  
5 сітках, і в 1,46 разів менші, ніж при використанні комплекту  
з 3 сіток. 

Дезактивація платинородієвого каталізатора у процесі його 
експлуатації пов’язана зі зменшенням числа активних центрів за 
рахунок термічної агрегації, хімічного отруєння та екранування 
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поверхні. Уведення в метано-аміачно-повітряну суміш CS2  
(до 200 мг/м3 у перерахунку на сірку) збільшує вихід HCN з 61  
до 66 % і зменшує період активації каталізатора з 5 діб до 1—
2 год. Але подальше збільшення концентрації сірки призводить 
до отруєння поверхні каталізатора, яке стає помітним уже при 
20 %-му заповнюванні поверхні платини. Тобто сірка для платини є 
сильною каталітичною отрутою вибіркової (селективної) дії й може 
бути як активатором, так і інгібітором каталізу в залежності від 
поверхневої концентрації. Вплив температри на втрати плати-
нового каталізатору в процесі синтезу гідроген ціаніду наведено на 
рис. 5.1. 

 

 
 
Рис. 5.1. Залежність втрат каталізатора від температури процесу та 

кількості сіток при швидкості газового потоку 1,69 м/с і терміну пробігу 
1110 годин: 1 — три сітки; 2 — чотири сітки; 3 — п’ять сіток 

 
Видно, що втрати каталізатору різко підвищуються при 

підвищенні температури процесу і на трьох сітках вони вищі ніж 
при чотирьох та п’яти.  
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До стійкого отруєння Pt–Rh каталізатора призводять сполуки 
заліза.  

Окремою проблемою для технології синтезу HCN є 
навуглецювання платинородієвого каталізатора. При розкладенні 
вуглеводнів на поверхні платини утворюється шар вуглецю. 
Швидкість утворення вуглецю не залежить від складу вугле-
цеводневої сировини. У промислових умовах для зменшення 
відкладання вуглецю на поверхні Pt–Rh каталізатора в початкову 
суміш добавляють 2—4 % водню. Не впливаючи безпосередньо 
на утворення HCN, цей компонент дозволяє частково зменшити 
термоліз СН4 і збільшити його частку на утворення HCN. Це 
зменшує ступінь навуглецювання поверхні платинородієвого 
каталізатора, що сприяє покращенню його роботи і підвищує 
вихід HCN. Надмірне дозування водню більше 0,25—0,30 моль на 
1 моль СН4 призводить до різкого падіння ступеню конверсії. 

Значно кращою є регенерація й активація каталізаторних  
сіток у розчинах карбонових кислот ніж у розчинах НСl і ΗΝО3. 
При цьому період експлуатаційної активації скорочувався, 
ступінь конверсії СН4 і NH3 у HCN підвищувався, а втрати Pt–Rh 
сіток на стадії обробки були повністю відсутні. Промислова 
перевірка показала, що активовані сітки легко розпалюються, при 
цьому значно підвищується вміст HCN у контакт-газі, а незво-
ротні втрати платини зменшуються. Втрати каталітичної платини 
на стадії активації в карбонових кислотах повністю відсутні. 

Для зменшення втрат Pt–Rh каталізатора в синтезі HCN  
можна використовувати наступні методи: 

- фільтраційне відділення частинок платиноїдів із газового 
потоку різними вогнетривкими насадками; 

- сорбційне зв’язування платиноїдних металів за допомогою 
сплавів із золота і паладію або інших благородних металів; 

- уловлювання частинок дорогоцінних металів адсорбентами 
на основі тугоплавких оксидів. 
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У випадку, коли мольне відношення кисню до метану або 
аміаку менше 1,5, вихід HCN набагато більший, ніж при стехіо-
метричному складі газу. При відношенні О2:NH3 < 1,25 моль/моль 
відбувається відкладення вуглецю на каталізаторі, що різко 
зменшує вихід HCN і збільшує втрати платини.  

Час контактування. Перебіг реакції неповного окиснення 
NH3 і СН4 на платинородієвому каталізаторі суттєво залежить від 
дифузії газів з об’єму до поверхні контакту. Тому оптимальні 
умови протікання процесу в значній мірі залежать від швидкості 
газового потоку. При малому значенні цього показника може 
бути оборотна дифузія газів, яка супроводжується непродук-
тивними витратами реагентів, частковим розкладенням утворено-
го HCN і відкладанням вуглецю на поверхні каталізатора. 
Збільшення швидкості потоку може створити ситуацію, коли час 
контактування реагентів на поверхні буде недостатнім. На 
практиці лінійна швидкість газу (перерахунок на нормальні 
умови) дорівнює 0,8—1,4 м/с. Розрахунок часу контактування 
знаходиться за рівнянням Атрощенка-Борескова: 
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   (5.5) 

де S — площа перерізу реактора, м2; d — діаметр дроту, м; n — 
число сіток у комплекті, шт.; Рk — тиск конверсії, МПа; т — число 
плетінь на 1 см2 сітки; V0 — об’єм газової суміші при 273 K і 
0,101 МПа, м3/год; Тk — температура конверсії, К. 

Oптимальний час контактування складає 6,3·10–6 с при 
температурі 1373 K і 5,9·10–6 с — при 1473 K.  

На рис. 5.2 показано залежність виходу HCN від швидкості 
газової суміші та температури на 4 платинородієвих сітках при 
об’ємній концентрації, %: NH3 — 10,5; СН4 — 11,5. Так, зі збіль-
шенням швидкості газового потоку оптимальний вихід HCN 
зменшується в бік вищих температур. 
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Рис. 5.2. Залежність виходу HCN від швидкості газового потоку  
і температури процесу на 4 платинородієвих сітках при об’ємній концен-
трації ( %): NH3 — 10,5; СН4 — 11,5; температура, K: 1 — 1223; 2 — 1323 

 
Технологія виробництва HCN окислювальним амонолізом 

метану включає три основні стадії: 
- амоноліз; 
- абсорбція HCN водою; 
- ректифікація (концентрування) з одержанням 98—99 %-вої 

HCN. 
На рис. 5.3 наведено типову технологічну схему установки 

одержання синильної кислоти потужністю 30 тис. т /рік 100 %-ї 
HCN. 

Природний газ на установку подається після каталітичної 
очистки від сірководню та перетворення гомологів метану на 
метан в реакторі гідрування на хромонікельовому каталізаторі 
при температурі 553—563 K та вилучення пилу. Рідкий аміак 
(99,98 % NH3) подається на змішування з метаном після випаро-
вування, очищається від механічних домішок та компресорного 
масла у фільтрі. Повітря, необхідне для каталітичного окиснення 
метану й аміаку, також проходить попередне очищення від пилу 
та кислих газів. Природний газ, аміак та повітря після змішування 
в заданому співвідношенні через вогнеперепинник подаються в 
контактний апарат 1. 



М. Д. Волошин, А. Б. Шестозуб, Я. М. Черненко, А. В. Іванченко  166 

 
Рис. 5.3. Схема установки для виробництва синильної кислоти: 1 — 

контактний апарат; 2 — котер-утилізатор; 3,6 — холодильники; 4 — 
сульфатний скрубер; 5, 8 — дефлегматори; 7 — ректифікаційна колона; 
9 — холодильник розсільний; 10, 11 — абсорбери-поглиначі синильної 
кислоти; 12 — санітарний скрубер 

 
У контактному апараті при температурі 1173—1373 K на 

платинородієвому каталізаторі з 5—7 сіток проходить реакція 
утворення гідроген ціаніду. Максимальна активність каталізатора 
досягається після 80—200 год роботи, коли вихід HCN складає 
60—65 % від маси поданого аміаку. Гази після контактного 
апарата 1 зі вмістом HCN 5,9—8,7 % об’ємн. та температурою 
1173—1273 K охолоджують у котлі-утилізаторі 2 до 473 K та в 
холодильнику 3 — до 343 K. Охолоджений контакт-газ поступає 
до сульфатного скрубера 4 для вилучення аміаку, який 
поглинається сірчаною кислотою, а потім розчин (NH4)2SО4 
перероблюють у тверду сіль. Якщо аміак відсутній у синтез-газі, 
сульфатне відділення виключається зі схеми. 

Після вилучення аміаку контакт-газ охолоджується в дефлег-
маторі 5 до 313 K, холодильнику 6 до 274—283 K та надходить  
в абсорбер 10, який зрошується 1,5 %-м розчином HCN з абсор-
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бера 11. Останній зрошується кубовою рідиною ректифікаційної 
колони 7 із концентрацією синильної кислоти 20 мг/л. Після 
абсорбера 11 газ іде в санітарний скрубер 12 і з концентрацією 
HCN не більше 0,065 мг/л викидається в атмосферу. 

Розчин з 2,5 %-м вмістом HCN після абсорбера 10 підігрі-
вається в теплообмінниках до 368 K та подасться на 16 або 18-ту 
тарілку ректифікаційної колони 7. Пари HCN із верхньої частини 
колони надходять у дефлегматор 8, де відбувається часткова 
конденсація пари та утворення синильної кислоти, частина якої 
повертається на останню тарілку колони 7 для підтримання 
постійного складу пари, що виходить із ректифікаційної колони. 
Несконденсовані у дефлегматорі 8 гази подаються в холодильник- 
конденсатор 9, який охолоджується розсолом із температурою 
263 K. Синильна кислота з масовою концентрацією не менш 98 % 
після холодильника-конденсатора прямує на переробку в інші 
речовини або на склад товарної HCN. Для запобігання полі-
меризації HCN на стадії ректифікації в кислоту додають 0,2—
0,3 % стабілізатора Н3РО4. Ціанвмісні стічні води виробництва 
поступають далі на знешкодження. ГДК синильної кислоти у воді 
0,1 мг/л. В розглянутій схемі одержують стічну воду зі вмістом 
HCN 20 мг/л. Через зворотність процесів, та через утворення NH3, 
мурашиної кислоти НСООН, NO реагентні методи очистки від 
синильної кислоти не достатньо ефективні. 

Перспективними є біохімічні методи та спалювання стоків. 
Може бути також застосована десорбція HCN під вакуумом, 

очистка на іонообмінних смолах.  
Методи очищення стічних вод від HCN дуже енерговитратні, з 

високою вартістю через те найчастіше стоки розводять іншими сто-
ками або оборотною чи річковою водою й скидають у каналізацію.  

Об’ємний склад газів після абсорберу 11 % об., не більше: 
HCN — 0,05; СО — 6,0; О2 — 0,2; Н2 — 16,5; N2 — 76,0.  

Синильна кислота, одержана за даною технологією, містить 
основної речовини не менше 97,5 %, стабілізатора 0,2—0,4 %. 



М. Д. Волошин, А. Б. Шестозуб, Я. М. Черненко, А. В. Іванченко  168 

5.3. Вилучення гідроген ціаніду з коксового газу 
 
У коксохімічній промисловості необхідність вилучення HCN 

із коксового газу зумовлена його негативним впливом на техноло-
гічні процеси в цехах уловлювання, у першу чергу, на процеси 
очищення газів від сполук сірки та на корозію обладнання. Залежно 
від вмісту азоту в коксівному вугіллі й технологічних умов 
коксування (температура, вологість шихти тощо) вміст HCN у 
суміші газів змінюється від 0,4 до 1,5—10,0 г/м3. У середньому із 1 
т сухого вугілля одержується 0,3 кг гідроген ціаніду. При цьому 
значна частина утвореного HCN внаслідок недосконалості 
технології його вловлювання потрапляє в довкілля. Гідроген ціанід 
виділяється в атмосферу переважно на градирнях кінцевих газових 
холодильників і вміст його сягає 1,13—10,00 кг/м3 газу. 

Коксохімічні заводи України щорічно викидають у довкілля 
до 75—80 тис. т HCN (у перерахунку на NH4CNS). 

Глибоке вилучення HCN досягається його вимиванням з газо-
вої суміші за допомогою полісульфіду амонію з одержанням 
роданіду амонію. Але такий процес стримується обмеженістю 
застосування кінцевого продукту. Потреба народного господарства 
в роданіді амонію на майбутні роки складає тільки 10—15 % його 
можливого виробництва на основі ресурсів HCN у коксовому газі. 

Одержання товарної синильної кислоти при очищенні коксо-
вого газу від H2S вакуум-карбонатним методом полягає у вими-
ванні HCN із сірководневого газу водою з наступною відгонкою 
HCN із водного розчину в концентрованому вигляді й конден-
сацією.  

Коксовий газ, звільнений від смоли й аміаку, промивають 
розбавленим розчином соди. Поглинальний розчин звільняють від 
абсорбованих газів нагріванням під вакуумом. Гази, що відходять, 
охолоджують і промивають водою з рН = 3, який підтримується 
добавленням H2SO4. Вилучення H2S і СО2 здійснюють при 
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температурі 298—373 K у нижній і 303 K — у верхній частині 
скрубера. Сірководень переводять у сірчану кислоту на уста-
новці, яка працює за контактним методом. Розчин HCN (2 %-й), 
який покидає ціановий скрубер, нагрівають до 373 K у відгінному 
апараті гострою парою. Пару, що виходить із колони, піддають 
дефлегмації і вилучають із відгінного апарата з температурою 
328 K і об’ємним вмістом HCN біля 50 %. Далі HCN збагачується 
в колоні до 98,5 % HCN (температура газів, що відходять, — 
299 K) і на завершення охолоджується до 278 К, причому в якості 
конденсату отримується синильна кислота, що збирається в 
ємкості з мішалкою, де підтримується температура 275 K. 

За цією технологією витратні коефіцієнти на 1 т 98,5 %-ї 
HCN становлять: 

коксовий газ, тис. м3 1056,0 
натрію карбонат, кг 135,1 
сульфатна кислота, кг 13,8 
фосфатна кислота 93 %-ова, кг 3,9 
пара, т 3,3 

вода, м3: 
для охолодження 5200,0 
технологічна 530,0 
електроенергія, кВт·год  5900,0 

Виробництво синильної кислоти було здійснено також у 
коксохімічній промисловості Німеччини. Кислоту одержували 
при очищенні коксового газу від H2S за аміачним методом. Схема 
установки наведена на рис. 5.4. 

Сірководневий газ із регенератора цеху сіркоочищення 
коксового газу направляється у змійовик відгінної колони 5, де 
підігріває водний розчин синильної кислоти для випаровування 
HCN. Нагрітий газ поступає в теплообмінник 4; тут він віддає 
тепло слабкому розчину HCN, що подається в колону 5. Потім газ 
охолоджується в холодильнику 2. Утворена суміш парів і 
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конденсату подається в приймач 1, де H2S і СО2 відокремлю-
ються від слабкого водного розчину HCN. Останній із приймача 1 
подається насосом 3 через теплообмінник 4 у колону 5. HCN 
випарюється, пара HCN охолоджується до 303 K у верхній 
частині колони 2, яка діє як дефлегматор. Із колони 5 пара HCN 
подається спочатку у холодильник 6, де охолоджується водою, а 
потім — у холодильник 7, де температура знижується до 283 K за 
допомогою холодильного розсолу. З холодильника 7 рідка HCN 
попадає в приймач 8, який також охолоджується розсолом. 

 

 
Рис. 5.4. Технологічна схема виробництва HCN із сірководневого 

газу коксохімічного виробництва (Німеччина): 1 — приймач (ємність); 2, 4,  
6, 7 — холодильники; 3 — насос; 5 — відгінна колона; 8 — ємність з охолод-
жуючою сорочкою  

 

З метою запобігання токсичних викидів на градирнях циклу 
кінцевого охолодження коксового газу передбачається закриття 
зворотного циклу водопостачання кінцевих газових холодиль-
ників з охолодженням циркуляційної води в кожухотрубних 
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теплообмінниках. При цьому циркуляційна вода після відстій-
ників води від смоли з температурою 318—328 K через проміжні 
збірники і фільтри насосами подається в кожухотрубні холоди-
льники, де охолоджується технічною водою до 303 K, а потім 
подається на охолодження коксового газу в кінцеві холодиль-
ники. Технічна вода охолоджується на самостійній градирні. 

Таким чином, вилучення HCN із води передбачає одержання 
концентрованої синильної кислоти та зниження корозії облад-
нання і комунікацій коксохімічного виробництва. 

 
 
5.4. Одержання гідроген ціаніду з вуглеводнів  

в азотній плазмі 
 

Йонізований газ, який складається з атомів, молекул, йонів і 
електронів, називають четвертим, плазмовим станом речовини. 
При цьому речовина має нові, тільки цьому станові притаманні 
властивості, — проводить електричний струм, взаємодіє з елек-
тричними, магнітними й електромагнітними полями, випромінює і 
поглинає світло. Такі властивості зумовлені наявністю в плазмі 
частинок високої енергії, а також заряджених частинок — йонів і 
електронів. Процеси, які перебігають у низькотемпературній 
плазмі, особливо перспективні для реалізації хімічних реакцій, для 
яких рівновага зміщується в бік високих температур; швидкості 
різко збільшуються з підвищенням температури; високий вихід 
продуктів досягається в нерівноважних умовах, дотримуються 
високі вимоги до чистоти продуктів реакції. 

Розробляються нові високотемпературні методи одержання 
HCN. Запропоновано гідроген ціанід одержувати при взаємодії N2  
і Н2 із твердими частинками графіту при температурі 1722—2250 K. 
При температурі 2261 K, тривалості реакції 0,022 с і співвідношенні 
N2 : Н2 = 1 : 1 найбільший вихід HCN становив 2,18 %. 
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Значно більші виходи продукту (до 10,7 % HCN) були одер-
жані при пропусканні суміші N2 і NH3 у відношенні 1 : 1 через 
шар сферичних частинок графіту. 

Для промисловості може представляти деякий інтерес 
метод, за яким NH3 взаємодіє з метаном (пропаном) у псевдо-
зрідженому шарі частинок коксу при температурі 1370—1650 K. 
Нагрівання здійснюється струмом, який пропускають через 
киплячий шар частинок за допомогою графітових електродів, що 
забезпечує рівномірне розподілення температури в реакційній 
зоні. Реакційні гази містять до 25 % HCN і Н2. За цим методом на 
1 кг HCN витрачається 0,64 кг пропану, 0,74 кг аміаку і 6,0 кВт·год. 
електроенергії. 
 
 

Питання для самоперевірки 
1. Напишіть формули гідроген ціаніду та синильної кислоти. 
2. Пригадайте галузі застосування синильної кислоти. 
3. Фізичні властивості синильної кислоти. 
4. Яким чином попереджується полімеризація синильної  

кислоти в процесі її зберігання? 
5. Назовіть симптоми отруєння гідроген ціанідом. 
6. Яка реакція лежить в основі синтезу гідроген ціаніду  

через аміак та природний газ? 
7. Які вимоги пред’являють до якості аміаку, природного 

газу та повітря як сировинних компонентів для одержання 
синильної кислоти? 

8. Дайте характеристику каталізаторних сіток із птатино-
родієвого сплаву. 

9. Від чого залежать експлуатаційни втрати платинового 
каталізатора? 

10. Яким чином можна розрахувати оптимальний час контак-
тування сировини з каталізатором в процесі синтезу гідроген ціаніду? 
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11. З яких стадій складається технологічна схема вироб-
ництва HCN? 

12. Для чого призначений котел-утилізатор в технології 
одержання синильної кислоти? 

13. Призначення ректифікаційної колони.  
14. Нарисуйте технологічну схему одержання синильної 

кислоти з коксового газу коксохімічних виробництв. 
15. Що Ви знаєте про плазмохімічну технологію одержання 

гідроген ціаніду?  
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6. ВИРОБНИЦТВО КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ 
 
Кальцинована сода (динатрій карбонат) Na2CO3 широко  

застосовується в промисловості та в побуті. Багато соди потре-
бують виробництва чавуну, збагачення уранових руд і кольорових 
металів, нафтопродуктів, синтетичних жирних кислот, барвників, 
скла, лаків і фарб, силікату (глинозему), фосфатів і сілікатів, 
паперу, медикаментів, харчових жирів, мийних засобів. Содові 
виробництва існують багато віків в різних країнах світу. Найбіль-
шими виробниками соди і содопродуктів є США, Франція, Китай, 
Болгарія, Англія, Італія, Японія. Світова потреба в соді сягнула 
близько 50 млн т/рік. Сучасне світове виробництво соди 
здійснюється чотирма способами, а саме: аміачним на базі хлориду 
натрію, добуванням природної соди, з нефелінів та карбонізацією 
натрій гідроксиду. Раніше, як і тепер, обсяги виробництва аміачним 
способом переважають і оцінюються на рівні 65—70 %.  

Сировиною для отримання кальцинованої соди слугують 
природні речовини, які містять іони Na+ та СО3

–. Для отримання 
соди застосовують ряд допоміжних матеріалів — аміак, паливо, 
воду та водяну пару. 

Напрямки удосконалення содового виробництва — це змен-
шення відходів та енерговитрат.  

 
 

6.1. Сировина для отримання кальцинованої соди 
 
Натрій хлорид (кухонна сіль). Кухонна сіль вельми поши-

рена в природі як у твердому вигляді (пласти кам'яної солі, само-
садна сіль соляних озер), так і у вигляді розчинів (морська вода, 
соляні озера, соляні джерела). З родовищ кухонної солі в Україні 
використовуються Артемівсько-Слов'янське, а також соленосний 
водний басейн Криму: затока Сиваш Азовського моря площею 
2500 км2. Пласти кухонної солі залягають поміж осадочних гір-
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ничих порід. Глибина залягання коливається приблизно від 200 до 
1000 м, наявність NaCl в пластах у межах 70—90 % (решта 
домішки). 

В аміачному способі виробництва соди застосовують не 
тверду сіль, а розсіл, що є великою перевагою, оскільки добу-
вання розсолу шляхом підземного вимивання солі водою значно 
дешевше добування твердої солі звичайним шахтним способом. 
Використання для приготування розсолу твердої солі, піднятої на 
поверхню, допустиме лише в тих випадках, коли кухонна сіль є 
відходом виробництва (наприклад, при отриманні КСl із 
сильвініту). Отриманий будь-яким способом розсіл повинен мати 
якомога вищу концентрацію NaCl. 

Поблизу підошви соляного пласту попередньо за допомогою 
циркулюючої води розмивається камера в соляному пласті — 
гідровруб. Це горизонтальна виробка висотою 3,5—4,5 м і 
діаметром близько 100 м. Щоб забезпечити розчинення пласту в 
ширину і запобігти розчиненню міцної соляної стелі камери, яка 
виникає, у свердловину вводять повітря або нафтопродукти 
(дизельне пальне). Останні, спливаючи, утворюють між стелею й 
водою ізолюючий шар (2—3 см), який запобігає розчиненню солі 
у стелі гідроврубу. За таких умов сіль розчиняється тільки з дна 
та з боків камери. Така попередня підготовка камери триває про-
тягом 1,5—2 років, після чого свердловину ставлять на 
експлуатаційний режим роботи. Для цього захисний шар нафти 
(дизпальне) або повітря прибирають, і розпочинається розчи-
нення великої поверхні стелі камери, що утворилася. Завдяки 
цьому за допомогою гідроврубу досягається висока продук-
тивність свердловини від 35 м3/год розсолу на початку експлуа-
тації і до 70 м3/год під кінець при коефіцієнті витягнення солі з 
надр у межах 25—30 %. У стовбур свердловини (що працює за 
методом гідроврубу), який проходить через покривні породи й 
пласти солі, опускаються три концентрично розташовані стальні 
труби. Зовнішня обсадна труба служить для утримання свердло-
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вини від осипання порід свердловини і від проникнення в пласт 
солі ґрунтових вод. Друга труба діаметром 150 мм входить у 
пласт солі. В неї вставляють концентрично трубу діаметром 
75 мм. По кільцевих просторах між трубами надходять вода та 
нафта (або повітря), по центральній трубі видавлюється на 
поверхню ґрунту розсіл. Труби сполучені зі свердловиною систе-
мою вентилів (5 штук: 3 вентилі для подачі води, 1 — для подачі 
розсолу, 1 — для подачі нафти (повітря). 

Концентрація речовин виражена у так званих нормальних 
діленнях (н.д.) — одиницях, прийнятих для содових заводів. Одне 
нормальне ділення (1 н.д.) відповідає вмісту 1/20 еквіваленту речо-
вини в 1 дм³ розчину. Вимірювання концентрацій речовин в екв/дм³ 
спрощує обчислення, полегшує його, порівняльну оцінку в 
технічних звітах. Приблизний іонний та сольовий склади розсолів, 
які застосовуються на содових заводах України, наведено у табл. 6.1. 

 
Таблиця 6.1. Склад розсолів різних родовищ (густина 1200 кг/м3) 
 

Елементи 

Заводи 

Лисичанський Слов'янський 
Кримський: сирий 

(літній)/засульфачений 
(зимовий) 

Іонний склад, н.д. 
Са2+ 1,67 1,0 0,74 / 0,74 
Мg2+ 0,33 0,22 4,87 / 5,43 
SO4

2– 1,62 1,10 2,67 / 7,20 
Сl– 106,00 106,0 106,2 / 103,0 
Na+ 105,62 105,88 103,26 / 104,03 

Сольовий склад (умовний) н.д. 
NaCl 104,20 104,92 102,6 / 99,09 

CaSO4 0,06 0,06 0,06 / 0,06 
CaCl2 1,61 0,94 0,68 / 0,68 

MgSO4 0,13 0,08 1,95 / 2,20 
MgCl2 0,20 0,14 2,92 / 3,23 

Na2SO4 1,43 0,96 0,66 / 4,94 
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Розсіл із розсолопромислу подають на завод трубо-
проводами, які зазвичай закопуюють у землю нижче зони про-
мерзання ґрунту і для захисту від корозії покривають бітумом 
або використовують метод катодного захисту. Протягом роз-
солопроводу облаштовують оглядові колодязі, які обладнані 
кранами або клапанами для випуску з трубопроводу повітря. 
Повітряні пробки ускладнюють перекачування розсолу 
відцентровими насосами. При значній довжині розсолопроводу, 
а отже, зі збільшенням його гідравлічного опору встановлюють 
проміжні запасні резервуари. На заводі розсіл зберігають у 
стальних резервуарах місткістю до 5500 м3. Для захисту від 
корозії ці резервуари зсередини футерують шаром бетону, 
армованого стальною сіткою. На виробництво 1 т кальцинованої 
соди витрачається близько 1,6 т кухонної солі. 

Карбонатна сировина. Для отримання діоксиду вуглецю та 
вапна на содових заводах застосовують вапняк або крейду, які 
називаються карбонатною сировиною. Перевагу надають 
вапняку. Крейда, що є пористою породою, легко вбирає вологу, 
на випаровування якої у вапнянковообпалювальній печі 
додатково витрачається паливо, що призводить до зниження 
концентрації СО2 у пічному газі за рахунок додаткової подачі 
повітря. Вапняк — порода твердіша, його густина 2400—
2900 кг/м3, тоді як крейди 1600—2000 кг/м3. Насипна щільність 
вапняку у вигляді кусків розміром 60—150 мм складає близько 
1,5 т/м3. Із вапняку більшої щільності можна отримувати більшу 
кількість вапна з одиниці об’єму печі. Крім того крейда значною 
мірою розтріскується при обпалюванні чому також сприяє її 
невелика твердість. 

Приблизні склади крейди та вапняку подано в табл. 6.2.  
За вмістом СаСО3 (в перерахунку на сухий продукт) крейда 

не поступається вапнякові. 
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Таблиця 6.2. Приблизні склади крейди та вапняку, % мас 

Показники Крейда Вапняк 
СаСО3 не менше 83,0 95,0 
MgCО3 не більше 1,0 3,5 
SіO2 не більше 1,5 0,5 
R2O3 не більше 0,4 1,5 
CaSО4 не більше 0,1 0,4 
Н2О не більше 14,0 1,0 

 
Добування вапняку та крейди ведеться, як правило, методом 

відкритих розробок. Породу підривають, подрібнюють, потім 
направляють на дробильно-сортувальну установку, яка знаходиться 
в кар'єрі. Шматки розміром 30 — 120 мм відділяють і 
транспортують (залізницею, канатною дорогою, транспортерами) в 
залежності від відстані до содового заводу. Шматки розміром 
менше 30 мм йдуть у відходи, які можуть бути використані для 
будівельних робіт, виробництва цементу, отримання вапна і т.ін. 

Допоміжні матеріали. Аміак у виробництві соди аміачним 
методом весь час циркулює. Після регенерації у відділенні 
дистиляції повертається назад на початкову стадію. Неминучі при 
цьому втрати компенсуються введенням аміачної води, яка 
надходить із заводів синтетичного аміаку, а також із коксо-
хімічних заводів. Останній надають перевагу, оскільки в такій 
воді міститься сульфід амонію (NH4)2S, який сприяє захисту 
сталевої апаратури і трубопроводів від корозійного руйнування. 
При взаємодії зі сталевою поверхнею він утворює захисну плівку 
сульфіду заліза. Крім цього, деяка частина аміаку в аміачній воді 
коксових заводів зв’язана з вуглець(IV) діоксидом, що зменшує 
леткість NH3. При цьому зменшуються витрати при перевезенні, 
перекачуванні та зберіганні. 

Паливо. У виробництві кальцинованої соди паливо застосо-
вують у вапняковообпалювальних печах та содових печах при 
кальцинуванні натрій гідрокарбонату. Для випалювання карбо-
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натної сировини в шахтних вапняних печах потрібне паливо з 
невеликим вмістом летких домішок (кокс і антрацит). Порівняно з 
коксом антрацит має більшу щільність, тому він згорає повільніше, 
знижуючи продуктивність печі. Антрацит містить більше летких 
речовин. Проте вартість коксу вища, ніж антрациту. 

При оцінці якості палива має значення його зольність. Зола, 
яка містить SiO2 та полуторні оксиди, сприяє шлакоутворенню в 
печі. Паливо, яке містить більше 10 % золи, не рекомендується 
застосовувати для випалювання карбонатної сировини у содо-
вому виробництві. 

Не виключена можливість застосування природного газу 
сумісно з коксом або антрацитом для випалювання карбонатної 
сировини. 

Теплота згорання антрациту й коксу складає 27200— 
29300 кДж/кг, природного газу 35700 кДж/кг. Для кальцинування 
натрій гідрокарбонату в содових печах можна використовувати 
мазут, кам'яне вугілля, природний газ. 

Вода. На содових заводах вода споживається в основному для 
охолодження рідин і газів. Порівняно менше її витрачається на суто 
технологічні потреби, наприклад, на приготування розсолу, вапня-
ного молока і т. п. На сучасних заводах прагнуть використовувати 
оборотну воду. Потрібно зазначити, що відхід содових заводів СаСl2 
сприяє підвищенню жорсткості води у розташованих поблизу 
водоймах і робить її непридатною для використання. 

Водяна пара. На содових заводах на 1 т соди витрачається 
5,02—5,44 ГДж пари. Доцільне розміщення поблизу содових 
заводів ТЕЦ, відпрацьовану пару якої після парових турбін 
можна використовувати спочатку в турбокомпресорах содового 
виробництва, а потім у відділенні дистиляції для відгону аміаку. 

Інші види сировини. При комплексній переробці нефеліну 
3Νа2Ο·К2О·4А12О3·9SiO2 одержують глинозем та цемент, а також 
розчин, який містить Nа2СО3 і К2СО3. Цей розчин використову-
ється для отримання соди і поташу.  
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6.2. Принципова схема отримання соди  
аміачним способом 

 
В аміачному способі кальциновану соду отримують через 

амоній гідрокарбонат : 

NН4НСО3 + NaCl ⇄ NаНСО3 + NH4Cl.  (6.1) 

На содових заводах амоній гідрокарбонат отримують із ΝΗ3 
та СО2 безпосередньо у водних розчинах NaCl, тобто з хімічної 
точки зору отримати амоній гідрокарбонат можна за реакцією: 

NaCl + NH3 + СО2 + Н2О ⇄ NаНСО3 + NH4Сl. (6.2) 

Позаяк СО2 погано розчиняється у воді за відсутності 
аміаку, то практично спочатку розчин NaCl (розсіл) збагачують 
аміаком, а потім отриманий амонізований розсіл обробляють 
діоксидом вуглецю, тобто процес проводять у дві стадії. Перша 
стадія поглинання аміаку протікає у відділенні абсорбції,  
а друга — поглинання СО2 — у відділенні карбонізації. 

Осад NaHCO3, що випав у процесі карбонізації, відфільтро-
вують, а далі він розкладається з отриманням соди: 

2NaHCO3 → Na2CO3 + СО2 + Н2О.  (6.3) 
В залежності від конструкції печі температура розкладення 

NаHCO3 становить від 160 до 180 °С. Ця операція відбувається у 
відділенні кальцинації. Діоксид вуглецю, який при цьому виділя-
ється, використовують у відділенні карбонізації. 

Амоній хлорид NH4Cl, який утворюється за реакцією (6.2), 
може випускатися як додатковий продукт. Однак зазвичай на 
содових заводах аміак регенерують із амоній хлориду і повер-
тають назад у виробництво. З цією метою маточний розчин, який 
містить NH4Cl, обробляють вапняним молоком: 

NH4Cl + Са(ОН)2 → 2NH3 + 2Н2О + СаСl2. (6.4) 
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Аміак, який утворюється, відганяють із розчину і направ-
ляють у відділення абсорбції. 

Розчин кальцій хлориду СаСl2 є відходом виробництва. 
Операція регенерації аміаку протікає відокремлено від дисти-
ляції. На деяких заводах розчин кальцій хлориду використо-
вується для отримання продукційного СаСl2.  

Для отримання вапняного молока потрібен кальцій оксид 
СаО, який на содових заводах отримують шляхом випалювання 
крейди або вапняку при температурі від 1100 до 1200 °С. 
Карбон(IV) діоксид, який утворюється при цьому: 

СаСО3  СаО + СО2    (6.5) 

використовують у процесі карбонізації, а вапно СаО гасять над-
лишком води з отриманням вапняного молока: 

СаО + НгО ⇄ Са(ОН)2.    (6.6) 
Виробництво кальцинованої соди складається з восьми 

переділів (стадій, станцій): 1) очищення розсолів; 2) амонізація 
розсолу (абсорбція); 3) карбонізація; 4) фільтрування; 5) кальци-
нація; 6) регенерація; 7) випалювання вапняку; 8) гасіння вапна. 

Зв'язок окремих основних операцій содового заводу у 
вигляді принципової схеми наведено на рис. 6.1. 

Очищення розсолу від домішок розчинених солей кальцію 
i магнію необхідне тому, що ці coлi будуть випадати в осад на 
стадіях амонізації i карбонізації розсолу, утворюючи нерозчинні 
CaCО3, Mg(OH)2 i MgCО3, які забиватимуть апаратуру.  

Осадження домішок здійснюється за допомогою 
кальцинованої соди i вапняного молока за реакціями 

Mg2+ + Ca(OH)2 → Mg(OH)2↓ + Ca2+,  (6.7) 
Ca2+ + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2Na+.   (6.8) 

Осади CaCО3 i Mg(OH)2 відділяють від очищеного розсолу  
у відстійниках.  
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Рис. 6.1. Принципова схема виробництва соди аміачним методом 
 
Амонізація полягає в насиченні розсолу аміаком (до 85 г/дм³ 

NH3) i частково карбон(IV) оксидом (до 40 г/дм³). При цьому 
відбуваються такі реакції: 

NH3 + H2O → NH4OH + Q,   (6.9) 
2NH3 + CO2 + H2O → (NH4)2CO3 + Q. (6.10) 
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Для збільшеня ступеню абсорбції аміаку розсіл потрібно 
охолоджувати. Для підвищення швидкості процесу слід збільшу-
вати поверхню контакту фаз. 

Карбонізація — поглинання амонізованим розсолом СО2 за 
такими реакціями: 

2NH4OH + CO2 → (NH4)2CO3 + H2O + Q,  (6.11) 
(NH4)2CO3 + CO2 + H2O → 2NH4HCO3 + Q. (6.12) 

Амоній гідрокарбонат, що утворився за обмінною реакцією 
взаємодіє з NaCl, при цьому утворюється натрій гідрокарбонат:  

NaCl + NH4HCO3 → NaHCO3 + NH4Cl + Q. (6.13) 
Реакції карбонізації оборотні та екзотермічні. Рівноважний 

ступінь перетворення натрій хлориду в натрій гідрокарбонат 
залежить від температури і концентрації реагуючих речовин. Чим 
нижча температура, тим вищий ступінь перетворення. У содовій 
промисловості ступінь перетворення називають коефіцієнтом 
утилізації. Розрізняють коефіцієнт утилізації натрію і коефіцієнт 
утилізації амонію. Максимальні значення коефіцієнтів утилізації 
натрію й амонію за температури 30 °С однакові і становлять  
84 %. На практиці ступінь перетворення хлориду натрію в гідро-
карбонат натрію дорівнює 75—76 %. 

На стадії фільтрування осад натрій гідрокарбонату 
відділяється на вакуум-фільтрах від маточного розчину, що 
містить розчинені солі NH4Cl і непрореаговані NH4HCO3, 
(NH4)2CO3, NaCl. 

Твердий відфільтрований осад NaHCO3 подається на каль-
цинацію, яка здійснюється в горизонтальних обертових печах 
непрямого нагрівання. Топкові гази або пара, які обігрівають 
барабан ззовні через стінку, не забруднюють одержану в барабані 
соду. 

Гази, що виходять з барабана, містять до 90 об. % СО2 і 
після очищення від содового пилу подаються на карбонізацію. 
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Маточний розчин після фільтрації подається на регене-
рацію NH3. При цьому відбуваються реакції розкладення амоніє-
вмісних солей за реакціями: 

(NH4)2CO3 → 2NH3↑ + 2СО2↑ + 2Н2О,  (6.14) 
NH4HCO3 → NH3↑ + СО2↑ + Н2О,   (6.15) 
2NH4Cl + Са(ОН)2 → СаС12 + 2NH3↑ + H2О. (6.16) 

Рідина, яка містить непрореагований NаСІ і утворений 
СаСl2, скидається в шламові басейни як відхід, а гази, що містять 
NН3 і СО2, подаються на амонізацію. 

На стадіях амонізації, карбонізації, дистиляції реакції відбу-
ваються в системі «газ-рідина». Достатня швидкість досягається 
створенням розвиненої поверхні контакту фаз, яку забезпечує 
конструкція головної апаратури цих стадій — барботажних 
колон, які складаються з чавунних секцій — царг.  

Випалювання вапняку — допоміжна стадія, метою якої є 
одержання вапна і вуглекислого газу. Ця стадія здійснюється 
переважно в шахтних випалювальних печах прямого нагрівання 
за температури 1100... 1200 °С, що і забезпечує термічний розпад 
вапняку. Необхідну для розкладення теплоту одержують спалю-
ванням коксу, який слугує паливом і входить до складу шихти. 
Пічний (або випалювальний) газ містить 35…40 об. % СО2 і після 
очищення від захопленого пилу подається на карбонізацію. 

Гасіння вапна здійснюється в горизонтальних обертових 
барабанах підігрітою водою за температури 90...95 °С. При цьому 
одержують вапняне молоко, яке містить 280 г/дм3 Са(ОН)2. 

Технологічну схему виробництва кальцинованої соди аміач-
ним методом подано на рис. 6.2. 

Очищений розсіл зі вмістом 305—310 г/дм3 NaCl, поступає в 
абсорбер 6, де він амонізується, тобто насичується газоподібним 
NH3. Розчин і гази рухаються в абсорбері протитечією. Абсорбер 
є апаратом барботажного типу, всередині якого вмонтовані 
багатоковпачкові чавунні тарілки. У нижню частину абсорбера 
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надходить газ, одержаний на стадії регенерації аміаку. Він містить 
65 об. % NH3 з невеликою домішкою діоксиду вуглецю. Реакції 
амонізації оборотні та екзотермічні, тому їх слід здійснювати за 
температури не вище ніж 28 °С. Однак внаслідок виділення 
реакційної теплотати розчин нагрівається, тому його після абсорбера 
охолоджують у виносних водяних холодильниках зрошувального 
типу (на схемі не показано). Амонізований розсіл після охолод-
ження надходить у верхню частину карбонізаційної колони 8, яка 
теж є апаратом барботажного типу. У нижню частину колони 8 
компресором 5 під тиском 2,5·105 Па подається суміш газів, 
одержаних після кальцинації та випалювання вапняку. Ця суміш 
містить до 60 об. % СО2. Трохи вище в карбонізаційну колону 
компресором 4 подається лише той газ, який одержується 
внаслідок випалювання вапняку. 

 

 
 

Рис. 6.2. Технологічна схема виробництва кальцинованої соди аміачним 
способом: 1— шахтна піч для випалювання вапняку; 2, 12 — промивачі газу;  
3 — барабан для гасіння вапна; 4, 5 — компресори; 6 — колона амонізації;  
7 — барабанний вакуум-фільтр; 8 — колона карбонізації; 9, 10 — відцентрові  
насоси; 11 — колона регенерації; 13 — барабанна піч для кальцинації 



М. Д. Волошин, А. Б. Шестозуб, Я. М. Черненко, А. В. Іванченко  186 

Під час карбонізації утворюється натрій гідрокарбонат і 
амоній хлорид. Натрій гідрокарбонат насичує розчин і випадає з 
нього в тверду фазу. Максимальний вихід NaHCO3 досягається за 
температури 30 °С, тому передбачається охолодження реакційної 
маси в нижній частині колони, у так званих холодильних царгах, 
куди подається охолоджувальна вода. Одержані кристали NаНСО3 
відокремлюються від розчину на барабанному вакуум-фільтрі 7. 
Відфільтрований осад гідрокарбонату натрію з вологістю до 18 % 
далі подається на кальцинацію в содову піч 13 — горизонтальний 
барабан, що обертається (до 5 об/хв). У ньому натрію гідро-
карбонат прожарюється за температури 260 °С за рахунок тепла 
топкових газів або водяної пари, що подаються в обігрівальну 
оболонку ("сорочку") печі. При цьому утворюється кінцевий 
продукт виробництва — кальцинована сода, і виділяється діоксид 
вуглецю концентрацією до 90 об. %. Останній після відмивання від 
содового пилу в промивачі 12 використовується для карбонізації 
розчину в колоні 8. Готова кальцинована сода повинна містити не 
менше як 95 % Na2CО3 і не більше як 1 % NaCl. 

 
 

6.3. Випалювання вапняку 
 
6.3.1. Фізико-хімічні основи виробництва вапна та СО2 
Вапно й діоксид вуглецю одержують шляхом випалу вапняку 

у вапняково-випалювальних печах шахтного типу. Характе-
ристику рекомендованої вихідної сировини для цього процесу 
наведено в табл. 6.3. 

Випалене вапно або кальцій оксид СаО — твердий, прониза-
ний дрібними тріщинами матеріал сіро-білого кольору. Густина  
вапна й насипна маса залежать від температури випалу й колива-
ються в межах: густина (2,8 ± 0,5) г/см3 і насипна маса (1 ± 0,3) г/см3; 
температура плавлення (2580 ± 20) °С; температура кипіння 2850 °С. 
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Таблиця 6.3. Характеристика вихідної сировини для випалювання 
вапняку  

Сировина Показники, які обов'язкові для перевірки Значення  
показників 

Вапняк 
 

Масова частка СаСО3, %, не менше 
Крупність шматків, мм 
Вміст шматків нижче нижньої межі, %,  
не більше 

94,1 
40—80 

 
10 

Кокс Вуглець, %  
Зольність, %, не більше  
Летучих сполук, %, не більше 
Сірка, % 
Крупність шматків, мм 

70,0 
13,0 
2,0 
0,7 

25 і більше 
 
Крім кальцій оксиду, випалене вапно містить кальцій 

карбонат, що не розклався (недопал), магній оксид, домішки 
Fe2O3, SiO2, Al2O3, а також частки незгорілого палива. 

Домішки карбонатної сировини — силікат SiO2, полуторні 
оксиди (Al2O3 + Fe2O3) у процесі випалу здатні утворювати 
кальцій силікати, що призводить до зниження вмісту СаОакт у 
вапні. До домішок відносять і кальцій сульфат. Домішки 
негативно впливають на розчинність вапна. 

Вапно гігроскопічне і здатне поглинати вологу до 24,3 % від 
сухої маси. На повітрі розкладається, перетворюючись у пушонку. 
Негашене вапно енергійно взаємодіє з водою утворюючи кальцій 
гідроксид із виділенням великої кількості тепла. 

Об’ємна маса вапна збільшується з підвищенням темпе-
ратури випалювання. Щільне вапно менш енергійно вступає в 
реакцію, воно є менш активним. Найактивніше вапно виходить 
при температурі випалювання від 900 до 1000 °С. Крім темпе-
ратури, час випалювання вапняку залежіть від розміру його 
шматків (рис. 6.3). Видно, що чим більший розмір шматків, тим 
довше повинен перебувати вапняк у печі.  
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Від температури та часу випалювання залежіть кристалічна 
структура вапна. При температурі до 1150 °С утворюється так 
зване активне вапно, яке характеризується високою пористістю і 
внутрішнію поверхнею. 

 

 
 

Рис. 6.3. Залежність часу випалювання вапняку від товщини його 
шматків при температурі, °С: 1 — 800; 2 — 950; 3 — 1150 

 

При вищій температурі спостерігається рекристалізація вапна, 
яка призводить до збільшення його густини, зменшення пористості 
та реакційної здатності. Таке вапно називають неактивним. Тому 
температуру рекомендують підтримувати не більше 1473 K. 
Практика показує, що саме дрібні шматки вапняку швидше перека-
люються.  

Газ вапняково-випалювальних печей складається з карбон(IV) 
діоксиду, карбон(IІ) оксиду, кисню, азоту, невеликої кількості 
сульфур(IV) оксиду й дигідроген сульфіду. Основним компо-
нентом, необхідним для виробництва соди є СО2.  

У содовому виробництві пічний газ застосовується для кар-
бонізації аміачно-сольового розчину та повинен містити: СО2 — 
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не менше 39,5 %, СО — не більше 3,0 %; О2 — не більше 1,0 %; 
пилу — не більше 10,0 мг/м3. 

Розкладення кальцій та магній карбонатів відбувається з по-
глинанням теплоти: 

СаСО3 = СаО + CО2 – 178,08 кДж   (6.17) 
Для зсуву реакції вправо необхідно забезпечити підведення 

теплоти протягом усього процесу розкладення СаСО3.Теплота, 
необхідна для випалювання вапняку, надходить за рахунок зго-
ряння палива. Кисень для горіння палива вводиться в піч із 
повітрям. Горіння палива характеризується наступними реакціями: 

Окиснення вуглецю: 
С + О2 = СО2 + 393,86 кДж;   (6.18) 
2С + О2 = 2СО + 219,14 кДж.   (6.19) 

Взаємодія діоксиду вуглецю з вуглецем: 
С + СО2 = 2 СО – 173,05 кДж.   (6.20) 

Окиснення монооксиду вуглецю: 
2СО + О2 = 2 СО2 + 570,68 кДж.  (6.21) 

СО — це продукт неповного згоряння палива. Причиною зрос-
тання вмісту монооксиду вуглецю може бути: збільшення кіль-
кості дрібної фракції в паливі; невірно підібране дозування 
палива, нерівномірний розподіл палива в шарі шихти.  

На швидкість розкладення карбонатів вирішальний вплив 
робить температура. Розкладення вапняку починається при 873 K, 
але реакція не йде до кінця й протікає повільно. Повне розкладення 
СаСО3 відбувається при температурі 1173 K. Час повного терміч-
ного розкладення СаСО3 залежить від температури випалювання, 
густини карбонатної сировини та розміру його шматків. 

При підвищенні температури випалювання вище 1173 K 
швидкість розкладення СаСО3 різко зростає. Для інтенсифікації 
процесу й високого ступеня дисоціації температуру випалювання 
вапняку в печах підтримують в межах 1373÷1473 K. При темпе-
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ратурі 1113 K починається розкладення поверхневої частини 
шматків. В міру просування межі розкладення всередину шматків 
СаСО3 для їхнього повного розкладення необхідно мати над 
поверхнею нерозкладеної частини шматка парціальний тиск СО2 — 
101,1 кПа, а для цього необхідно збільшити температуру випа-
лювання вище 1173 K. 1173 K вважається нижньою температурною 
межею випалювання. Вищою межею у зоні випалювання вважа-
ється температура 1473 K. Для виробничих умов вагоміше значення 
має швидкість розкладення кальцій карбонату, яка впливає на 
тривалість випалювання, а тому і на продуктивність печі. Швидкість 
розкладення залежить від температури згідно з рівнянням: 

lg R= 0,003145t – 3,3085,   (6.22) 
де R — швидкість пересування межі розкладення, см/год; t —  
температура, °С. 

Тривалість повного випалювання шматка залежатиме від 
розмірів, від швидкості згорання палива, від умов перемішування 
продуктів згорання та від їх контакту з випалюваним матеріалом. 
Про швидкість розкладення вапняку можна мати уяву на підставі 
швидкісті просування межі поділу між вапном і вапняком, яка 
залежіть від температури (рис. 6.4). Видно, що швидкість сильно 
зростає з ростом температури, особливо вище 1273 K. 

Від температури та тривалості випалювання залежить крис-
талічна структура отриманого вапна. У м'яких умовах, коли тем-
пература випалювання дорівнює приблизно 1423 K, утворюється 
пористе вапно з більшою питомою поверхнею та з вищою реак-
ційною здатністю, яке називається активним. Активне вапно  
СаОакт — те, котре здатне реагувати з водою за звичайних умов.  

При вищій температурі випалювання починає відбуватися 
рекристалізація СаО. При цьому підвищується густина СаО, 
зменшується його питома поверхня та знижується реакційна 
здатність. Отже, підтримувати температуру в зоні випалу вище 
1473 K не доцільно.  
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Рис. 6.4. Залежність швидкості просування межі поділу між 

розкладеним та нерозкладеним вапняком від температури 
 
Перед завантаженням у піч паливо змішують із карбонат-

ною сировиною. Таким чином, паливо згоряє серед шматків вап-
няку, віддаючи матеріалу та газам тепло згоряння. Щоб запобігти 
втраті теплоти від неповноти згоряння палива, у піч подають 
надлишок повітря. У содовому виробництві прагнуть отримати 
газ із максимально можливою концентрацією СО2. Тому допус-
кається надлишок повітря не більше 5 %. У цьому випадку для 
повного згоряння палива велике значення має рівномірне розпо-
ділення серед маси карбонатної сировини як палива, так і повітря, 
яке надходить у піч. Останнє можливе тільки при однаковому 
опору шихти в поперечному перерізі печі. 

Карбон(ІІ) оксид, що утворюється при неповному згорянні 
палива, зустрічаючись у печі з киснем при достатньо високій 
температурі може з ним реагувати, повністю згоряючи до СО2. 

Крім вуглецю в коксі та антрациті міститься певна кількість 
летких домішок, яка не згорає й накопичується у верхній зоні 
печі, де мало кисню й температура нижча.  
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Зола пального містить SiO2, Al2O3, Fe2O3. У карбонатній 
сировині, крім того, можуть бути MgCO3, CaSO4. Усі ці сполуки є 
шкідливим баластом, який засмічує вапно. 

Волога, яка присутня, як у карбонатній сировині, так і в 
паливі, потребує додаткових витрат тепла на її випаровування, а 
отже, і додаткових палива й повітря. 

Теоретичні витрати палива, зумовлені лише розпадом СаСО3, 
становлять 4,6 кг вуглецю на 100 кг СаСО3. При цьому можна 
отримати газ, який містить 49,2 % СО2. У реальних умовах витрати 
вуглецю складають від 7 до 14 кг. Концентрація СО2 в газі — від 
42 % до 33,7 %.  

Розкладення МgСО3 починається при температурі 673 °С,  
а повне його розкладення відбувається при температурі 973±50 K. 
Магній оксид, що утворився, при подальшому нагріванні 
спікається, втрачаючи при цьому здатність до гідратації. Отри-
маний тривалим випалюванням при температурі до 1473 K МgО 
за звичайних умов гідратує повністю тільки через кілька діб або 
тижнів. Оксид магнію розчиняється в розплаві інших сполук, що 
утворюються при розкладенні вапняку, знижуючи температуру 
утворення рідкої фази, чим сприяє руйнуванню футерування печі. 
Природні карбонати, а також зола палива містить шкідливо-діючі 
домішки: силікат SiO2, полуторні оксиди Al2O3, Fe2O3 і кальцій 
сульфат СаSО4. Силікат взаємодіє з СаО при температурі 
1023±50 °С, утворюючи кальцій силікати, що знижують кількість 
активного вапна. 

Взаємодія СаО з Fe2O3 і Al2O3 відбувається при температурі 
вище 900 °С з утворенням феритів і алюмінатів у вигляді розплаву 
низької в'язкості. Розплав обволікає зерна активного вапна, запов-
нює його пори. У результаті полуторні оксиди не тільки зв'язують 
активне вапно в нові мінерали, які повільно гасяться, але й спри-
яють різкому ущільненню вапна, його перевитраті, перетворюючи 
СаО у вапно, що гаситься повільно. Крім того, Fe2O3 негативно 
впливає на стійкість футерівки печі. Сірка у вигляді кальцій 
сульфату міститься в невеликій кількості в карбонатній сировині й 
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у великій кількості в золі палива. Сірка, яка міститься в пічному 
газі у вигляді SO2, контактує з поверхнею часток вапна, утворюючі 
кальцій сульфіти та сульфати, що сприяє перевитраті вапна.  

Внаслідок побічних реакцій, що протікають при вищих темпе-
ратурах, утворюється вапно, яке називається неактивним, тобто не 
піддається процесу гасіння та спричинює перевитрати вапна.  

 
6.3.2. Технологічна схема одержання вапна 
Технологічна схема випалювання вапняку наведена на 

рис. 6.5. Фракція вапняку менш 40 мм і коксу менш 25 мм стріч-
ковим конвеєром подається в бункери 12. На одну вапняково-
випалювальну піч встановлено два бункери вапняку й два 
бункери коксу. Живильниками вапняк і кокс подаються на ваги-
дозатори 5, а потім в ківш скіпового підйомника 6.  

Випалювання вапняку відбувається в шахтній вапняково-
випалювальній печі 8. Це вертикально встановлена на фундамент 
шахта, обладнана у верхній частині завантажувальним пристроєм 
7, у нижній частині — механізмом валкового вивантаження. Піч 
працює під тиском, створюваним двома дуттєвими вентиляторами 
9, що подають повітря для горіння палива. 

Для одержання добре випаленого вапна й вуглекислого газу 
необхідно забезпечувати в печі певний тепловий режим шляхом 
подачі необхідної кількості повітря, розрахункової кількості пали-
ва, фракційного складу шихти й постійного відбору газу й вапна. 

Максимальна температура в печі залежить від питомої ви-
трати палива. Щоб запобігти подальшій перевитраті вапна, тем-
пература в зоні випалювання не повинна перевищувати 1473 K. 

При одній і тій же температурі, але при різному фракційно-
му складі шихти, випалювання вапняку не однакове. У великих 
шматках вапняку, що не встигли продисоціювати повністю, за-
лишається недопал, тобто СаСО3, що не розклався. Недопал у ва-
пні знижує його якість через зменшення СаОакт. Вапно на виході з 
печі повинно містити не менш 70 % СаОакт. 
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Рис. 6.5. Спрощена технологічна схема відділення випалювання 

вапняку: 1, 2 — бункери вапняку та коксу, відповідно; 3, 4 — ваги-
дозатори; 5 — стрічковий конвеєр; 6 — самохідно-скидальний візок; 7 — 
завантажувальний пристрій; 8 — вапняково-випалювальна піч; 9 — 
вентилятор; 10 — пластинчастий конвеєр; 11 — ковшовий конвеєр;  
12, 13 — товарні силоси; 14 — пінний апарат; 15 — електрофільтр  

 
Нормальне випалення вапняку й продуктивність печі біль-

шою мірою залежать від дотримання режиму завантаження ших-
ти й вивантаження вапна. При рівномірному завантаженні вста-
новленої кількості шихти теплота газів, що відходять із печі,  
використовується найповніше й рівень шихти в печі практично не 
змінюється, в результаті концентрація СО2 у газі виходить  
максимальна. Залежно від завантаження печі регулюється й  
рівномірність вивантаження вапна. При нормальній роботі печі 
відбувається безперервний рух шихти, що перешкоджає спекам. 
Вивантаження вапна необхідно вести так, щоб рівень у печі не 
змінювався. 
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Вапно після шлюзового затвора надходить на пластинчастий 
конвеєр 10, потім пересипається в ковшовий конвеєр 11, що роз-
поділяє вапно по видаткових бункерах і в товарні силоси 12, 13. З 
видаткового бункера вапно надходить на гасіння, а з товарного 
силосу вапно насипом відпускається споживачам. 

Частина вапна з товарного силосу подається на стрічковий 
конвеєр і вертається на ковшовий конвеєр. 

Газ із печей надходить у загальний колектор газу, звідки на-
правляється для охолодження й очищення від механічних домі-
шок у пінний апарат 14, потім для остаточного очищення в елек-
трофільтр 15. 

Пічний газ надходить у пінний апарат через патрубок, розта-
шований у нижній частині й, проходячи знизу через отвори ґрат, 
спінює воду. У шарі піни, що утворилася, відбувається очищення 
газу від зважених часток. Частинки пилу разом з водою відділяють-
ся через конус днища, гідрозатвор і далі загальним трубопроводом 
відводу шламу на шламову насосну. Очищений від великих часток 
пилу газ із пінного апарата через верхній патрубок загальним коле-
ктором направляється на установку для тонкого очищення газу. 
Установка для тонкого очищення газів складається з електрофільт-
рів і перетворювальної підстанції з відповідною апаратурою.  

Вся промивна вода з пінних апаратів, з електрофільтрів ви-
водиться в шламову насосну станцію. 

У шламовій насосній установлено два відцентрових насоси. 
Цими насосами шлам відкачується на станцію перекачування або 
в трубопровід продувних вод оборотного водопостачання. 

Пройшовши очищення в пінному апараті, газ через санітар-
ну трубу висотою 100 м викидається в атмосферу. Забруднена 
вода направляється на шламову насосну. У шламовій насосній 
установлені два насоси. Всі промивні води після пінних апаратів і 
електрофільтрів збираються в шламоприйомнику (приямку). Із 
приямка шлам відкачивається насосами на станцію перекачуван-
ня дистилерної рідини або в трубопровід продувних вод оборот-
ного водопостачання.  
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6.3.3. Опис та характеристика основного обладнання 
Вапняняково-випалювальна піч (рис. 6.6) є вертикально 

встановленою на фундамент шахтою, обладнаною у верхній час-
тині завантажувальним пристроєм, у нижній частині — механіз-
мом валкового розвантаження.  

 

 
 

Рис. 6.6. Шахтна вапняково-випалювальна піч: 1 — опорна колона; 
2 — зазор з теплоізолюючим прошарком; 3 — кладка з червоної цегли;  
4 — кладка з вогнетривкої цегли; 5 — завантажувальний пристрій; 6 —  
загальний колектор; 7 — шахта печі; 8 — розвантажувальний пристрій;  
9 — фундамент  
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Піч складається із трьох основних частин: шахти, заванта-
жувального й розвантажувального механізмів. 

Вертикальна цегельна шахта вапняних печей може мати 
різні розміри. Зустрічаються печі, у яких внутрішній діаметр 
шахти становить від 2,3 до 8 м, а висота від 12,3 до 35,0 м. 
Усередині шахта обкладена вогнетривкою шамотною або 
хромомагнезитовою цеглою 4.  

Зовнішня частина шахти обкладена звичайною червоною 
цеглою 3. Між кладками з вогнетривкої й червоної цегли є зазор 2 
шириною 25 мм, заповнений теплоізоляційним прошарком або 
дробленим шамотом. Шахта зазвичай знаходиться в сталевому 
кожузі товщиною 12 мм. Між кожухом і кладкою печі також 
залишений зазор шириною 60 мм, заповнений битим шамотом. 
Зазори також виконують роль теплотаізоляції.  

Шахта печі опирається на чавунне кільце, розташоване на 
вісьмох опорних колонах 1, які стоять на бетонному фундаменті 9 і 
приймають на себе все навантаження. Зверху шахта закрита залізо-
бетонним зводом, до якого кріпиться завантажувальний пристрій 5. 

Найбільший внутрішній діаметр застосовуваних на вітчиз-
няних содових заводах печей становить 6,2 м, а висота шахти — 
22,5 м. Форма шахти циліндрична. Продуктивність такої печі 
досягає 310 т/добу вапна (зі вмістом 85 % СаО).  

На рис. 6.7 надано ескіз завантажувального пристрою для 
подачи шихти в обпалювальну піч шахтного типу.  

В обертову завантажувальну лійку 1 послідовно заванта-
жують чотири вагонетки з шихтою. Цикл завантаження шихти 
здійснюється таким чином, щоб четверта вагонетка попереднього 
циклу знаходилась в міжконусному просторі 3. Після заванта-
ження в лійку 1 першої вагонетки при закритому верхньому 
конусі 2 відкривається нижній конус 4 і шихта з міжконусного 
простору пересипається в піч. Одночасно з цим лійка повер-
тається до фронту завантаження шихти на 90°. Нижній конус 4 
закривається, відкривається верхній 2 і шихта першої вагонетки 
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потрапляє в міжконусний простір 4. Верхній конус закривається і 
лійка підготовлена до прийому другої вагонетки з шихтою. Потім 
цикл повторюється. Перевагою даного присторою є те, що 
завдяки обертанню верхньої лійки забезпечується рівномірний 
розподіл шихти по перетину печі.  

 

 
Рис. 6.7. Завантажувальний пристрій: 1 — обертова завантажувальна 

лійка; 2 — верхній конус; 3 — міжконусний простір; 4 — нижній конус  
 
На рис. 6.8 надано ескіз розвантажувального механізму 

шахтної печі.  
Чавунний гвинтоподібний пристрій 5 за формою є обрі-

заним конусом. При повільному обертанні механізму з частотою 
1—4 оберти на годину вапно, що знаходиться на похилій 
гвинтовій поверхні, сповзає нею вниз. Пристрій лежить на восьми 
роликах 2 і котиться круговим рейковим шляхом 1. Обертання 
пристрою здійснюється електродвигуном через систему передач, 
яка складається з вінцевої шестерні 4 та привідної шестерні 3.  
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Рис. 6.8. Пристрій для вивантаження вапна: 1 — круговий рейковий 

шлях; 2 — ролик; 3 — привідна шестірня; 4 — вінцева шестірня; 5 — 
гвинтоподібний пристрій; 6 — ковпак; 7 — порожнистий вал; 8 — кожух 
низу печі; 9 — кільцевий стіл; 10 — круговий транспортер; 11 — тічка;  
12 — лопатевий вивантажувач (трефель) 

 
Вапно зі всієї периферії рівномірно вивантажується 

концентрично на розташований нерухомо кільцеподібний стіл 9, 
з якого воно висипається на розташований нижче круговий 
транспортер 10. При його обертанні вапно скидається в тічку 11. 
Далі лопатевий вивантажувач (трефель) 12 вивантажує вапно на 
стрічковий транспортер і далі на ковшовий підйомник. Герметі-
зацію низу печі забезпечує трефель. По осі пристрою 5 розта-
шований порожнистий вал 7, який має захисний ковпак 6.  
По валу під ковпак вентилятором подається повітря під тиском 
2,2—3,7 кПа назустріч потоку гарячого вапна. Подача повітря під 
тиском забезпечує герметичність розватажувального механізму.  
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6.4. Приготування вапняного молока 
 
6.4.1. Фізико-хімічні основи процесу отримання  

вапняного молока 
При взаємодії кальцій оксиду з водою (гасінні) відповідно 

реакції: 
СаО + Н2О = Са(ОН)2 + 65,5 кДж  (6.23) 

утворюється твердий розсипчатий порошок, який називається  
пухнянкою. При розчиненні Са(ОН)2 у воді виділяється тепло,  
кількість якого залежить від концентрації отриманого розчину. 

У воді Са(ОН)2 розчиняється погано, причому з підвищенням 
температури його розчинність зменшується. Завдяки малій розчин-
ності Са(ОН)2 для розкладення хлориду амонію у відділенні 
дистиляції застосовують суспензію кальцій гідроксиду у воді, яка 
називається вапняним молоком, причому в реакцію з амоній 
хлоридом вступає спочатку Са(ОН)2, який знаходиться в розчині.  

По мірі витрачання Са(ОН)2 відбувається його подальший 
перехід у розчин із твердої фази. Тому швидкість розкладення 
амоній хлориду залежить від швидкості розчинення Са(ОН)2,  
а отже, від гідродинамічних умов процесу, інтенсивності перемі-
шування, величини поверхні контакту фаз, яка, у свою чергу, 
залежить від ступеню дисперсності кальцій гідроксиду. Чим вища 
дисперсність вапняного молока, тим при інших рівних умовах 
більше Са(ОН)2 буде знаходитися у розчинному вигляді і тим 
вище швидкість розкладення NH4Cl.  

Час гасіння зменшується з ростом температури початкової 
води, як це видно з рис. 6.9. Причому, вапно, яке одержано при 
температурі 1523 K розчиняється повільніше, ніж те, що отримано 
при 1323 K.  

На содових заводах початкова температура води, що подається 
на гасіння, складає 333...353 K. На ступінь дисперсності суспензії 
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впливає кількість води, що подається. Зазвичай використовується 
двох-, трьохкратний надлишок води по відношенню до СаО. 

 

 
 

Рис 6.9. Залежність швидкості гасіння вапна від початкової темпе-
ратури води, що використовується, при температурі випалення, K: 1 — 1323; 
2 — 1523 

 
Якість вапняного молока залежить від якості вапна. Домішки 

(особливо Аl2О3) підвищують в'язкість молока. На тривалість 
гасіння найбільше впливає кальцій сульфат, зі збільшенням вмісту 
якого швидкість гасіння зменшується. 

 
6.4.2. Технологічна схема отримання вапняного молока 
Технологічна схема отримання вапняного молока (рис. 6.10) 

включає дві основні операції: гасіння вапна гарячою водою та 
очищення вапняного молока від великих шматків нерозчинних 
домішок. 

З робочого бункера 1 вапно подається живильником 5 до  
барабану-гасника 6, куди одночасно надходять тепла вода. При 
гасінні в гаснику утворюється вапняне молоко з домішками 
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твердих частинок різного розміру, яке поступає в сортувальний 
барабан, що є ситом з отворами розміром 40 мм. Сортувальний  

 
Рис. 6.10. Технологічна схема виробництва вапняного молока: 1 — 

вапняний бункер; 2 — ежекційний водонагрівач (конденсатор); 3 — 
витяжна труба; 4 — колектор гарячої води; 5 — барабанний живильник; 6 
— барабан-гасник вапна; 7 — сортувальний барабан; 8 — скребковий 
конвейер для крупних відходів гасіння; 9 — барабанні сита (віброгрохот); 
10 — скребковий транспортер; 11 — класифікатор; 12 — кульовий млин; 
13 — насоси; 14, 15, 16 — збірники слабкої вапняної суспензії, шламу та 
міцної вапняної суспензії  

 
барабан 7 є продовженням гасника, обертається разом із ним і 
служить для відокремлення від вапняного молока великих 



Виробництво кальцинованої соди 203

нерозчинних шматків. У кінці барабану ці шматки промиваються 
гарячою водою, поступають на транспортер 8 і передаються в 
печі для повторного випалювання. Сортувальний барабан закри-
тий кожухом, обладнаний двома витяжними трубами для виді-
лення водяної пари, яка утворюється в гаснику. Одна труба йде 
до конденсатора 2, де пара із гасника підігріває воду, яка витра-
чається на гасіння, а друга труба виведена в атмосферу на 
випадок ремонту або чистки конденсатора. 

Вапняне молоко разом із твердими частинками розміром 
менше 40 мм, які проходять через отвори в барабані 7, потрапляє на 
перфоровані барабанні сита з отворами 2×10 мм. Тут від вапняного 
молока відокремлюються частинки розміром більше 2 мм. 
Остаточне очищення від домішок відбувається у класифікаторі 11. 

Шлам, що осідає на дні класифікатора, вигрібається скреб-
ковим механізмом, промивається гарячою водою і поступає в 
мішалку шламу 15. Концентроване молоко, звільнене від шламу, 
подається в мішалку вапняного молока 16 і далі у відділення 
дистиляції. 

Тверді частинки розміром більше 2 мм, які залишаються в 
сортувальному барабані 6, при обертанні якого поступово перемі-
шуються уздовж нього і шнеком передаються в кульовий млин 
мокрого помелу 12. У млині одночасно з помелом відбувається 
гасіння вапна, яке прискорюється при розмолі кусків. Слабе 
вапняне молоко, яке утворюється в млині, разом із домішками 
перетікає в мішалку 15 і відкачується відцентровим насосом у 
віброгрохіт 9 для очищення від шламу. Шлам із віброгрохоту 
поступає в мішалку 15 непридатного шламу, а очищене слабе 
вапняне молоко направляється в мішалку 14, звідки насосом 
подається в барабан-гасник 6. 

Шлам із млина 12 і віброгрохоту 9 розбавляється в мішалці 
рідиною дистиляту і за допомогою насоса передається у 
шламонакопичувач.  
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6.4.3. Опис та характеристики основних апаратів 
Гасник вапна (рис. 6.11) — сталевий барабан діаметром 

1,75—2,5 м і довжиною 12—15 м, який обертається з частотою 
3—6 об/хв. Корпус гасника виготовлено з листової сталі 
товщиною 12—15 мм, усередині захищений стальною оболонкою 
(товщина 10 мм). 

 
Рис. 6.11. Обертовий гасник вапна: 1 — лотковий живильник; 2 — 

бункер вапна; 3 — опорні ролики; 4, 7 — бандажі; 5 — зубчастий вінець; 6 — 
корпус гасника; 8 — розвантажувальний конус; 9 — вхід холодної води;  
10 — ежекційний водонагрівач-конденсатор; 11 — вихід теплої води; 12 — 
витяжна труба; 13 — розвантажувальний корпус;14 — сортувальний барабан; 
15 — вихід міцної суспензії; 16 — вихід дрібних відходів; 17 — вихід 
крупних відходів  

 
Барабан встановлюють із нахилом 0,5° у бік виходу вапня-

ного молока. Для прискорення переміщення вапна і кращого його 
перемішування всередині корпусу барабана 6 приварені шість 
спіральних смуг на відстані 60° одна від одної по колу.  
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З обох сторін гасник закритий кришками з центральними 
отворами, через які з одного боку з бункера 2 за допомогою 
лоткового живильника 1 подається вапно, вода і слабке вапняне 
молоко, а з іншого — вивантажується концентроване молоко та 
великі нерозчинні шматки. 

Ці шматки вивантажуються в сортувальний барабан 14, що є 
продовженням гасника. Гази, які утворюються в процесі гасіння, 
виводяться через витяжну трубу 12.  

Сортувальний барабан 14 це циліндричний грохіт, прикріп-
лений до торцевої частини гасителя, і обертається разом із ним. 
Корпус грохоту зварено зі стальних листів товщиною 10—12 мм 
з отворами діаметром 40 мм. До внутрішньої поверхні барабана 
приварено спрямовуючі кутники.  

Усе інше обладнання у відділенні гасіння вапна (мішалки, 
грохіт, шнек, транспортер, насоси) є стандартним. 

 
 

6.5. Попереднє очищення сирого розсолу 
 
6.5.1. Фізико-хімічні основи процесу очищення  

сирого розсолу 
Сирий розсіл містить домішки солей кальцію та магнію. 

Якщо їх попередньо не видалити, то при поглинанні аміаку й 
діоксиду вуглецю із розсолу будуть випадати в осад мало 
розчинні сполуки CaCO3, Mg(OH)2, NaCl·Na2CO3·MgCO3. Щоб 
уникнути цього, на содових заводах сирий розсіл очищують від 
домішок вапняно-содовим способом. 

Для видалення солей кальцію використовують соду, а солей 
магнію — вапняне молоко. При цьому іони Са2+ осаджуються у 
вигляді СаСО3, іони Mg2+ — у вигляді Mg(OH)2, розчинність яких 
у концентрованому розсолі (310 г/дм3 NaCl) дуже мала (табл. 6.5). 
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Таблиця 6.5. Розчинність СаСО3 та Mg(OH)2 у розсолі за 
присутності різних кількостей Na2CO3 та NaOH 

Вміст Na2CO3 Розчинність  
СаСО3, мг/дм3 

Вміст NaOH* Вміст 
Mg(OH)2, 

мг/дм3 г/дм3 н.д. г/дм3 н.д. 

0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 9,0 
0,26 0,10 9,0 0,05 0,025 1,5 
0,40 0,15 6,00 0,10 0,055 1,4 
0,53 0,20 5,00 0,20 0,100 0,00 

* кількість NaOH — еквівалентна кількості доданого вапняного молока. 
 
Як бачимо з таблиці, розчинність домішок суттєво знижу-

ється, а, відповідно, високий ступінь очищення розсолу 
досягається вже при порівняно невеликих надлишках реагентів, 
що потребує високої точності їх дозування. При очищенні 
розсолу від іонів Mg2+ вапняним молоком у розчин надходять 
іони Са2+. Тому при розрахунку кількості соди, яка необхідна для 
очищення розсолу, слід враховувати не тільки ті солі кальцію, які 
є у сирому розсолі, але й ті, що надходять у процесі очищення. 
Іони SO4

2- присутні у сирому розсолі, залишаються у розчинній 
солі Na2SO4, яка утворюється по реакції: 

CaSO4 + Na2CO3 = СаСОз +Na2SO4.  (6.24) 
Присутність Na2CO3 ускладнює в подальшому регенерацію 

аміаку у відділенні дистиляції, у процесі якої на стінках дисти-
лятора відкладається гіпс. Для видалення із розсолу SO4

2– не можна 
застосовувати ВаС12, оскільки в соді не допускається присутність 
солей барію. З метою зниження вмісту іонів SO4

2– в сирому розсолі 
до рівня, який виключає утворення гіпсових інкрустацій в 
дистиляторі, запропоновано використовувати на стадії підземного 
вимивання NaCl поверхнево-активні речовини, які здатні вибірково 
адсорбуватися на поверхні частинок CaSO4, включених в кам’яну 
сіль, і тим самим перешкоджає їх розчиненню. До таких речовин 
можна віднести деякі сульфопохідні аліфатичні й ароматичні 
сполуки, гексаметафосфат і триполіфосфат натрію. 
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Для досягнення високих швидкостей осадження вміст іонів  
Са 2+ у сирому розсолі має бути в 3—9 разів більше вмісту іонів Mg2+. 
При цьому досягається і високий ступінь ущільнення осаду, що 
зменшує витрати очищеного розсолу зі шламом, який видаляється.  

Підвищення температури розсолу, що очищується, прискорює 
процеси іонного обміну й дегідратації та зменшує тривалість 
очистки. З підвищенням температури зменшується в’язкість роз-
солу, збільшується швидкість осадження й ущільнення суспензії. 
Однак надмірне збільшення температури може негативно впливати 
на наступні стадії виробництва, зокрема, на абсорбцію аіміаку. 
Тому температуру розсолу підтримують у межах 285—293 K.  

Інтенсивність перемішування первинно утворюваної суспензії 
впливає на кінетику осадження. При збільшенні швидкості перемі-
шування зменшується товщина адгезійного шару рідини біля 
поверхні твердого тіла, що прискорює іонний обмін між рідкою та 
твердою фазами, а також збільшує швидкість дегідратації. Трива-
лість перемішування осаджувальних реагентів із розсолом повинна 
забезпечити рівномірний розподіл їх в об’ємі розсолу, що очищу-
ється. До початку утворення пластівців перемішування має бути 
припинене, інакше порушується процес утворення пластівців. 

Послідовність введення осаджувальних реагентів у сирий 
розсіл також суттєво впливає на кінетику осадження солей і 
шламу, особливо при вапняно-содовому очищенні розсолу. 
Необхідно забезпечити одночасне осадження Mg(OH)2 і СаСО3. 

При використанні для очищення розсолу від Mg2+ вапна, 
розчинність якого мала, швидкість осадження Mg(OH)2, буде 
залежати від швидкості розчинення Са(ОН)2, який знаходиться у 
вапняній суспензії. Щоб не затримувати утворення Mg(OH)2 
внаслідок повільного розчинення Са(ОН)2 при очищенні розсолу 
з малим вмістом магнію, осаджувальні реагенти корисно попе-
редньо змішати й нагріти. При цьому в результаті каустифікації 
соди за реакцією 

Na2CO3 + Са(ОН)2 = 2NaOH + СаСО3.  (6.25) 
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у розчині підвищується концентрація іонів ОН-, а також збіль-
шується швидкість і ступінь осадження Mg(OH)2. Роздільне  
введення реагентів, особливо в розсоли, бідні магнієм, порушує 
режим консолідованого осадження. 

При високому вмісті Mg2+, коли забезпечується утворення 
достатньої кількості Mg(OH)2, реагенти можна вводити в розсіл 
послідовно: спочатку вапно, потім соду. 

У деяких випадках для очищення розсолу в нього подають 
осаджувач (вапно і соду) у вигляді дрібних кристалів (ініціатор), 
які відіграють роль центрів кристалізації, що прискорює процес 
осадження шламу й осаду.  

 
6.5.2. Технологічна схема очищення розсолу 
Технологічна схема одноступінчатого очищення подана на 

рис. 6.12. 

 
 

Рис. 6.12. Технологічна схема одноступеневого очищення сирого 
розсолу вапняно-содовим способом: 1 — мішалка содового розчину, 2 — 
змішувач, 3 — реактор, 4 — відстійник, 5 — збірник шламу; 6, 7 — збірники 
розчинів; 8 — каустифікатор; 9 — мішалка 
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Розчин, який містить близько 530—540 г/дм3 Na2СО3 надхо-
дить у мішалку содового розчину 1. Розведене очищеним розсо-
лом, вапняне молоко змішується з очищеним розсолом. Отримана 
суміш через збірник 7 направляється в каустифікатор 8, де 
відбувається процес каустифікації. 

Каустифікований содовий розчин через збірник 6 надходить 
у змішувач 2, куди подається сирий розсіл, а потім у реактор 3, де 
починає відбуватися процес одночасної кристалізації солей 
кальцію і магнію. Для завершення процесу кристалізації, отри-
мання однорідних кристалів і для ущільнення й відокремлення 
шламу від розсолу суспензія надходить у відстійник 4. Шлам 
гребковою мішалкою, яка здійснює 5 обертів за годину, ущіль-
нюється, переміщується до центрального вивантажуючого отвору, 
надходить в збірник шламу 5, де розбавляється водою, і 
відкачується далі на шламосховище ("біле море"). Якщо очищення 
сирого розсолу здійснюється без попередньої каустифікації 
содового розчину, з наведеної схеми виключається каустифікатор, а 
реагенти і сирий розсіл одночасно подаються у змішувач 2. 

При двохступеневому очищенні технологія оформлення 
кожного ступеня ідентична схемі, наведеній на рис. 6.12, за 
винятком лише того, що на перший ступінь подається тільки 
вапняне молоко, а на другий — содовий розчин. 

 
6.5.3. Основні апарати відділення очищення розсолу 
Відстійник призначений для освітлення очищеного розсолу, 

представляє собою сталевий циліндричний резервуар із конічним 
днищем. Діаметр апарата 18 м, загальна висота 7,9 м, висота 
циліндричної частини 6,7 м. Відстійник лежить на двох таврових 
балках, розташованих на кільцевому бетонному фундаменті. 
Центральна частина фундаменту переходить у залізобетонну 
колону, яка доходить до верху колони відстійника і одягнута у 
стальний кожух. На центральній трубі кріпляться гребки, які, 
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обертаючись із частотою 5 об/год., переміщують згущений шлам 
до вивантажуючих труб. 

Суспензія надходить згори до центральної частини відстій-
ника, виконаної у вигляді труби, і попадає у відстійну зону, вико-
нану у вигляді квадратного ромба висотою 1 м. Освітлений розсіл 
переливається в кільцевий жолоб через шинний поріг, який пови-
нен бути чітко горизонтальний.  

Інша апаратура відділення є стандартною. Реактор представ-
ляє собою сталеву циліндричну ємність із конічним днищем, її 
об'єм — близько 150 м3 діаметр — 5 м. Для підігрівання очище-
ного розсолу використовуються шестиходовий кожухотрубчатий 
підігрівач. Ємності для вапняного молока і содового розчину 
облаштовуються мішалками. 

 
 

6.6. Амонізація очищеного розсолу (відділення абсорбції) 
 
6.6.1. Фізико-хімічні основи процесу амонізації розсолу 
Аміак у виробництві соди слугує для накопичення в розсолі 

іонів НСО3
– в вигляді NH4HCO3 і для зв’язування іона хлору у 

вигляді NH4CI: 

NН4НСО3(р) + NaCl(р) ⇄ NаНСО3(т) + NH4Cl(р) + 13,8 кДж. (6.26) 

Аміак не входить до складу кінцевого продукту (соди) і 
після регенерації з хлориду амонію повертається знову на 
амонізацію розсолу. Основний потік аміаку, який складає 
приблизно 460 кг/т соди, надходить до станції амонізації з 
відділення дистиляції, де проводиться розкладення амоній 
хлориду з вуглеамонійних солей, які містяться у маточній рідині 
після фільтрів і в слабкій рідині. 

Менша кількість аміаку (75 кг/т) надходить до станції 
амонізації з газами з відділення карбонізації і близько 4 кг/т з по-
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вітрям відсмоктується з барабанних вакуум-фільтрів. Усі ці пото-
ки газу містять крім аміаку карбон(IV) діоксид і водяні пари. Так 
із газами дистиляції на 1 т соди надходить приблизно 260 кг СО2 і 
140 кг водяної пари, з газами карбонізації — 70 кг СО2 і 40 кг 
Н2О. Аміак розчиняється у воді з виділенням теплоти: 

ΝΗ3(г) + Н2О(р) ⇄ ΝΗ4ОΗ(р) + 35,2 кДж.  (6.27) 

Діоксид вуглецю погано розчиняється у воді, і процес його 
гідратації проходить повільно. З іншого боку, розчинений негід-
ратований діоксид вуглецю легко взаємодіє з негідратованим 
розчиненим аміаком та утворює амоній карбомат: 

СО2(Р) + NH3(P) = NH2COONH4(P) + 68,3 кДж. (6.28) 
Амоній карбомат є сіллю слабких кислот та основ і 

гідролізується в розчині: 
NH2COONH4(P) + Н2О(Р) = NH4HCO3(P) + NH3(p) – 27,6 кДж. (6.29) 

У результаті діоксид вуглецю переходить у гідратовану 
форму НСО3¯. Однак гідроліз карбомату, як і гідратація СО2, 
проходить повільно. Між NН4HCO3, який утворюється, і аміаком 
(NH3 чи NH4OH) у розчині встановлюється рівновага: 

NH4HCO3(P)+NH3(P)[або ΝΗ4ОΗ(р)] ⇄  

⇄ (NH4)2CO3(p)+H2O(p)+35,2 кДж. (6.30) 
В міру поглинання діоксиду вуглецю концентрація вільного 

аміаку зменшується і рівновага реакцій зрушується в бік утво-
рення NH4HCO3 і накопичення іонів НСО3

–, оскільки гідроліз 
карбомату проходить повільніше реакції його утворення, то при 
поглинанні СО2 амонізованим розсолом отримають нерівноважні 
(пересичені) по відношенню до карбомату розчини. З часом через 
проходження вказаних реакцій у рідкій фазі досягається рівно-
вага між іонами карбонату, гідрокарбонату, карбомату і вільним 
аміаком, а в газовій фазі встановлюється рівноважний тиск СО2 і 
NH3. З підвищенням температури швидкість гідролізу карбомату 
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зростає й прискорюється зняття карбоматного перенасичення. 
При поглинанні аміаку й діоксиду вуглецю розсолом утворюється 
чотирикомпонентна система NH3–СО2–NaCl–Н2О. З деяким 
наближениям можна вважати, що порівняно невеликі коливання 
концентрації NaCI у процесі амонізації розсолу мало впливають 
на рівноважний склад системи, Тому цю систему можна 
розглядати як трикомпонентну NH3–СО2–Н2О.  

Присутність СО2 у розсолі знижує рівноважний тиск аміаку 
над розчином і цим сприяє його поглинанню. У газі, що 
надходить в абсорбер із відділення дистиляції, яке працює в 
режимі підвищеного тиску, парціальний тиск аміаку дорівнює 
приблизно 58,5 кПа, і амонізований розсіл, який виходить з 
абсорбера, вміщує близько 900 г/дм3 ΝΗ3 і 160 г/дм3 СО2. При 
такій концентрації ΝΗ3 і СО2 можна розрахувати граничну 
температуру рідини для абсорбції аміаку, яка дорівнює 343 K, за 
відсутності СО2 в розчині ця температура буде нижче, приблизно 
329 K. Тому в цьому випадку для поглинання 900 г/дм3 аміаку 
знадобилось би більше охолоджування. Поглинання аміаку і СО2 
розсолом є складним хемосорбційним процесом. Аміак належить 
до добре розчинних газів, швидкість абсорбції яких велика і 
визначається лише дифузійним опором газової плівки. Діоксид 
вуглецю погано розчиняється у воді, швидкість абсорбції СО2 
розсолом мала і визначається опором рідинної плівки. 

За присутності аміаку процес поглинання СО2 ускладнюється 
оберненою хімічною реакцією, яка проходить у рідкій фазі. Крім 
того, за присутності аміаку значно зменшується рівноважний тиск 
СО2 над розсолом. Так над амонізованим розсолом, який виходить з 
абсорбера та має 900 г/дм3 ΝΗ3, рівноважний тиск СО2 при 343 K 
1060 Па. У газі дистиляції, який потрапляє на абсорбцію, парці-
альний тиск СО2 дорівнює приблизно 17000 Па). Тому створюється 
велика рушійна сила процесу, завдяки чому забезпечується висока 
швидкість поглинання СО2 амонізованим розсолом. 
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Крім аміаку й діоксиду вуглецю в абсорбер потрапляє водя-
на пара. Більша частина пари конденсується, при цьому обсяг 
розсолу збільшується на 3—4 %, тому, відповідно, знижується 
концентрація NaCl. Для зменшення розведення амонізованого 
розсолу й зниження теплового навантаження на абсорбер, газ 
перед потраплянням в абсорбер охолоджується в холодильнику 
газу дистиляції. Однак при зниженні температури менше 328 K 
NH3, СО2 і Н2О взаємодіють із утворенням твердих вуглеамо-
нійних солей, які відкладаються на стінках труб та апаратів. 

Склад газової фази, що надходить із відділення дистиляції, й 
виражається у вигляді співвідношення СО2: NH3 не залежить від 
температури та тиску і визначається матеріальним балансом від-
ділення дистиляції. Якщо знехтувати втратами NH3 і СО2 у процесі 
дистиляції, то відношення СО2 : NH3 у вихідному газі повинно до-
рівнювати відношенню СО2 : NH3 у рідини, яка надходить. Зі збіль-
шенням тиску та температури вміст аміаку та диоксиду вуглецю 
збільшується при одночасному зменшенні вмісту парів води. 

При збільшенні тиску від 16,0 до 93,1 кПа збільшується й 
температура утворення твердої фази. При тиску вище 93,1 кПа, 
коли в газі майже не залишається водяної пари, з’являється твердий 
карбомат амонію. Звідси межова температура охолодження газу 
складає 325 K. Практично цю температуру, в разі деяких коливань 
технологічного режиму, не слід знижувати менше 328 K. У вироб-
ничих умовах її намагються підтримувати приблизно 333 K.  

Кінцева концентрація аміаку в амонізованому розсолі визна-
чається вимогами наступної стадії технологічного процесу — стадії 
карбонізації. Ця концентрація повинна відповідати відношенню 
NH3 : NaCl = 1,1 : 1,15. При поглинанні аміаку зменшується розчин-
ність NaCl і густина розчину, тому збільшується його сольовий 
об'єм. Якщо концентрація NaCl в очищеному розсолі складає 
286 г/дм3, то в амонізованому розсолі вона знижується до 237—
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243 г/дм3 за рахунок зменшення густини рідкої фази й конденсації 
водяної пари з газів дистиляції. Тому концентрація аміаку в амонізо-
ваному розсолі при відношенні NH3 : NaCl = 1,1 : 1,15 повинна бути 
приблизно 273—281 г/дм3 Практично вона коливається в межах 
270—286 г/дм3. 

 
6.6.2. Технологічна схема відділення амонізації розсолу 
Залежно від способу відводу тепла розрізняють декілька 

технологічних схем відділення абсорбції. Найчастіше застосо-
вують схеми з охолодженням рідкої фази або одночасно рідкої й 
газової. Така схема показана на рис. 6.13.  

Очищений розсіл подають у напірний бак 1, звідки він 
прямує у промивач. У другий промивач газу карбонізаційних 
колон 3 зазвичай потрапляє 75 % всієї кількості розсолу; решта 
25 % потрапляють у промивач повітря фільтрів 2. З промивача 
повітря фільтрів і другого промивача газу карбонізаційних колон 
розсіл обома потоками потрапляє у промивач газу абсорбції 4. У 
промивачі повітря фільтрів поглинається аміак із повітря, яке 
пройшло через фільтрувальну тканину вакуум-фільтрів і містить 
0,5—2 % об. NH3. 

У промивачі 4 розсіл поглинає аміак, який залишився в газі 
після абсорберів. В другому промивачі газу карбонізаційних 
колон 3 вловлюється аміак із газів, що відходять із відділення 
карбонізації, який має до 10 % об. аміаку. 

Після промивки газів, які відходять, розсіл із промивача газу 
абсорбції 4 потрапляє у перший абсорбер 5, а потім до другого 
абсорбера 6. Протечією розсолу через другий абсорбер, а потім 
перший абсорбер проходить газ із відділення дистиляції. Цей газ 
потрапляє у відділення абсорбції при 343 К. До потрапляння в 
другий абсорбер він охолоджується до 331 К у холодильнику газу 
дистиляції 7. 
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Рис. 6.13. Технологічна схема відділення абсорбції: 1 — напірний 

бак; 2 — промивач повітря фільтрів; 3 — другий промивач газу колон; 4 — 
промивач газу абсорбції; 5, 6 — абсорбер; 7 — холодильник газу 
дистиляції; 8 — холодильник амонізованого розсолу; 9 — збірник 
конденсату (постамент); 10 — збірник амонізованого розсолу; умовні 
позначення: КДС — конденсатор дистиляції соди; ДСР — дистилятор 
слабої рідини; ХГСП — холодильник газу содових печей; ПГКЛ-1 — 
промивач газу осаджувальних колон  

 
У першому абсорбері 5 поглинається приблизно половина 

аміаку, який потрапляє з відділення дистиляції. Поступово з газу 
поглинається також діоксид вуглецю. В результаті поглинання 
аміаку та його взаємодії з СО2 температура розсолу в першому 
абсорбері збільшується до 333—336 K. Подальше поглинання 
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аміаку у другому абсорбері 6 проходить одночасно з охолодженням 
розсолу й газу в трубчатих холодильниках, які знаходяться в 
другому абсорбері. Охолоджуючі трубки холодильників зрошу-
ються зверху через розподільну плиту розсолом з першого 
абсорбера, а знизу в міжтрубчастому просторі піднімається газ із 
холодильника газу дистиляції. При поглинанні NH3 і СО2, 
виділяється тепло, яке відводиться охолоджуючою водою, що 
проходить трубками. 

Амонізований розсіл, який виходить з другого абсорбера 
при 65 °С, охолоджується далі в холодильнику 8 і при 
температурі не більше 40 °С потрапляє в збірник амонізованого 
розсолу 10. Для охолодження розсолу найчастіше використо-
вують зрошувальні, трубчаті та пластинчаті холодильники. З 
напірного баку, який знаходиться на висоті 48,5 м розсіл 
проходить усі апарати самопливом, що полегшує регулювання 
потоків, усуває можливість витікання розсолу через сальники 
насосів і дозволяє зменшити витрати електроенергії. Щоб забез-
печити рух розсолу самопливом з другого абсорбера через 
холодильник у збірник амонізованого розчину, другий абсорбер 
розміщують на постаменті 9 на висоті 12,5 м. 

Постамент 9 є збірником конденсату, який утворюється в 
холодильнику газу дистиляції при охолодженні вологого газу, 
котрий потрапляє з конденсатора дистиляції відділення 
дистиляції. Конденсат, який має NH3 і СО2, передається в дисти-
лят слабкої рідини для відгонки аміаку та діоксиду вуглецю. 
Останні повертаються в процес і надходять, минаючи 
холодильник газу дистиляції, але пройшовши свій холодильник, 
безпосередньо до другого абсорбера 6. Газ з промивача повітря 
фільтрів викидається за допомогою вакуум-насосів в атмосферу. 
Газ із промивача газу абсорбції, який має не менше 75 % (об.) 
СО2, за допомогою вакуум-насоса видаляється та змішується із 
СО2 перед промивачем газу содових печей чи перед холодиль-
ником газу содових печей. Далі цей газ змішується у необхідному 
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співвідношенні з СО2 газу вапняних печей, стискається компре-
сором і надходить на карбонізацію. Газ з другого промивача газу 
карбонізаційних колон викидається в атмосферу. 

Схема абсорбції, де передбачено охолодження тільки 
рідини, відрізняється від вищеописаної схеми наявністю 
холодильника, розташованого не в абсорбері для охолодження 
рідини. У цьому випадку абсорбція аміаку проходить у 2 ступені. 
Після першого абсорбера розсіл охолоджується в зрошуваному 
холодильнику до 301—305 K і потрапляє в другий абсорбер. Тут 
розсіл знову нагрівається до 338—341 K, удруге охолоджується в 
зрошувальному холодильнику та передається в збірник амонізо-
ваного розсолу. 

 
6.6.3. Основне устаткування відділення абсорбції 
Для поглинання аміаку та діоксиду вуглецю у відділенні 

абсорбції можуть застосовуватись апарати як барбатажного, так і 
насадкового типу.  

У кожному барботажному апараті є декілька ковпачкових 
тарілок, які затиснуті між фланцями окремих царг, розташованих 
одна над другою. Рідина з однієї тарілки на другу потрапляє по 
спеціальних переливних отворах (у вигляді сегментів — частин 
тарілок). Зливні отвори мають зливні пороги для підтримання 
постійного рівня рідини на поверхні тарілки. Нижні краї зливних 
перегородок занурюються в шар рідини на нижче розташованій 
тарілці, утворюючи гідравлічний затвор. 

У відділенні абсорбції всі барботажні апарати (промивач 
газу абсорбції, абсорбери) мають діаметр 2,8 м, однакові за 
конструкцією та відрізняються лише кількістю тарілок. Проми-
вачі повітря фільтрів і газів абсорбції мають по 4 барбатажні 
тарілки та 6 царг; другий промивник газу колони має 6 барба-
тажних тарілок і 8 царг. Верхні 3 царги є опорою для першого 
абсорбера.  
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Головною деталлю барботажних апаратів, які застосовуються 
у відділенні абсорбції, є барботажна тарілка (рис. 6.14), на днищі 
якої знаходяться 17—27 горловин 3, що перекриті ковпачками 4.  

 

 
Рис 6.14. Барботажна тарілка: а — план; б — переріз; в — горловина 

та ковпачок; 1 — днище тарілки; 2 — перелив; 3 — горловина; 4 — 
ковпачок горловини 

 
Інший тип другого абсорбера, в якому одночасно протікає 

абсорбція і відводиться тепло складається з 7 чавунних царг за-
гальною висотою близько 12 м. Середні 5 царг є холодильниками. 
В кожному з них із протилежних сторін є прямокутні вікна з 
фланцями, до яких прикріплені трубні решітки, що слугують для 
монтажу холодильних трубок із легованого хромонікелевого 
чавуну діаметром 506,5 мм та довжиною 3150 мм. 

Трубні решітки закриті кришками, що утворюють перетічні 
камери, через які в трубки потрапляє охолоджуюча вода. Для під-
вищення швидкості протікання води та інтенсивності тепло-
передачі переточні камери розділені перегородками на 8 ходів. 
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Міжтрубним простором знизу вгору рухається газ. Зовні трубки 
зрошуються розсолом з першого абсорберу. 

У верхній царзі апарата встановлено плиту для рівномірного 
розподілення рідини по перерізу другого абсорбера. Рідина з пер-
шого абсорберу поступає на розподільну плиту через гідрозатвор, 
прикріплений до дна першого абсорбера. Газ із холодильника газу 
дистиляції потрапляє в нижню царгу другого абсорбера. 

Холодильник газу дистиляції має 7 царг, 5 із яких обладнані 
холодильними трубами аналогічно другому абсорберу. Для 
кращого перемішування та охолодження між царгами є перего-
родки, які частково перекривають перетин апарата й створюють 
зигзагоподібний рух газу. Охолоджуюча вода рухається проти-
течією газу так, як і в другому абсорбері.  

На сучасних содових заводах запроваджено новий тип 
абсорбера з трубнорешітчастими тарілками. Внаслідок збіль-
шення швидкості взаємодіючих потоків і інтенсивного відве-
дення тепла з зони газорідинного контакту та зниження рівноваж-
них тисків NH3 і СО2 над розчином росте рушійна сила абсорбції 
й збільшується швидкість масопередачі. Перевагою цих тарілок 
порівняно, наприклад, із ситчастими, є дещо ширший діапазон 
навантажень по газу та рідині. 

При застосуванні абсорбційних колон із внутрішнім охолод-
жуванням незначно змінюється тиск газу всередині колон, а тем-
пература рідини на вході до другого абсорбера практично рівна 
температурі рідини, яка залишає перший абсорбер і складає 333 — 
338 K, а температура рідини на виході з другого абсорбера 328 K. 

Другий промивач має значно більше навантаження по 
аміаку, ніж інші апарати. Розчин, який виходить із нього, має 
аміаку 70—80 кг/т. Втрати аміаку з газом із другого промивача 
газу карбонізаційних колон складають приблизно 0,3 ... 0,4 кг/т 
соди. Зі збільшенням концентрації аміаку в рідині цього про-
мивника будуть зростати втрати аміаку з газом, тому прямий титр 



М. Д. Волошин, А. Б. Шестозуб, Я. М. Черненко, А. В. Іванченко  220 

або загальна лужність, рідини з промивача газу карбонізаційних 
колон повинен бути не більше 180 г/дм3. 

Прямий титр амонізованого розсолу повинен дорівнювати 
450...460 г/дм3 при узгодженій роботі відділень содового заводу, 
які працюють за схемою охолодження тільки рідини, нормаль-
ному поглинанню аміаку та одержанню відповідного розчину 
може перешкоджувати збільшення температури рідини на вході в 
другий абсорбер більше ніж 300 ... 303 K. Аміак, який надходить 
з газом дистиляції поглинається приблизно порівну у першому й 
другому абсорберах. При цьому температура рідини, яка вихо-
дить з першого абсорбера, не перевищує 333 ... 338 K. 

Крім указаних вище основних апаратів у відділенні абсорбції 
є допоміжні апарати - резервуари, сепаратори, бризкоуловлювачі. 

 
 

6.7. Карбонізація амонізованого розсолу 
 
6.7.1. Фізико-хімічні основи процесу карбонізації  

амонізованого розсолу 
На стадії карбонізації відбувається абсорбція діоксиду 

вуглецю амонізованим розсолом та осадження натрій гідро-
карбонату, який утворюється. У цілому цей хімічний процес 
(хемосорбційний) можна описати такою реакцією: 

NaCl(Р)+ΝΗ3 (г) + СО2 (г) + Н2О (р) = NaHCO3 (тв) + NH4C1(р). (6.31) 
Кількість СО2, абсорбованого амонізованим розсолом, харак-

теризується рівнем карбонізації системи Rс, що є відношенням 
кількості поглинутого діоксиду вуглецю (включно вміст у твердій 
фазі) до загального вмісту NН3 у рідинній фазі взятих у н.д. 

Ступінь карбонізації в умовах виробництва складає 87—93 %. 
Відомо, що зі збільшенням концентрації вихідних речовин 
кількість осадженого NаНСО3 збільшується. Тому у виробництві 
соди намагаються подавати розсіл з максимально можливою 
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концентрацією NaCl, а також запобігти розведенню розсолу на 
стадії очищення та амонізації.  

Підвищення концентрації аміаку у розчині обмежено 
виділенням в осад із карбонізованого розчину NH4HCO3. При 
температурі 303 К, близькій до виробничої, співвідношення 
[NН3 заг] : [СІ¯заг] приблизно рівне одиниці. Оскільки у процесі 
карбонізації близько 15 % аміаку десорбується карбонізуючим 
газом, це співвідношення в амонізованому розсолі, який 
надходить на карбонізацію, підтримуються рівним 1,10—1,15. 
Досягнення максимально можливого рівня карбонізації залежить 
від концентрації СО2 у карбонізуючому газі за інших однакових 
умов. Діоксид вуглецю надходить на карбонізацію із содових та 
вапняних печей. Газ із содових печей, який містить 85—90 % 
СО2, йде на карбонізацію повністю. До нього додають необхідну 
кількість газу вапняних печей, що містить 33—40 % СО2. Усі 
витрати СО2 у виробництві відновлюються подачею газу 
вапняних печей, тому збільшення витрат СО2 призведе до 
зменшення його середньої концентрації у газі, який надходить на 
карбонізацію, що край небажано. Отже, необхідно знижувати 
витрати СО2 у виробничому циклі. 

Для збільшення виходу осадженого NаНСО3 потрібно 
знижувати температуру карбонізованого розчину. При цьому 
зменшується розчинність NаНСО3 та збільшується його вихід. 

Рівноважний склад систем в цілому, тобто склад рідин та 
газових фаз, можна визначити, використовуючи правило фаз, 
константи рівноваги реакцій, що проходять в аміачно-содовому 
процесі, та закон Генрі.  

На практиці будь-який процес може проходити тільки при 
відхиленні системи від стану рівноваги. Швидкість перебігу будь-
якого процесу залежить від міри віддалення, від стану рівноваги. 

У процесі карбонізації амонізованого розсолу швидкість  
гідролізу карбомату залежить від пересичення карбоматом, тобто 
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від різниці концентрації в метастабільному (нерівноважному) та 
рівноважному розчинах, тобто [NH2CO2

–]M – [NH2CO2
–]p. 

Швидкість кристалізації NaHCO3 також залежить від 
пересичення, тобто від різниці концентрації NаНСО3 у мета-
стабільному та рівноважному розчинах, або, інакше кажучи, від 
різниці концентрації [NH3зв'яз.] та метастабільному розчинах, 
тобто [NH3зв′яз]р – [NH3зв'яз]М. Оскільки у процесі карбонізації тиск 
СО2 над розчинами залежить від їх складу, то на швидкість абсо-
рбції СО2 впливатиме різниця тиску СО2 у карбонізуючому газі і 
над метастабільним розчином. 

Продуктивність карбонізаційної колони при постійному 
складі рідини, що надходить, і ступеня використання натрію 
залежить від найповільнішого процесу, який проходить у колоні. 
Таким процесом є ріст кристалів натрій гідрокарбонату. Отри-
мання досить великих кристалів NaHCO3 потребує часу. Час 
перебування рідини у колоні з моменту утворення зародків 
кристалів залежить від вільного об’єму колони, зайнятого сус-
пензією, який і визначає її продуктивність. Тому ковпаки у 
барбатажній тарілці роблять із дуже малою випуклістю, щоб 
зменшити об’єм газу, який знаходиться під ковпаком, і тим самим 
збільшити об’єм, зайнятий суспензією. 

Процес кристалізації NaHCO3 визначає і температурний 
режим карбонізаційної колони. До якості кристалів NaHCO3 
пред’являють високі вимоги: кристали повинні бути досить 
великими (100—200 мкм) та однорідними за розміром та формою. 

Від дотримування цих вимог залежить робота послідовних 
апаратів-вакуум-фільтрів, содових печей, а також якість готового 
продукту — соди. Дрібні, мулисті або голчасті кристали, які 
зрослися, важко фільтруються та промиваються, забивають пори 
фільтруючої тканини й утримують багато вологи та маточного 
розчину, що у свою чергу спричиняє збільшення витрат тепла у 
содових печах і підвищення вмісту Сl¯ у готовій соді. 
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Швидкість кристалізації NaHCO3 у процесі карбонізації амоні-
зованого розсолу залежить від кристалізаційного перенасичення. 

Константу швидкості кристалізації Кк визначають із рівняння: 

lgKK = –724/T+1,504,   (6.32) 

де Т— температура, K. 
З підвищенням температури швидкість кристалізації зростає 

при незмінному насиченні. У виробничих умовах у зоні 
утворення зародків кристалів збільшують температуру до 333— 
338 K (при цьому зменшується кількість зародків кристалів). Для 
росту утворюваних зародків пересичення підтримують шляхом 
охолодження й карбонізації розчину. Поступове рівномірне 
охолодження розчину в процесі кристалізації NaHCO3 необхідне 
для правильного росту утворюваних кристалів, які повинні мати 
форму коротеньких циліндрів (бочок). 

При постійному охолодженні розчину, коли утворюються 
кристали задовільної якості, температура суспензії на виході з 
карбонізаційної колони знижується до 298—303 °С. Таким чином 
для отримання кристалів високої якості необхідно суворо 
дотримувати температурний режим усього процесу карбонізації. 
Підвищення температури до моменту утворення зародків 
кристалів у карбонізаційній колоні досягається за рахунок тепла 
абсорбції СО2 та проходження хімічних реакцій між СО2 і NH3. 
Кількість поглинутого у карбонізаційній колоні діоксиду вуглецю 
до моменту утворення зародків, відповідно, і кількість тепла, яке 
виділилось, залежить від вмісту в розчині, що надходить, 
діоксиду вуглецю тобто від ступеня карбонізації амонізованого 
розчину, який подається в колону. Чим більший ступінь 
карбонізації, тим вища повинна бути температура розсолу, який 
надходить, щоб до моменту початку утворювання кристалів вона 
складала 333—338 K.  
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Абсорбція діоксиду вуглецю амонізованим розсолом хемо-
сорбційний процес. Активним компонентом, що реагує з діоксидом 
вуглецю, є вільний аміак. Процес абсорбції СО2 у даній системі 
можна розділяти на дві стадії: перша – початкова стадія проходить 
без виділення NaHCO3 в осад; друга – ускладнюється кристалі-
зацією NaHCO3.  

З підвищенням ступеня карбонізації розчину (тобто зі зни-
женням концентрації вільного аміаку) на першій стадії абсорбції 
швидкість поглинання СО2 різко знижується до моменту початку 
кристалізації NHCO3, після чого ці зниження зупиняються, а при 
низьких температурах (293 K) швидкість абсорбції навіть підви-
щується. 

Проведене обстеження робочих карбонізаційних колон на 
Слов'янському содовому заводі підтвердило твердження про 
залежність швидкості абсорбції СО2 амонізованим розсолом від 
швидкості дифузії активного компоненту (вільного аміаку) у 
рідинній фазі до поверхні поділу фаз. Тому швидкість абсорбції 
СО2 при підвищенні температури збільшується. 

З іншого боку, з підвищенням температури збільшується 
рівноважний тиск СО2 над рідинною фазою, відповідно зменшу-
ється рушійна сила та швидкість абсорбції СО2. Абсорбція СО2 на 
другій стадії карбонізації ускладнюється кристалізацією NaHCO3, 
яка впливає на кінетику абсорбції СО2. 

Отже, встановлено, що існує взаємозв'язок швидкості абсорб-
ції СО2 від швидкості кристалізації NaHCO3. 

Процес кристалізації NaHCO3 у свою чергу залежить від 
процесів гідролізу карбонату. Кристалізація гідрокарбонату 
стимулює гідроліз карбонату, при якому утворюються вільний 
аміак і іони НСО3¯ у вигляді NH4HCO3, сприяючи абсорбції СО2  
і кристалізації NaHCO3 відповідно. 
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6.7.2. Технологічна схема відділення карбонізації 
Технологічна схема відділення карбонізації наведена на 

рис. 6.15.  

 
Рис. 6.15. Технологічна схема відділення карбонізації: 1 — колона 

попередньої карбонізації; 2 — перший промивач газу колон; 3 — 
осаджувальна карбонізаційна колона; 4 — холодильник  

 
Амонізований розсіл зі збірника надходить у верхню частину 

колони попередньої карбонізації 1. У її нижню частину подають газ 
вапняних печей. Проходячи через колону 1, амонізований розсіл 
розчиняє амоній гідрокарбонат, що залишився на внутрішній 
поверхні колони і поглинає СО2 із газу. Для охолодження рідини у 
холодильник 4 промивної колони подають охолоджувальну воду. 
Розчин, який вийшов із колони попередньої карбонізації 1 і містить 
не більше 132 г/дм3 СО2 зазвичай, самопливом, а інколи відцентро-
вим насосом подають у перший промивач газу 2 колони, у нижню 
частину якої надходить газ із осаджувальних колон 3 і з колони 
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попередньої карбонізації 1. Колони групуються у серії по 4—5 
штук. Кожна колона серії через 3—4 доби поперемінно працює як 
промивна колона. У першому промивачі газу карбонізаційних 
колон розчин додатково поглинає СО2 з газу після осаджувальних 
колон, при чому середній вміст СО2 у розчині складає близько 
150 г/дм3, надходить у збірник (на рис. 6.15 не показаний), а потім 
насосом розподіляється по чотирьох осаджувальних колонах 3. Для 
охолодження рідини у схемі передбачено холодильник, встанов-
лений до або після першого промивача газу карбонізаційних колон. 
Перевага охолодження рідини до першого промивача газу карбоні-
заційних колон полягає у зменшенні виносу аміаку з промивника,  
а недолік — у зниженні швидкості поглинання та ступеня вилу-
чення СО2 із газу осаджувальних колон.  

Газ із першого промивача газу карбонізаційних колон 
проходить через бризковловлювач у виділенні абсорбції і надхо-
дить у другий промивник газу колон для вловлювання аміаку. 
Діоксид вуглецю подають в осаджувальні колони з содових та 
вапняних печей. В міру поглинання діоксиду вуглецю у колоні 
рівноважний тиск СО2 над розчином збільшується. Тому для 
збереження рушійної сили процесу абсорбції на досить високому 
рівні у нижню частину колони, де рідина найбільше насичена 
СО2, компресором подають газ, який містить 70—80 % СО2. 
Останній отримується змішуванням газу содових печей (87—
91 % СО2) із газом вапняних печей (35—40 % СО2). 

При подачі у нижню частину осаджувальних колон концен-
трованого газу (газ першого вводу) отримають розчин із вищим 
ступенем карбонізації і тим самим досягають вищого ступеня 
використання Na. Залишкову частину газу вапняних печей подають 
іншим компресором через другий вхід, розташований над царгами 
з охолоджувальними трубами (на содових заводах їх називають 
холодильними бочками) робочих колон, де рідина менше насичена 
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СО2 і концентрація діоксиду вуглецю у газі, який іде знизу по 
колоні, наближається до концентрації СО2 газу вапняних печей. 

При подачі частини газу через другий вхід, де опір стовпу 
рідини у колоні менше, знижуються витрати енергії на стискання 
газу. Крім цього, зменшення кількості газу у нижній частині 
колони, де проходить густа суспензія, яка містить на виході з 
колони до 26 % мас. осадженого NаНСО3, знижує можливість 
підвисання рідини у колоні.  

Для охолодження карбонізованого розчину нижню частину 
колони складають з охолоджуючих елементів. Трубками 
холодильників знизу послідовно проходить охолоджуюча вода. 
Охолоджена суспензія виходить знизу осаджувальних колон і 
самопливом під тиском стовпа рідини надходить на вакуум-
фільтри для відділення гідрокарбонату від маточної рідини. 

 
6.7.3. Основне устаткування відділення карбонізації 
Основний апарат відділення карбонізації — карбонізаційна 

колона (рис. 6.16) є циліндричним порожнистим апаратом 
діаметром до 3 м і висотою 27 м, складеним із  чавунних царг. 
Зверху у колону надходить з першого промивача газу 
карбонізаційних колон або з холодильника карбонізуючий 
розчин. Працююча колона заповнена розчином до визначеного 
рівня, який підтримується на постійній висоті, тому об’єм 
розчину, який надходить у колону, відповідає об’єму відібраної з 
колони суспензії. Для повнішого вилучення СО2 з газу й 
досягнення вищого ступеня карбонізації кінцевого розчину газ та 
рідина рухаються у колоні протитечійно. Тарілка карбонізаційної 
колони складається з основи (дно тарілки у вигляді увігнутої 
поверхні), горловини (центрального отвору в основі тарілки) і 
ковпака, який перекриває основу тарілки.  
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Рис. 6.16. Карбонізаційна колона діаметром 2,68 м: 1 — царга-база;  
2 — холодильна царга; 3 — абсорбційна царга; 4 — сепараційна царга;  
5 — барботажна тарілка 
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Через центральний отвір у дні тарілки рідина рухається 
вниз. Ближче до периферії у дні є декілька отворів для проход-
ження газу. Ковпак має конічну або сферичну форми, 
споряджений по краях зубцями, призначений для розбивання газy 
на окремі цівки, що збільшує поверхню контакту рідини з газом і 
тим самим сприяє поглинанню діоксиду вуглецю. Для цього ж у 
ковпаках просвердлено велику кількість конічних отворів 
діаметром на зовнішній стороні 12 та на внутрішній 25 мм. 

Утворену в процесі карбонізації суспензію з кристалами 
NaHCO3 поступово охолоджують, що забезпечує ріст кристалів і 
збільшує кількість солі у суспензії. Для цього в нижній частині 
колони встановлено холодильні елементи, а між ними розташо-
вано барботажні тарілки. 

У верхній частині колони є дві порожні сепараційні царги 
для відділення бризок рідини від газу. Колона закрита кришкою 
зі штуцерами для виходу газу та запобіжного клапана. 

У газі, який виходить із колони, присутні NH3, СО2, Н2О. 
При порушенні температурного режиму вони взаємодіють між 
собою з утворенням твердих амоній карбонатів, які осідаючи на 
стінках трубопроводів підвищують їх гідравлічний опір, 
збільшуючи тиск у колоні. Щоб уникнути надмірного підви-
щення тиску — більше 249 кПа — на кришці колони встанов-
люють запобіжний клапан. 

В основі колони встановлено базові царги зі сферичним 
днищем і патрубками, через які виходить суспензія натрій гідро-
карбонату і подається змішаний газ першого вводу. 

Для рівномірного розподілу газу та розпушування натрій 
гідрокарбонату, що осідає на дні колони, в нижній царзі є 
конічний відбивач із зубчастим краєм.  

Газ другого вводу подають у зону холодильних елементів 
або безпосерденьо над ними. 

Царги та барбатажні тарілки колони виготовляють із чавуну 
марки СЧ 18-36. Тонкостінні трубки холодильних елементів 
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роблять із вуглецевої, нержавіючої сталі або зі спеціального 
лужностійкого чавуну, який містить 0,5 % Ni, 0,4 % Μn та 3,3 % С. 
Товщина стінок трубок δ = 6 мм.  

Характеристики стандартних карбонізаційних колон наведені 
в табл. 6.6. 

Перший промивник газу — циліндрична порожниста коло-
на, складена з ряду чавунних царг діаметром 2800 мм. Колона 
заповнена керамічними кільцями або хордовими насадками, 
розташованими двома секціями на колосникових решітках.  

 
Таблиця 6.6. Характеристики карбонізаційних колон 
 

Діаметр, м 2,68 3,0 
Висота, м 26,1 27,0 
Число царг:   
   холодильних 10 8 
   абсорбційних 25 17 
Продуктивність, т/добу 180 250 

 
Загальна висота насадки 17 м. Газ із усіх осаджувальних ко-

лон надходить під нижню колосникову решітку. На першому 
промивнику газу в колоні розташований холодильник для охо-
лодження рідини до і після першого промивача газу карбоні-
заційних колон, складений з чотирьох типових холодильних царг.  

 
 

6.8. Кальцинація гідрокарбонату натрію 
 

6.8.1. Фізико-хімічні основи процесу 
Осаджений у процесі карбонізації натрій гідрокарбонат 

відділяється від маточної рідини на барабанних вакуум-фільтрах і 
містить, % мас.: NaHCO3 — 76—80, NH3 — 0,6—0,8, Na2CO3 — 
2,6, NаCI — 0,2—0,4, Н2О — 15—18. Він піддається розкладенню 
при нагріванні (кальцинації) за рівнянням (6.33): 
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2NaHCO3(т) → Na2CO3(т) + СО2(г) + Н2О(г) – 125,6 кДж  (6.33) 
Аміак не можна відмити при промиванні осаду. Його не вда-

ється повністю видалити навіть при нагріванні до 373 К. Вважають, 
що аміак знаходиться у вигляді натрій карбамату Na2–CO2–NH2, 
кристали якого включаються у кристалічну решітку NaHCO3, що 
пояснює важкість видалення аміаку промиванням. Натрій карбонат 
може утворюватись при гідролізі NaHCO3 і декарбонізації NaHCO3, 
який розчиняється, на фільтрі. 

Пояснити присутність Na2CO3 у технічному гідрокарбонаті 
кристалізацією Na2CO3 у процесі карбонізації не можна через 
малу концентрацію іонів СО3

2- у карбонізаційному розчині. 
Зі зниженням тиску СО2 над суспензією при виході її з 

карбонізаційної колони і на вакуум-фільтрі проходить процес 
ретроградації, тобто перехід осадженого NaHCO3 у розчин і його 
взаємодія з NH4CI. У результаті цього, а також відповідно до 
розчинення NaHCO3 у промивній воді, спостерігають підвищення 
прямого титру рідини після фільтрів на 2—6 г/дм3, незважаючи 
на розведення її промивною содою й видування на фільтрі деякої 
кількості аміаку. Ступінь використання натрію після фільтрів 
зменшується приблизно на 2,5 % порівняно з цим показники для 
суспензії, яка виходить із колони, у середньому складає 73 %. 
Згідно з цим, втрати NaHCO3 на фільтрах досягають 3,5 %.  

3 підвищенням температури рівновага реакції (6.33) зміща-
ється праворуч. З точки зору правила фаз ці системи мають один 
ступінь свободи. Відповідно, рівноважний тиск газової фази зале-
жатиме тільки від температури. При розпаді вологих гідрокарбо-
натів кількість компонентів і фаз підвищується на одиницю, 
відповідно, система стає багатоваріантною. У цьому випадку для 
вологої солі NaHCO3 кожній температурі відповідатиме рівно-
важний тиск газової фази. Волога у гідрокарбонаті є його 
насиченим розчином, тому рівноважний тиск газової фази над 
вологою NaHCO3 визначається рівноважним тиском над насиче-
ним розчином цієї солі. За даної температури цей тиск вище, ніж 
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над сухим гірокарбонатом. Тому при нагріванні вологої солі 
спочатку розпадається розчинений гідрокарбонат із виділенням у 
газову фазу не тільки вологи, а й діоксиду вуглецю. Після виді-
лення вологи рівноважний тиск над сухим гідрокарбонатом знижу-
ється, через що його розпад ускладнюється. Вологий NaHCO3 може 
розпадатися і за 383 K. При доступі в зону розпаду повітря або 
іншого газу, який знижує сумарний тиск Н2О та СО2, розкладення 
може проходити і за нижчої температури. В практичних умовах 
процес кальцинації сирого технічного гідрокарбонату ускладню-
ється присутністю домішок та великою кількістю вологи, що 
спричинює грудкування солі, погіршує її змішування й тепло-
передачу. Крім цього, при випарюванні вологи, що є насиченим 
розчином солей, виділяється тверда фаза, яка, кристалізуючись на 
стінках печей, утворює кірку, що міцно пристає до стінок печі. 
Твердий шар солі погіршує теплопередачу і може спричинити 
прогоряння стальної стінки печі, яка обігрівається ззовні. Щоб 
уникнути цих недоліків, сирий технічний гідрокарбонат перед 
кальцинацією змішують із готовою гарячою содою (ретурна сода). 
При цьому утворюється нова тверда фаза, яка називається троною 
Na2CO3·NaHCO3·2Н2О.  

Таким чином гігроскопічна волога гідрокарбонату перехо-
дить при утворенні трони у кристалічну вологу. Суміш стає сухою, 
розсипчастою, і кальцинація такої суміші проходить без усклад-
нень. Розпад трони проходить за реакцією: 

3(Na2CO3·NaHCO3·2Н2О) → Na2CO3·3NaHCO3·6Н2О (6.34) 
Спочатку при температурі 384 К трона втрачає кристалічну 

воду, а потім приблизно при 400 К проходить розпад подвійної 
солі Na2CO3·3NaHCO3, лімітуючи процес розкладення в цілому: 

2(Na2CO3·3NaHCO3)=5Na2CO3·3NaHCO3+3Н2О + 3СО2. (6.35) 
Отже, на практиці процес кальцинації має здійснюватися 

при температурі не нижче ніж 403 K. Однак для прискорення 
процесу температури підвищують до 413 K та більше. 
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Крім вологи технічний натрій гідрокарбонат має карбонат, 
кристали якого вкраплені у його кристалічну решітку. При утво-
рюванні трони відбувається руйнування кристалічної решітки 
гідрокарбонату і карбонат легко розкладається за присутності 
водяної пари. 

З фільтрової рідини, у натрій гідрокарбонат потрапляють 
домішки амоній карбонатів та натрій і амоній хлоридів.  

Дослідження кінетики процесу кальцинації показують, що 
розкладення NaHCO3 протікають у тепловій області, тобто швид-
кість розкладення залежить від швидкості підведення тепла до 
зони розкладення, від питомої поверхні теплообміну, темпера-
тури та гідродинамічних умов.  

 
6.8.2. Технологічна схема процесу кальцинації 
На рис. 6.17 представлена технологічна схема процесу каль-

цинації натрій гідрокарбонату з використанням парових оберто-
вих кальцинаторів. 

Вологий натрій гідрокарбонат із стрічкового транспортера 10 
плужковим скидачем 7 подається в бункер 6 віброживильника 5, 
звідки стрічковим транспортером 4 через секційний живильник 3 
подається в змішувач 2.  

Туди ж надходить ретурна сода й сода, відокремлювана від 
газів кальцинації в циклоні 11. 

Підготовлену в змішувачі содогідрокарбонатну суміш (трону) 
направляють у міжтрубний простір барабана кальцинатора 1. 
Завдяки обертанню й нахилу барабана, маса переміщається уз-
довж оребренних теплообмінних труб у бік вивантаження. Тепло 
витрачається на видалення вологи гідрокарбонату, хімічні реакції 
розкладення й нагрівання продуктів реакції. В результаті теплової 
обробки трони одержують кальциновану соду й гази кальцинації 
(СО2 + Н2О + NH3). Кальцинована сода через секційний живиль-
ник 15 виводиться з кальцинатора й надходить на систему транс-
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портерів 8, 9, 16. З похилого транспортера 8 через живильник 
здійснюється відбір соди в змішувач. Інша сода транспортерами 
9, 14 подається на склад. Гази кальцинації видаляються з 
кальцинатора через змішувач 2, у якому створюється вакуум.  
Ці гази проходять сухе очищення в циклонах 11 і мокре — в 
цеховому колекторі газу кальцинації 12 та промивачі 22. Перед 
промивачем гази кальцинації охолоджуються в холодильнику 20. 

 

 
 
Рис. 6.17. Схема відділення кальцинації: 1 — паровий кальцинатор;  

2 — живильний змішувач; 3, 15 — секційні живильники; 4, 10 — стрічкові 
транспортери; 5 — віброживильник; 6 — тічка—бункер; 7 — плужковий 
скидач; 8, 9, 14, 16 — транспортери; 11 — циклон; 12 — колектор газу ка-
льцинації; 13 — сепаратор; 17 — збірник конденсату; 18 — відцентрові  
насоси; 19 — збірник слабкої рідини; 20 — холодильник газу кальцинації; 
21 — редукційна охолоджувальна установка (РОУ); 22 — промивач газу 
кальцинації; 23 — збірник промивної рідини 
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На зрошення в колектор газу кальцинації подають так звану 
слабку рідину, що утворюється при конденсації пари у холодиль-
нику 20. Ця рідина, контактуючи з газом, частково поглинає 
аміак і содовий пил та стікає в збірник 19. У холодильнику 20 газ 
проходить згори донизу міжтрубним простором, а в трубках 
протитечійно рухається охолодна вода. Для попередження 
закристалізовування трубок холодильника й кращого промивання 
газу від содового пилу міжтрубний простір зрошується слабкою 
рідиною. У промивачі 22 газ зрошується водою, при цьому він 
додатково охолоджується й повністю відмивається від соди й 
аміаку. Для обігріву кальцинатора подають водяну пару з 
температурою 270 °С та тиском 3 МПа. Конденсат гріючої пари з 
кальцинатора виводиться в збірник конденсату 17.  

Температурний режим у печах зумовлений як умовами 
проведення процесу, так і тривалістю термообробки матеріалу. 
При коефіцієнті заповнення барабана 0,3 перебування матеріалу в 
содовій ретурній печі становить біля години, у паровому 
кальцинаторі — 20—25 хв.  

У виробництві кальцинованої соди застосовується схема з  
використанням кальцинаторів (печей) із зовнішнім факельним 
обігрівом, що працюють із застосуванням ретурної соди (рис. 6.18). 

Суспензія, яку отримують у колонах та яка вміщує 26 % 
NаНCO3, потрапляє на вакуум-фільтри 6, де осад відділяється від 
маточної рідини. Разом із промивною водою маточник спря-
мовується у відділення дистиляції для регенерації аміаку. Повітря, 
яке пройшло крізь шар осаду та фільтруючу тканину, відсмок-
тується з сепаратора фільтру вакуум-насосом крізь промивач 
повітря фільтрів, який знаходиться у відділені абсорбції. 

Промитий сирий NаНCO3 з вакуум-фільтру 6 подається 
скребковим транспортером 4 у приймач 3 з вертикальною мішал-
кою, яка розрихлює й проштовхує сіль у живильник 2 і далі у 
змішувач 1. Сюди ж шнековим транспортером 7 подається гаряча 
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ретурна сода у заданому співвідношенні. Отримана суміш пот-
рапляє далі в обертову барабанну содову піч 22, де і відбувається 
процес кальцинації. Готова сода з содової печі за допомогою 
вивантажувального шнеку 17 та передаточного шнеку 18 переда-
ється у спільний шнековий транспортер 19, а потім до елеватору 
16. Елеватор подає соду на транспортер 11, із якого з допомогою 
розподільного шнеку 9 частина соди (ретур) розподіляються по 
содових печах, а частина — готова продукція — передається на 
склад у бункер 5 транспортером 8. 

 

 
 
Рис. 6.18. Технологічна схема відділення кальцинації: 1 — змішувач;  

2 — живильник; 3 — приймач; 4 — скребковий транспортер; 5 — бункер;  
6 — вакуум-фільтр; 7, 11, 18, 19 — шнекові транспортери; 8, 9 — 
транспортерні труби; 10 — циклон; 12 — колектор газу содових печей; 13 — 
холодильник газу содових печей; 14 — промивач газу содових печей; 15 — 
збірник слабкої рідини; 16 — елеватор; 17 — шнек для вивантаження; 20 — 
цегляний канал; 21 — газохід; 22 — содова піч; 23 — топка 
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Газ, який виходить з содових печей при 423 K, мітить СО2, 
NH3, водяну пару та содовий пил і спрямовується у циклон 10, де 
більша частина содового пилу вловлюється та повертається у 
содову піч шнековим транспортером 7. З циклону 10 газ потрапляє 
у спільний для всіх печей газохід — колектор газу 12 содових 
печей, що зрошується всередині слабкою рідиною, яку отримують 
при охололодженні газу у тому ж колекторі до 353 K і далі у 
холодильник газу 13 содових печей 22 до 311 K. Утворений 
конденсат розчиняє содовий пил, ΝΗ3, CO2, які залишаються після 
циклону 10. Цей розчин, який містить NаНCO3, Nа2CO3 та 
вуглеамонійні солі, називають слабкою рідиною. Частина цієї ріди-
ни повертається назад на зрошування колектора газу содових 
печей, а частина спрямовується у відділення дистиляції для 
відгонки ΝΗ3, СО2 і потім на вакуум-фільтри для промивки гідро-
карбонату натрію. У холодильнику газ іде зверху вниз міжтрубним 
простором, а в трубках протитечією проходить охолоджуюча вода. 

У холодильник газу дистиляції потрапляє також газ з про-
мивача газу абсорбції для використання діоксиду вуглецю, у газі, 
що залишився після амонізації розсолу. З холодильника газу 
дистиляції газ іде для остаточного очищення й охолодження у 
скруберний промивач газу содових печей 14, в якому хордова 
насадка зрошується водою. Скруберну рідинуну після промивача 
14 додають до слабкої рідини. Охолоджений та очищений газ 
після цього змішується з газом вапняних печей і подається 
компресором у карбонізаційні колони.  

 
6.8.3. Основна апаратура відділення кальцинації 
Содові печі. На содових заводах використовуються содові 

печі, характеристика яких наведена в табл. 6.7. 
Для обігріву содових печей можна використовувати паливо 

будь-яких видів. При роботі на вугіллі конструкція топки усклад-
нюється необхідністю розміщення в ній колосникової решітки та 
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пристрою для видалення золи. Тому переважним є рідке (мазут) 
та, головним чином, газове паливо (природний газ). Для рівномір-
ного обігріву барабана печі пальники природного газу розташо-
вані по довжині барабану на відстані 10 м один від одного. 

 
Таблиця 6.7. Характеристика содових печей 
 

Показники 
Печі 

безретурні ретурні 
Діаметр барабана, м 2,5 2,5 2,5 2,65 
Довжина обігріваючої ділянки  
барабана, м 22 22 24 21 

Частота обертання барабану, об/хв. 5 5 4,13 5 
Температура газів, які відходять,°С 500 500 500 460 
Коефіцієнт використання палива 0,6 0,65 0,8 0,84 

Паливо Природний 
газ Мазут Природний 

газ 
 

На рис. 6.19 і 6.20 показана вогнева содова піч із ретурним 
живленням з боку її завантаження й вивантаження відповідно 

Горловина передньої частини входить у нерухому заван-
тажувальну камеру 8. Обертова горловина ущільнена за допомгою 
сальника 2, у якому вона може переміщатися уздовж осі барабана 
при зміні його довжини в процесі обігріву. Завантажувальна камера 
8 має витяжну трубу для відведення газів, що виділяються при 
кальцинації. Із внутрішньої сторони завантажувальної камери 
прикріплений зубчастий ланцюг 5, що слугує для очищення 
поверхні від можливих відкладень, для подрібнення грудок соди й 
перемішування. Ланцюг 5 складається з окремих масивних чавун-
них ланок масою до 135 кг, шарнірно зв’язаних один з одним. 

Завантаження гідрокарбонату й ретурної соди відбувається за 
допомогою змішувача 1 і живильника 9. При змішуванні сирого 
гідрокарбонату з ретурною гарячою содою, як було згадано вище, 
відбувається розкладання карбамату натрію з виділенням аміаку в 
газову фазу. Тому живильник і змішувач повинні бути герметичними. 
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Рис. 6.19. Вузол содової печі з боку завантаження: 1 — змішувач 

сирого NaHCO3 і ретурної соди; 2 — ущільнювач содової печі; 3 — бандаж 
содової печі; 4 — корпус содової печі; 5 — ланцюг; 6 — підшипник опор-
ного ролика; 7 — опорний ролик; 8 — нерухова кришка (завантажувальна 
камера); 9 — живильник 

 
Горловина задньої вивантажувальної камери печі 1 (рис. 6.20) 

закрита кришкою із центральним отвором для введення в піч 
вивантажувального шнека 5. 

Корпус шнека 5 зверху має виріз для надходження соди. Для 
герметизації шнека його гвинт зроблений з розривом, що забезпечує 
створення содової пробки, яка перешкоджає прориву газу з печі. 

Навколо шнека разом з барабаном обертається циліндричне 
сито 6, прикріплене до кришки печі. На зовнішній поверхні сита 
(по йього утворюючій) є вісім ковшів (лопаток) 7. При обертанні 
барабана ковші набирають соду в нижньому положенні й 
зсипають її на сито у верхньому положенні. Через сито сода 
попадає в шнек і переміщається до розвантажувального штуцера. 
Великі грудки соди зсипаються із сита назад у піч, де поступово 
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подрібнюються. При зупинці печі на ремонт до сита прикріп-
люють спеціальну лопатку, що доходить до стінок барабана та 
вичерпує повністю соду з печі. 

 

 
 
Рис. 6.20. Вузол содової печі з боку вивантаження соди: 1 — барабан 

печі; 2 — ланцюг малий, 3 — бандаж з кульовим профілем; 4 — вінцева 
шестерня; 5 — вивантажувальний шнек; 6 — циліндричне сито; 7 — ковші 

 
Барабан печі за допомогою вінцевої шестірні 4 обертається з 

частотою 5 об/хв. від електродвигуна через редуктор (на рисунку 
не показаний). Своїми бандажами 3 содова піч опирається на дві 
пари роликів (на рис. не показані). Задні ролики постачені 
ребордами, що фіксують положення кінця барабана. Передня 
пара опорних роликів не має ребордів. Завдяки цьому при 
подовженні барабана внаслідок нагрівання зміщається тільки 
передній його край, що дає можливість виміряти подовження 
барабана, а отже, і ступінь його нагрівання. 
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Для рівномірного обігріву барабана печі пальники для 
спалювання природного газу необхідно розташовувати не тільки 
по довжині топки, але й уздовж барабана на відстані порядку 
10 м. Застосовують безполум’яні панельні пальники з керамічною 
насадкою, температура її випромінюючої поверхні 1173—1223 K. 
Нижча температура в порівнянні з температурою газового потоку 
при факельному спалюванні палива (1573 K) поліпшує умови 
роботи вогнетривкого обмуровування й збільшує тривалість 
міжремонтного пробігу печі. 

Панельні безполум’яні пальники дозволяють спалювати 
природний газ із невеликим надлишком повітря (α =1,05—1,10), 
що сприяє зниженню втрат теплотати з вихлопними газами. 
Тепло вихлопних газів, що відходять з температурою 673—773 K, 
доцільно використовувати для підігріву повітря, що надходить на 
спалювання палива, або в котлі-утилізаторі для одержання пари.  

Замість вогневого обігріву барабану содової печі застосовують 
також водяну пару. Відомо, що інтенсивність теплотапередачі від 
пари, що конденсується, у багато разів вища, ніж від топкових газів. 
У парових кальцинаторах відсутній шкідливий вплив високих 
температур топкових газів на барабан печі. При однаковій потуж-
ності апаратів об’єм приміщення, займаного паровим кальци-
натором, значно менше. Слід відзначити відсутність громіздкого, 
вогнетривкого обмурування, меншу вартість апарата й низькі екс-
плуатаційні витрати. Недоліками парових кальцинаторів є підви-
щена вартість пари в порівнянні з газовим і рідким паливом і велике 
винесення содового пилу в процесі кальцинації. 

Устрій парового кальцинатора показано на рис. 6.21.  
Всередині обертового сталевого барабана 1 розташовані кон-

центрично три ряди теплопередвальних труб 3, розвальцьованих на 
кінцях у стінках кільцевих камер 5. Барабан кальцинатора й обігрі-
вальні труби мають ухил убік вивантаження соди, що виходить із 
кальцинатора через вивантажувальну кишеню 9. Пару подають у 
кільцеву парову камеру 5 через штуцер у нерухомій частині печі й 
далі центральною трубою 8 і трьома патрубками 6. 
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Рис. 6.21. Паровий кальцинатор: 1 — стінка барабана кальцинатора; 

2 — теплоізоляційний шар; 3 — обігрівальні труби; 4 — отвір для виводення 
конденсату; 5 — парова камера; 6 — патрубок для підводу пари в парову 
камеру; 7 — трубопровід для виведення конденсату; 8 — трубопровід для 
пари; 9 — вивантажувальний карман; 10 — кільцева камера для конденсату; 
11 — отвір для виведення кондансату з парової камери 

 
Конденсат із труб стікає в парову камеру, а з неї через ряд 

отворів 11 — у кільцеву камеру конденсату 10, що розділена 
перегородками на три секції. Кожна перегородка з одного боку 
має згадані вище отвори для стоку конденсату, а з іншого боку — 
отвір 4 і трубопровід 7 для виведення конденсату з кальцинатора. 
Конденсат, який потрапив у секцію при нижнім її положенні, у 
процесі обертання барабана випливає з іншого кінця секції по 
трубопроводу 7 і далі виводиться з кальцинатора. 

Кальцинатор працює зі введенням ретурної соди. Заванта-
жувальний механізм аналогічний механізму вогневих печей з 
ретурним живленням: гідрокарбонат змішується в змішувачі з ре-
турної содою й подається в барабан кальцинатора. Зовнішня повер-
хня кальцинатора має теплоізоляцію 2. Кальцинатор обігрівається 
порою під тиском 2,5—3,5 МПа. Температура соди досягає 463—
523 K, тому одержуваний продукт має вищу насипну щільність. 

Швидкість кальцинації при таких високих температурах 
вища, ніж у вогневих содових печах. Парові кальцинатори відріз-
няються високорозвиненою поверхнею нагрівання. Обігрівальні 
труби для збільшення поверхні облаштовані по всій довжині 
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поперечним оребренням. При однакових розмірах продуктивність 
парових кальцінаторів більша, ніж вогневих содових печей. 

Продуктивність парового кальцінатору з барабаном довжи-
ною 20 м і діаметром 2,6 м досягає 300 т/добу у перерахуванні на 
95 %-ву Na2CО3 при вологості гідрокарбонату 16 % і вологості 
суміші з ретуром 6 %.  

Перспективною конструкцією є паровий кальцинатор із 
нагрівальними трубками, які розміщені у киплячому шарі мате-
ріалу, що кальцинується. Такий апарат дешевший та простіший за 
конструкцією. Суттєвою перевагою печі з киплячим шаром є 
відсутність частин, що обертаються. Проектна потужність таких 
печей досягає 600—700 т/добу. Кипіння шару досягається пода-
чею ретурного газу, який вийшов із кальцинатора після очищення 
від содового пилу та підігріву. 

Завдяки інтенсивному перемішуванню матеріалу у кипля-
чому шарі забезпечується хороший теплообмін, рівномірність 
підігріву та невисока температура соди. 

Барабанні вакуум-фільтри у поєднанні з центрифугою для 
фільтрування NaHCO3 використовують найчастіше. На рис. 6.22 
наведено ескіз такого фільтра. 

Широкого застосування в содовій промисловості набув  
барабанний вакуум-фільтр безупинної дії типу БС-5, 6-1, 8/1.  

Він має технічні характеристики: 
Поверхня фільтрування, м2 ................................. 5,6 
Діаметр барабана, м  ............................................ 1,8 
Довжина барабана, м  .......................................... 1,0 
Кут, град: 
занурення барабана в суспензію ......................... 130 
зони фільтрації  .................................................... 53 
зони підсушування й промивання ...................... 199 
зони підсмоктування рідини  
й регенерації тканини .......................................... 48 
Число подвійних хитань мішалки за 1 хв. ......... 35 
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Рис. 6.22. Барабанний вакуум-фільтр: 1 — корито; 2 — шарнірні 

підвіски мішалки; 3 — мішалка; 4 — переливна труба; 5 — перегородка;  
6 — вал, встановлений на двох підшипниках; 7 — ролики віджимні; 8 — 
корита промивної рідини; 9 — мірник промивної води; 10 — ніж для 
очистки віджимного ролика; 11 — ніж для зрізування осаду 
гідрокарбонату натрію 

 
Барабан вакуум-фільтра розділений на 18 осередків і обладна-

ний розподільним пристроєм; завдяки цьому на поверхні барабана 
одночасно протікає ряд процесів. Залежно від процесу, що протікає, 
барабан фільтра можна умовно розділити на наступні зони: 

- зона власне фільтрації; маткова рідина засмоктується в ба-
рабан, а кристали гідрокарбонату осідають на поверхні фільтру-
вальної тканини; 

- зона попереднього сушіння: це поверхня барабана, що пе-
ребуває над суспензією, і з осаду всередину барабана відсмокту-
ється маткова рідина; 

- зона промивання осаду: на поверхню барабана подається 
промивна вода; вона проходить крізь осад у барабан, витісняючи 
маткову рідину з внутрішніх пор осаду; 
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- зона основного сушіння: поверхня, що продувається повітрям; 
воно проходить через шар осаду гідрокарбонату й витісняє промивну 
воду з внутрішніх пор осаду, знижуючи в ньому вміст вологи; 

- закрита зона: поверхня де від неї за допомогою знімного 
ножа відділяється осад натрій гідрокарбонату;  

- зона підсмоктування маткової рідини: так звана «мокра» 
продувка тканини, здійснювана перед продувкою стисненим по-
вітрям, що необхідно для збільшення терміну служби фільтрува-
льної тканини;  

- зона продувки: тут подається стиснене повітря для регене-
рації фільтрувальної тканини. 

- перехідна зона, призначена для запобігання потрапляння стис-
неного повітря, подаваного на продувку, у вакуумну порожнину. 

За один оберт барабана відбувається повний цикл фільтру-
вання, а кожна частина поверхні барабана проходить всі зони. 

Машинобудівельна промисловість випускає вакуум-фільтри 
з поверхнею фільтрування 5,6 та 32 м2 продуктивністю по соді 
180 та 650 т/добу. Частота обертання барабана в межах 0,3—
3 об/хв. Встановлена потужність приводу 7,3 та 11,4 кВт. 

Як фільтруючу перегородку на поверхні стінок барабанних 
вакуумних фільтрів використовують тканинні матеріали. Під філь-
тровальною тканиною розміщують сітку, виготовлену з кордових 
ниток, або картонну сітку. Іноді використовують металеву сітку. 
Витрати промивної рідини складають 0,3…0,5 м³/т соди. 

Барабан, розподільну голівку та корито фільтра виготов-
ляють зі спеціального чавуну (стійкого в лужному середовищі), 
що містить 0,3—0,5 % нікелю та 0,4—0,6 % хрому; мішалку 
фільтру — з вуглецевої сталі марки Ст.3, зрізаючий ніж — із 
хромонікелевої сталі Х18Н9Т. 

Холодильник газу содових печей — складається з ряду 
з’єднаних між собою холодильних царг (бочок), які аналогічно 
використовуються у карбонізаційній колоні. Газ та слабка рідина 
з коллектору газу содових печей надходить зверху у міжтрубний 
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простір та рухається вниз. Протитечією газу у трубах іде 
охолоджувальна вода. Для отримання 1т соди/добу необхідно 
близько 2 м2 охолоджуючої поверхні труб. 

Промивач газу содових печей — чавунний апарат скру-
берного типу діаметром 2—2,8 м та висотою 10—14 м. На висоту 
7—10 м апарат заповнюється хордовою дерев'яною насадкою або 
кільцями Рашига, що зрошуються водою. 

Транспортування сирого гідрокарбонату здійснюється за 
допомогою скребкових або стрічкових транспортерів. Суха гаряча 
сода пилить, тому для її транспортування використовуються 
закриті транспортери — шнекові або трубчасті у вигляді труби, що 
обертається, всередені якої закріплена гвинтова поверхня, що при 
обертанні труби пересипає соду вздовж труби. Такі трубчасті 
транспортери одночасно можуть служити і для охолодження 
гарячої соди при подачі її у бункер готової продукції. У цьому 
випадку транспортер зрошують охолоджуючою водою. Для охо-
лодження соди служать також спеціальні апарати з киплячим 
шаром соди. 

Вимоги до якості кальцинованої соди наведені в табл. 6.8.  
 
Таблиця 6.8. Вимоги до якості кальцинованої соди 
 

Показник 
Марка А 

вищої категорії  
якості 

Марка Б 
першої категорії якості 
Перший  
ґатунок 

Другий  
ґатунок 

Зовнішній вигляд Гранули білого  
кольору 

Дрібнокристалічний порошок  
білого кольору 

Вміст, %    
Nа2СО3 не менше ніж 99,4 99,2 99,0 
Nа2СО3 у непрожареному 
продукті, не менше ніж 98,7 98,4 97,5 
Хлоридів у розрахунку на 
NaCl, не більше ніж 0,2 0,5 0,8 
Втрати при прожарюванні 
270—300 °С), % не більше 
ніж 0,7 0,8 1,5 
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6.9. Виробництво важкої соди 
 
Насипна щільність звичайної кальцинованої соди коливається 

в середньому в межах 0,50—0,56 т/м3. Така сода називається 
«легкою». Вона пилить і тому незручна для споживання, пакування 
й транспортування. Гранулометричний склад «легкої» соди: 

Розмір часток, мм > 0,4; 0,4—0,2; 0,2—0,1; 0,1—0,07 < 0,07 
Вміст часток, %      1,0;    5,2;    28,6;     35,0;    30,2. 
Сода з насипною щільністю 0,9—1,0 т/м3 називається «важкою» 

содою. Її одержують при видаленні кристалізаційної води з моно-
гідрату Nа2СO3·Н2O, що має щільність 1,15 т/м3, при його нагріванні. 
При цьому кристалічна структура моногідрату зберігається. 

На рис. 6.23 показана технологічна схема виробництва 
«важкої» соди з моногідрату. 

 
Рис. 6.23. Технологічна схема виробництва «важкої» соди: 1 — 

паровий кальцінатор; 2, 7 — ковшовий елеватор; 3, 6, 12 — транспортери; 
4 — барабанний кристалізатор; 5 — содова піч (без ланцюга); 8 — 
віброгрохот; 9 — валкова дробарка; 10 — конденсатор; 11— збірник 
конденсату; 13 — вентилятор 
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Сирий гідрокарбонат натрію й ретурна сода надходять у паро-
вий кальцінатор 1. Сода, що утворюється, зволожується конденса-
том і за допомогою скребкового транспортера 3 направляється в 
барабанний кристалізатор 4. Водяні пари із кристалізатора 4 і із 
содової печі 5 вентилятором 13 подаються в конденсатор 10. 

Із кристалізатора 4 моногідрат після попереднього змішу-
вання з ретурною «важкою» содою надходить у содову піч 5. З 
печі 5 «важка» сода проходить віброгрохот 8, звідки товарна 
фракція направляється на склад готової продукції, а велика 
фракція подрібнюється на валковій дробарці 9 і повертається на 
віброгрохот 8. 

Всі стадії виробництва «важкої» соди здійснюються в типових 
апаратах, застосовуваних у виробництві кальцинованої соди. У 
якості кристалізатора використовують горизонтальну багатолопа-
теву мішалку довжиною 6 м. 

Нижче наведені основні показники технологічного режиму 
при одержанні «важкої» соди: 

Температура «легкої» соди, K, не нижче 373 
Загальна лужність моногідрату після зволоження  
(у перерахуванні на Nа2СО3), %, не менше 78 
Тривалість перемішування в кристалізаторі, хв. 20–30 
Температура, °С: 
моногідрату в кристалізаторі 363–378  
«важкої» соди  433 
конденсату перед кристалізатором 313–333 
Кількість ретурної «важкої» соди, % 13±2 
Велике значення у виробництві «важкої» соди моногідрат-

ним способом має правильне дозування конденсату. При утво-
ренні кристалогідрату Nа2СО3·Н2О виділяється 1180 кДж/кг 
тепла, що сприяє підвищенню температури отриманого моно-
гідрату і випарюванню частини води. Тому кількість введеного 
конденсату повинна бути більша, ніж теоретично необхідна для 
утворення моногідрату. Однак надлишок конденсату шкідливий, 
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тому що одержувана маса буде приставати до стінок криста-
лізатора і його лопаток. При недостачі конденсату одержують 
менш «важку» соду, що містить велику кількість пилу. Тому 
об’єм конденсату і його температуру строго регламентують. Для 
зволоження соди використовують попередньо охолоджений 
конденсат. При низькій температурі в кристалізаторі зменшується 
кількість води, що випаровується, і поліпшується гранулометрич-
ний склад «важкої» соди. 

Останнім часом за рубежем «важку» соду одержують 
шляхом пресування «легкої» соди на валковому пресі. Щільні 
пластинки утвореної «важкої» соди далі дроблять і сортують на 
ситах. По цьому способі одержуваний продукт має однорідніші за 
розмірами зерна, що мають велику міцність при подрібненні й 
стиранні в процесі транспортування, пакування й споживання. 
Установка пресування компактніша й економічніша, чим 
установка по виробництву «важкої» соди з моногідрату.  

 
 

6.10. Технологія отримання калій карбонату 
 

Калій карбонат К2СО3 (поташ) застосовується в сільському 
господарстві як добриво та для виготовлення кормових добавок, 
у будівельної промисловості — як протиморозна добавка, в 
хімічній — для виготовлення фарб, в скловаренній промисло-
вості, електровакуумному виробництві. В легкій промисловості 
поташ потрібний для вичинки шкір. У пожежній справі поташем 
обробляють дерев’яні будівлі та конструкції. 

Якість продукційного калій карбонату наведена в табл. 6.9. 
Виробництво поташу здійснюється з другої стадії одержан-

ня соди. Основними домішками, що перешкоджають одержанню 
кондиційного поташу з маточника другої стадії одержання соди, є 
натрій карбонат, калій сульфат та хлорид. Відповідно до роз-
чинності водно-сольової системи Na+. К+, СО2–

3, С1–, Н2О натрій 
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карбонат може бути виділений із розчину при упарюванні у виг-
ляді подвійної солі NaKCO3. 

Одночасно в процесі розпарювання разом з подвійною сіллю 
виділяється у тверду фазу й калій сульфат. 

 
Таблиця 6.9. Якість калій карбонату згідно ГОСТ 10690 
 

Показники 
Сорти 

І ІІ ІІ 
Вміст К2СО3, % мас., не менше 98,0 94,0 92,5 
Вміст натрію в перерахунку на Na2CO3, % мас.,  
не більше 0,6 3,2 5,0 
Вміст хлоридів в перерахунку на Cl–, % мас.,  
не більше 0,05 1,0 2,0 
Вміст сульфатів у перерахунку на SO4

2 –, %,  
не більше 0,4 0,6 0,9 
Вміст заліза у перерахунку на Fe2O3, %, не більше 0,001 0,005 — 
Вміст алюмінію у перерахунку на Al2O3, %,  
не більше 0,25 0,8 1,0 
Вміст не розчинного у воді залишку, %, не більше 0,05 0,10 — 
Втрата маси при прожарюванні при 773 K, %,  
не більше 

для кальцинованого 
для півтораводного 

5,0 
18,5 

5,0 
20,0 

5,0 
20,0 

 
Відповідно до розчинності системи калій сульфат повинен 

виділятися повністю, однак через схильність його до утворення 
пересичених розчинів рівноважні концентрації не досягаються. 
Вміст калій сульфату в матковому розчині подвійної солі рівний 
0,3—0,4 % мол. Вміст натрій карбонату в маточнику подвійної 
солі при температурі розпарювання 403—413 K відповідно 
розчинності системи становить близько 4 % мол. 

Перед виділенням подвійної солі маточник другої стадії 
одержання соди змішують із маточником стадії виділення поташу. 
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Повернення поташного маточника на стадію виділення подвійної 
солі дозволяє виділити з нього весь поташ зі вмістом Na2CO3, що 
не перевищує допустимий стандартом, і знизити вміст твердої 
фази в суспензії подвійної солі. Розчини стадії виділення под-
війної солі містять до 60 % солей, тому температура їхнього 
кипіння при атмосферному тиску підвищується до 403—413 °С. 
Збільшення температурної депресії розчинів визначає тепло-
технічні схеми випарних установок на стадії виділення подвійної 
солі. При використанні гріючої пари тиском 0,5—0,7 МПа 
застосовують протитечійні або трьохкорпусні змішаної течії 
випарні установки. Продукційним корпусом батареї є корпус, що 
працює при атмосферному тиску. Технологічна схема двохкор-
пусної протитечійної випарної установки представлена на рис. 6.24. 

 
 
Рис. 6.24. Схема двохкорпусної протитечійної випарної установки:  

1 — випарні апарати; 2 — барометричний конденсатор; 3 — насос; 4 — 
розширник конденсату 
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Процес упарювання регулюють, підтримуючи густину рідкої 
фази суспензії в продукційному корпусі батареї рівною 1640—
1650 кг/м3. Розчини стадії виділення подвійної солі схильні до 
інтенсивного піноутворенню. Тому для зменшення бризкоуносу 
розчину із соковою парою на цій стадії застосовують випарні 
апарати з розвиненим сепараційним об’ємом.  

Висока в’язкість рідкої фази й значний вміст твердої фази в 
суспензії зумовлюють застосування випарних апаратів із 
примусовою циркуляцією (швидкість руху суспензії в трубках 
2—3 м/с). Для зручності чищення трубок апаратів від пробок 
доцільно застосовувати апарати з виносною гріючою камерою. 
Міжпромивочний пробіг випарних батарей подвійної солі стано-
вить 10—15 діб. Суспензія подвійної солі погано освітлюється й 
згущується в гравітаційних відстійниках, тому її розділяють без 
попереднього згущення на центрифугах типу ФГП. Фільтрат 
після центрифуг направляють на виділення калій хлориду або 
поташу. Осад із центрифуг надходить на розчинення в карбонат-
ному розчині, що упарюється на стадії випарки. Для зручності 
транспортування осаду на ножі центрифуги подається упарений 
розчин, що змиває осад у збірник розчинення. 

Виробництво калій хлориду. Калій хлорид виділяється з 
розчинів при одержанні поташу з регламентованим вмістом 
хлоридів. При великому вмісті хлоридів у карбонатних розчинах 
виробництва глинозему калій хлорид необхідно виділяти й для 
виробництва високоякісної соди. В останньому випадку калій 
хлорид доводиться виділяти у дві стадії — з розчину після другої 
стадії одержання соди й з розчинів поташної частини процесу. 

При переробці карбонатних розчинів з більшим і середнім 
вмістом калій хлориду в поташній частині процесу калій хлорид 
виділяється з маточника подвійної солі, при малому вмісті хлори-
дів — з маткових розчинів після виділення поташу. У відповід-
ності з властивостями водно-сольової системи калій хлорид може 
бути виділений у тверду фазу шляхом охолодження розчину. 
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Тому що вміст води в розчинах, насичених солями, при зниженні 
температури збільшується, то для запобігання кристалізації з калій 
хлоридом інших солей розчин перед кристалізацією повинен бути 
розведений дозованою кількістю води. 

Якщо процес кристалізації здійснюють у вакуум-кристаліза-
ційних установках, кількість води збільшується для компенсації її 
самовипару (відповідно до теплового балансу установки). 

При виділенні калій хлориду з маточника подвійної солі при 
303—306 K матковий розчин повинен містити 635 моль води на 
100 моль сухих солей. Для одержання такого розчину маточник 
подвійної солі перед подачею на вакуум-кристалізаційну установку 
необхідно розбавити, додавши 180 кг води на 1 т розчину. Густина 
такого розчину 1520—1530 кг/м3, загальна лужність у перера-
хуванні на натрій карбонат 620—650 г/дм3. Процес розведення 
регулюють, виходячи із загальної лужності розчину. При криста-
лізації калій хлориду з маткового розчину другої стадії виділення 
соди розчин попередньо необхідно розвести до загальної лужності 
420—425 г/дм3 у перерахуванні на карбонат натрію. 

Умови кристалізації калій хлориду аналогічні умовам 
кристалізації калій сульфату. Тому для досягнення повноти його 
виділення й одержання осаду із задовільним гранулометричним 
складом необхідно застосовувати кристалізатори з нагромад-
женням твердої фази в розчині. У порівнянні з розчином після 
стадії виділення калій сульфату розчини калій хлориду мають 
вищу депресію й більше схильні до утворення піни при 
зниженому тиску. Тому для підтримки температури кристалізації 
293—298 K застосовують вакуум-кристалізатори зі стисканням 
усієї сокової пари продукційних корпусів. Вакуум-випарники 
установок повинні мати більші діаметр і висоту в порівнянні з 
розмірами установок кристалізації калій сульфату. У результаті 
охолодження розчину до 293—298 K у тверду фазу виділяються 
калій хлорид і невелика кількість калій сульфату. У матковому 
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розчині залишається 7—9 г/дм3 хлоридів, що дозволяє одержати з 
нього при наступній переробці поташ першого сорту. 

Суспензія калій хлориду з кристалізатора направляється на 
освітління в гравітаційні згущувачі. Швидкість посвітління сус-
пензії близько 2 м/год. Згущена суспензія, що містить 30—50 % 
мас. твердої фази, розділяється на центрифугах типу ФГН, Осад 
калій хлориду вологістю 4—6 % сушать і направляють на склад 
готової продукції. Крім калій хлориду готовий продукт містить 
до 5 % калій сульфату й 5—8 % поташу. 

Виробництво поташу. Технологічна схема й режими одер-
жання поташу визначаються вмістом хлоридів у маточнику под-
війної солі й вимогами до якості продукту. З маточника подвійної 
солі з відносно малим вмістом хлоридів (до 10 г/дм3) поташ 
першого сорту виділяється при охолодженні розчину до 323—
333 K у поверхневих кристалізаторах при перемішуванні суспензії. 

У результаті охолодження в тверду фазу виділяється пів-
тораводний поташ у кількості 40—50 % від загальної кількості 
карбонату калію, що втримується в маточнику подвійної солі. 
Суспензію поташу розділяють на центрифугах типу ФГН із 
промиванням осаду на роторі центрифуги конденсатом. Витрата 
конденсату становить 5—10 % мас. від кількості осаду. Осад 
після центрифуг (гігроскопічна вологість 3—5 %) направляється 
на укупорку при випуску півтораводного поташу або на сушіння 
при випуску кальцинованого поташу. Фільтрат після центрифуг 
частково повертається на змішування з розчином перед виді-
леням подвійної солі, частково — на видалення хлориду калію. 
Кількість поташного маточника, що направляється на виділення 
хлориду калію, визначається вмістом хлоридів у маточнику под-
війної солі. Маточник хлориду калію направляється на змішу-
вання з розчином перед виділенням подвійної солі. У міру нагро-
мадження в розчинах поташного відділення добре розчинних 
домішок — неокиснених сполук сірки, гідроксиду калію, сполук 
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алюмінію — частина поташного або хлоридного маточника вер-
тається у виробництво глинозему. 

Півтораводний поташ сушать у прямоточних обертових 
сушарках при безпосередньому контакті матеріалу з топковими 
газами. Температура топкових газів на вході в сушарку 973 K,  
на виході із сушарки — 473—493 K. Очищення вихідних із 
сушарки газів від пилу здійснюють у сухому циклоні, санітарне 
очищення — у пінному газоочиснику. Схема сушіння поташу 
аналогічна схемі сушіння соди. Після сушарки поташ вологістю 
0,2—1,0 % механічним транспортером подається на укупорку й 
далі на склад готової продукції. 

Для одержання поташу першого сорту з маточників двійної 
солі, що містять до 4 % мол. хлоридів, попередньо виділяють 
хлорид калію, як було описано вище. Маточник хлориду калію 
упарювають при атмосферному тиску до одержання розчину 
густиною 1630—1635 кг/м3. Упарений розчин прохолоджують у 
кристалізаторах до 323—333 K з виділенням у тверду фазу півтора-
водного поташу. Маточний розчин після відділення твердої фази 
направляється на змішання з розчином перед виділенням подвійної 
солі. При збільшенні ступеню випарювання хлоридного маточника 
до одержання розчину густиною 1650—1670 кг/м3 у процесі 
кристалізації виділяється поташ, за вмістом домішок відповідний 
продукту другого ґатунку. 

У деяких галузях промисловості пред'являються підвищені 
вимоги до якості карбонату калію. Так, для підприємства з 
виробництва електровакуумного скла необхідний кальцинований 
поташ зі вмістом сульфатів, що не перевищують 0,1 % мас. у 
перерахуванні на іон SО4

2-
 , хлоридів не більше 0,01 % мас. у 

перерахуванні на іон С1– і вологи не більше 0,6 %. 
За гранулометричним складом продукт не повинен містити 

фракції розміром більше 1 мм, кількість фракції розміром менш 
0,2 мм не повинна перевищувати 15 % мас. 
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У процесі сушіння полутораводного поташу в барабанній 
сушарці частки К2СО3 агломеруються. Тому для одержання 
гранульованого поташу немає необхідності в проведенні спеці-
альної операції грануляції. Поташ після сушарки направляють на 
механічний розсів і одержують три фракції: ≥ 1 мм, 1—0,2 мм і 
≤ 0,2 мм. Фракцію 1—0,2 мм упаковують окремо й направляють 
на склад готової продукції, фракція ≥ 1 мм направляється 
споживачам, для яких гранулометричний склад продукту не має 
значення, або дробиться й піддається вторинному розсіву. 
Фракція ≤ 0,2 мм може направлятися в кристалізатори поташу як 
запал або споживачам як готовий продукт. 

З маточника подвійної солі не можна одержати поташ зі 
вмістом не більше 0,1 % сульфатів у перерахуванні на іон SO4

2– і 
0,01 % хлоридів у перерахуванні на іон С1-. Тому для одержання 
продукту з таким вмістом домішок застосовується перекристалізація 
полутораводного поташу. Для цього полутораводний поташ під-
дають неповному розчиненню в конденсаті при 293—303 K. 
Кількість води повинна забезпечувати розчинення 95 % осаду. У 
результаті утвориться розчин, насичений карбонатом калію і осад, 
збагачений домішками. Після відділення від осаду розчин К2СО3 
випаровують до одержання розчину густиною 1640—1650 кг/м3. 
Осад направляють на розчинення перед виділенням подвійної солі. 

 
 

6.11. Основна апаратура виробництва соди і поташу 
 

Основу політермічного методу переробки карбонатних роз-
чинів становлять процеси випарювання. Тому ефективність робо-
ти випарного устаткування визначає в значній мірі ефективність 
виробництва в цілому. 

Процеси випарювання розчинів за умовами роботи апаратів 
можна розбити на дві групи: без виділення й з виділенням твердої 
фази. До першої групи процесів відносяться випарювання розчину на 
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стадії його попереднього концентрування й випарювання хлоридного 
маточника; до другої групи — випарювання розчину першої й другої 
стадій виділення соди, а також стадії виділення подвійної солі. 

На стадії концентрування розчину видаляють до 40—50 % 
загальної кількості води. Потік розчину, що надходить на випа-
рювання, становить кілька сотень тонн на годину. Невисока деп-
ресія розчину (3—6 K) створює передумови для застосування 
багатокорпусних випарних установок, наприклад апаратів великої 
одиничної потужності, що входять до складу 6-корпусних батарей.  

На рис. 6.25 наведено ескіз випарного апарата з висхідною 
плівкою.  

 
Рис. 6.25. Випарний апарат з висхідною плівкою: 1 — бризко-

уловлювач; 2 — сепаратор; 3 — відбійник; 4 —гріюча камера 
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На діючих заводах застосовуються апарати з висхідною 
плівкою з поверхнею теплопередачі 500—1600 м2. В інших 
галузях промисловості успішно експлуатуються апарати цього 
типу з поверхнею теплопередачі до 3000 м2. 

Для концентрування розчинів на стадіях виділення соди, 
подвійної солі, випарювання поташних розчинів застосовуються 
апарати із примусовою циркуляцією, що зумовлено виділенням 
значної кількості твердої фази та збільшенням в’язкості розчинів. 

На рис. 6.26 наведений випарний апарат із примусовою 
циркуляцією розчину й горизонтально розташованим циркуля-
ційним насосом, поверхня теплопередачі якого 1600 м2. Тепло-
передача в цьому апарату здійснюється в пучку труб діаметром 
573,5 мм. Довжина труб 9000 мм, їхня кількість 1050 шт.  

Тиск у трубному просторі апарата до 0,46 МПа, у міжтруб-
ному — до 0,6 МПа. Повний об'єм апарата 83 м3, робочий об'єм — 
24 м3. Діаметр ceпapaтора 3600 мм, діаметр гріючої камери, 2550 мм.  
У верхній частині сепаратора є вбудовані сепараційні пристрої. 

Для проведення внутрішніх оглядів і ремонтних робіт 
апарат облаштований люками. Всі вузли апарата виготовлені з 
вуглецевої сталі.  

На діючих заводах експлуатуються апарати із примусовою 
циркуляцією розчину з вертикально розташованим циркуляційним 
насосом і виносною гріючою камерою. Перевагою апаратів цього 
типу є компактність. Вони встановлюються на фундамент за допо-
могою кільцевої опори й не створюють навантаження на метало-
конструкції будівлі. Недоліком апаратів цього типу є складність 
обслуговування й ремонту циркуляційного насоса і його приводу. 

Значно простіше й менш трудомістке обслуговування й 
ремонт випарних апаратів із горизонтально розташованим 
циркуляційним насосом. Апарати цього типу встановлюються на 
несучих конструкціях будівлі, для їхньої установки потрібно 
вдвічі більша виробнича площа в порівнянні з установкою 
апаратів з вертикальним насосом. 
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Рис. 6.26. Випарний апарат із примусовою циркуляцією розчину  

й горизонтально розташованим циркуляційним насосом: 1 — 
бризковідділювач; 2 — сепаратор; 3 — труба скипання; 4 — гріюча камера; 
5 — циркуляційний насос 

 
Апарати з вертикальним розташуванням циркуляційного 

насоса мають поверхню теплопередачі 800 м2, робочий тиск у між-
трубному просторі 0,6 МПа — у трубному 0,3 МПа, повний об’єм 
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апарата 146 м3, робочий — 76 м3. Маса апарата в робочому стані 
185 т. Поверхня теплопередачі утворена 1013 трубками довжиною 
7000 мм і діаметром 383 мм. Циркуляція рідини створюється 
осьовим насосом продуктивністю 8800 м3/год (напір 3,0 м стовпа 
рідини). Суспензія з сепаратора подається у всмоктувальну порож-
нину циркуляційного насоса за допомогою двох циркуляційних 
труб. У верхній частині сепаратора розташований бризковідділювач.  

Для розділення суспензій застосовують центрифуги: безу-
пинної дії з пульсуючим вивантаженням осаду (ЦГР) і періо-
дичної дії з ножовим вивантаженням осаду (ФГН). 

Центрифуги типу ЦГР із діаметром ротора 1200 мм мають 
продуктивність за вологим осадом соди близько 10 т/год. А 
центрифуга типу ФГН із ротором діаметром 1800 мм має продук-
тивність по осаду соди тільки 5—6 т/год. Висока продуктивність і 
безперервне вивантаження осаду (25—40 порцій на хвилину) є 
істотними перевагами центрифуг типу ЦГР. До недоліків 
центрифуг типу ЦГР відносяться здатність розділяти лише сус-
пензії з масовим співвідношенням твердої й рідкої фаз не більше 
1:2 і значний вміст твердої фази у фільтраті. 

Фільтрація осаду в центрифугах типу ФГП здійснюється через 
кругове колосникове сито, утворене з окремих елементів, які мають 
у поперечному перерізі форму рівносторонньої трапеції. Зазор між 
елементами 0,20—0,25 мм. Завдяки трапецеїдальній формі 
перетину елементів канали між ними розширюються убік виходу 
фільтрату, що виключає забивання сита кристалами. 

Конструкція центрифуги передбачає роздільний відвід 
промивної рідини й фільтрату. 

Одержання товарних продуктів необхідного хімічного, а для 
калійних солей і гранулометричного складу визначається більшою 
мірою якістю роботи кристалізаційного устаткування. Умови 
роботи кристалізаторів солей мають ряд особливостей, які 
визначають конструкцію апаратів. Установки повинні перероб-
ляти значний потік розчину — десятки й сотні тонн на годину.  
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Застосування апаратів з теплопередачею через стінку пов’язана  
з установкою громіздких апаратів, поверхня теплопередачі в яких 
становить від декількох сотень до декількох тисяч квадратних 
метрів. Таке устаткування досить металомістке. Тому доцільно 
застосовувати вакуум-кристалізаційні установки, в яких 
охолодження розчину здійснюється адіабатичним випаровуван-
ням частини води при зниженому тиску. 

Особливістю процесів кристалізації сульфату й хлориду 
калію є малий вихід твердої фази з одиниці об’єму розчину. Для 
повноти виділення цих солей із розчину й одержання кристалів 
задовільного фракційного складу необхідно застосовувати крис-
талізатори, з нагромадженням твердої фази в робочому об’ємі 
апарата. Для цього апарат повинен мати дві зони — робочу, де 
відбувається ріст кристалів, і зону освітлення, де відбувається 
часткове освітлення виведеної з кристалізатора рідини. 

Відповідно до цього для кристалізації калійних солей засто-
совують спеціальний вакуум-кристалізатор. Апарат складається із 
двох основних частин — вакуум-випарника й кристаловирощувача. 
Вакуум-випарник є циліндричною ємністю з конічним днищем і 
сферичною кришкою. На кришці розташований штуцер для від-
ведення пари, що утворюється в процесі самовипарювання частини 
води. Патрубок уведення розчину у випарник розташований 
тангенціально циліндричній частині. 

Площа поперечного перерізу тангенціального уведення роз-
чину у випарник визначається з наступної умови: гідравлічний опір 
тангенціального входу повинен перешкоджати кипінню розчину в 
трубопроводі подачі суспензії. Тангенціальний вхід суспензії в 
поперечному перерізі має форму прямокутника з відношенням 
довжини до ширини 10:1. Для запобігання інкрустації стінок 
випарника зовнішня поверхня випарника термостатується шляхом 
подачі пари в паровий змійовик, що навивається на нижню частину 
випарника із зазором 50 мм. Зовнішня поверхня змійовика тепло-
ізолюється разом із частиною, вакуум-випарника, що залишилася. 
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До штуцера на нижній частині випарника підключається 
циркуляційна труба, по якій охолоджений розчин надходить у 
нижню частину кристаловирощувача. У робочій зоні апарата 
суспензія після виходу із циркуляційної труби піднімається нагору. 
Діаметр циліндричної частини робочої зони апарата вибирають, 
виходячи з умови, що швидкість висхідного потоку суспензії 
перевищує швидкість охолодження кристалів діаметром 3—5 мм. 

У верхній частині робочої зони апарата співвісно із циркуля-
ційною трубою розташований кільцевий пристрій для забору 
суспензії у всмоктувальний трубопровід циркуляційного насоса. 
Кільцевий пристрій застосовується з метою вирівнювання поля 
швидкостей висхідного потоку рідини в робочій зоні кристало-
вирощувача. У нижній частині кристаловирощувача є пристрій для 
виведення згущеної суспензії. Найбільше поширення як такий 
пристрій одержали клапани нижнього випуску з пульсуючим 
приводом.  

Верхня частина кристаловирощувача служить зоною час-
ткового освітлення суспензії. Діаметр цієї зони вибирають, вихо-
дячи з умови, що швидкість висхідного потоку в ній не переви-
щує швидкості осадження кристалів діаметром 50—100 мкм. З 
відстійної зони рідина виводиться через кільцевий перелив, 
розташований біля стінок апарата.  

Вакуум-кристалізатор описаної конструкції представлений 
на рис. 6.27. 

Для зниження витрати охолодної води й одержання більших 
кристалів вакуум-кристалізатори поєднують в 2—3-корпусні 
установки. 

Продукти сушать у сушарках шляхом безпосереднього 
контакту матеріалу й топкових газів. Застосовуються барабанні й 
аерофонтанні сушарки. Аерофонтанні сушарки встановлюють в 
одну лінію із центрифугою, що служить одночасно й дозатором для 
сушарки. У кожну барабанну сушарку може надходити осад з 
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декількох центрифуг, обладнаних дозаторами різного типу. За 
конструкцією барабанні сушарки не відрізняються від серійних 
апаратів загального призначення. Діаметр сушарок 2000—3500 мм, 
довжина 20—35 м.  

 

 
 
Рис. 6.27. Вакуум-кристалізатор: 1 — тангенціальне введення  

суспензії; 2 — вакуум-випарник; 3 — змійовик; 4 — циркуляційна труба:  
5 — вивід частково освітленої рідини; 6 — зона освітлення; 7 — кільцевий 
пристрій для забору суспензії на циркуляцію; 8 — робоча зона 
кристалізатора; 9 — пристрій для забору згущеної суспензії; 10, 11 — 
циркуляційні насоси  
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Конструкція аерофонтанної сушарки значно простіша кон-
струкції барабанної сушарки через відсутність частин і меха-
нізмів, які обертаються. Це вертикальний трубчастий апарат 
діаметром 1100 мм і висотою 10 м. У нижню частину сушарки 
надходять топкові гази, вище введення газу за допомогою шне-
кового живильника в сушарку подається вологий матеріал. Для 
збільшення турбулентності потоку всередині сушарки й збільшення 
часу перебування матеріалу в апараті є звуження. З верхньої 
частини сушарки видаляється суміш висушеного продукту з 
топковими газами, що відходять. Продукт відділяється від газів, що 
відходять, у системі циклонів грубого й тонкого очищення.  

Для санітарного очищення газів, що відходять, викорис-
товують мокрі газоочисники. Істотним недоліком аерофонтанних 
сушарок є «провал» матеріалу в нижню частину сушарки, звідки 
2—3 рази в зміну доводиться його видаляти.  

 
 

Питання для самоперевірки 
1. Яким чином здійснюється очистка кухонної солі — сиро-

вини для одержання соди? 
2. Які вимоги існують до карбонатної сировини? 
3. Чим відрізняється вапняк від крейди? 
4. Формула амоній гідрокарбонату.  
5. Реакції карбонізації.  
6. Які речовини відділяються на стадії фільтрування маточ-

ного розчину? 
7. Яку основну речовину містять гази на виході з содових 

печей? 
8. Які реакції відбуваються на стадії регенерації аміаку? 
9. Назвіть концентрацію Са(ОН)2 у готовому вапняному молоці. 
10. Назвіть оптимальну температуру випалювання вапняку. 
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11. З яких камер складається шлюзовий затвор вапняково-
випалювальної печі? 

12. Яку роль виконує гасник вапна? 
13. Які продукти утворюються при взаємодії NaCl та 

NH4HCO3? 
14. Поясніть, що означає «н.д.»? 
15. З яких апаратів складається технологічна схема від-

ділення абсорбції? 
16. Чавунна царга — що це таке? 
17. З яких причин можливе розведення розсолу в процесі 

амонізації? 
18. Які типи содових печей Вам відомі? 
19. Чому вакуум-фільтри поєднують із центрифугою? 
20. Чим відрізняється звичайна сода від важкої? 
21. Сировина для виробництва поташу. 
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7. ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОЛУГІВ НАТРІЙ  
І КАЛІЙ ГІДРОКСИДІВ 

 
 

7.1. Властивості й застосування натрій і калій гідроксидів  
та побічних продуктів їх виробництв 

 
Розчини гідроксидів лужних металів необхідні для одер-

жання синтетичних волокон, пластичних мас, миючих засобів, 
добрив. Чисті розчини калій гідроксиду використовують в електро-
акумуляторах.  

Хлор після скраплення може транспортуватися заліз-
ничними цистернами, контейнерами й у балонах на будь-які 
відстані й застосовується в процесах знезараження вод, хлору-
вання органічних речовин і ін. 

Водень використовують, як правило, на місці виробництва в 
процесах гідрування органічних продуктів, синтезу хлориду 
водню, для одержання водяної пари. 

Споживачам доставляють концентровані (42—50 %) роз-
чини натрій і калій гідроксидів. Вони прозорі або забарвлені 
домішками, без запаху, можуть містити хлориди, сульфати і 
карбонати лужних металів.  

Для одержання розчинів гідроксидів, хлору та водню 
застосовують електроліз водних розчинів натрій і калій хлоридів  

Хлор це газ жовто-зеленого кольору з задушливим запахом. 
Рідкий хлор — прозора рідина бурштинового (янтарного) кольору. 
При атмосферному тиску і температурі —34,05 °С хлор переходить 
у рідкий стан, а при температурі –101,6°С — замерзає.  

При охолодженні водного розчину хлору або вологого 
газоподібного хлору до температури нижче 9,6 °С, утворюються 
жовті кристали хлор гідрату Cl2·nH2O. 

При взаємодії хлору з солями амонію або аміаком 
утвориться трихлорид азоту NС13, який є вибуховою речовиною. 
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Суміш хлору з воднем при вмісті останнього від 5,8 до 88,5 % об. 
вибухонебезпечна.  

Хлор рідинний вищого ґатунку містить об’ємну частку Cl2 

не менше 99,8 %, води не більше 0,01 % мас., трихлорид азоту не 
більше 0,002 % мас. і осаду не більш 0,015 % мас..  

Потреби в хлорі і розчинах гідроксидів лужних металів 
постійно ростуть, що викликає розширення виробництва цих 
продуктів і зумовлює необхідність удосконалювання технології 
їхнього виробництва. 

 
 

7.2. Сировина для одержання лугів 
 
Сировиною у виробництві натрій гідроксиду є: кам’яна сіль, 

озерна сіль, природні підземні розсоли, а також морська або 
океанська вода. Джерелом калій хлориду є мінерали сильвініт 
КС1·NaCl і карналіт KCl·MgCl2·6H2O.  

Для одержання розчину хлориду лужного металу привізну 
озерну сіль або кам'яну сіль розчиняють у наземних ємностях-
розчинниках. У ряді випадків розсіл готують під землею, розчи-
няючи кам'яну сіль.  

Для очищення розчину калію хлориду від натрій хлориду 
використовують їх різну розчинність в залежності від темпера-
тури (рис. 7.1).  

 
Рис. 7.1. Залежність розчинності натрій і калій хлоридів від температури 
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Розчинність калій хлориду менша ніж натрій хлориду при 
температурі нижче 25 °С, а при вищій температурі навпаки. Тому 
сильвініт розчиняють при температурі близько 100 °С, філь-
трують, охолоджують, осаджуючи кристали калій хлориду, які 
відділяють від маточника, сушать і використовують для приго-
тування розчину калій хлориду.  

 
 

7.3. Теоретичні основи процесу електролізу хлоридів  
лужних металів 

 
При електролізі хлоридів лужних металів протікає реакція: 

MeCl+H2O → MeOH+0,5Cl2+0,5H2.  (7.1) 
На аноді утворюється хлор, на сталевому катоді виділяється 

водень, а на ртутному — розряджається іон лужного металу й 
утворюється амальгама — сплав натрію або калію зі ртуттю. 

Схема діафрагменного електролізера з фільтруючою діа-
фрагмою представлена на рис. 7.2. 

 

 
 

Рис. 7.2. Схема діафрагменного електролізера для одержання натрій 
гідроксиду: 1 — катод; 2 — анод; 3 — діафрагма 
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В анодну частину електролізера подають розчин хлориду 
металу. Цей розчин фільтрується через діафрагму в катодний 
простір, відкіля виводиться як електролуг. На аноді протікають 
реакція окиснювання іонів Хлору та побічні реакції, головна з 
яких розряд молекул води: 

Н2О – 2ē → 0,5О2 + 2Н+ .    (7.2) 
На графітовому аноді за рахунок окиснення Карбону вихо-

дить СО2: 
2Н2О + С–4ē → СО2 + 4Н+.   (7.3) 

На катоді йде виділення Гідрогену, регенеруються гідроксид-
іони, які з іонами натрію утворять гідроксид лужного металу: 

Н2О + ē → 0,5Н2 + ОН–,    (7.4) 
Na+ + OH– = NaOH.     (7.5)  

Гідроксид-іони, що несуть негативні заряди, під дією 
градієнта електричного потенціалу прагнуть до анода і, прони-
каючи в анодну зону, підвищують рН аноліту, сприяючи приско-
ренню побічних реакцій і взаємодії Хлору з анолітом. 

Для зменшення проникнення гідроксид-іонів в анодний 
простір і гальмування побічних реакцій на аноді й в аноліті 
встановлюють діафрагму між анодним і катодним простором. 
При цьому швидкість руху гідроксид-іонів у діафрагмі буде 
визначатися трьома складовими: 

ОН
– = мигр + диф – прот ,   (7.6) 

де ОН
– — швидкість переміщення гідроксид–іонів у напрямку 

аноду, м/с; мигр — складова швидкості, зумовлена міграцією 
іонів під дією електричного поля; диф — дифузійна складова 
швидкості (градієнт концентрації між катодом та анодом);  
прот — швидкість потікання розчину, що перешкоджає перемі-
щенню гідроксид-іонів до анода. 
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Кількість гідроксид-іонів, що переноситься через 1 м2 діаф-
рагми, можна характеризувати в електричних одиницях щільністю 
струму: 

FСі
ОНОНОН

  ,   (7.7) 

де ОН
і  — щільність струму іонів гідроксиду в діафрагмі, А/м2; 

ОН
С — концентрація гідроксид-іонів у діафрагмі, моль/м3; F — 
стала Фарадея, Кл/моль. 

Рівняння (7.7) можна записати: 

FС
dx

dC
RT

dx
dFСі

ОНпрот
OH

oОНоОН 



 







 , (7.8) 

або 

FС
dx

dC
RT

dx
dFUі

ОНпрот
OH

ooОН 



 










 . (7.9) 

де о — швидкість міграції іонів при градієнті електричного 
потенціалу 1 В/м,; d/dx — градієнт електричного потенціалу в 
діафрагмі, В/м; R — універсальна газова стала, Дж.К–1·моль–1, Т — 
абсолютна температура, K; 

OH
dC dx  — градієнт концентрації 

гідроксид–іонів у діафрагмі, моль/м3; U0 — рухливість гідроксид–
іона при градієнті електричного потенціалу В/м. 

Гідроксид-іони, які перейшли з католіту через діафрагму в 
аноліт, там нейтралізуються. Корисно використовувана на одер-
жання гідроксиду лужного металу, виведеного з електролізера, 
щільність струму буде дорівнювати 

Î Í
³ ³  , а вихід за струмом 

Bтк складатиме: 

Bтк= OH
³ ³

100³

 .    (7.10) 

Таким чином, щільність струму гідроксид-іонів у діафрагмі 
залежить від градієнта електричного потенціалу та концентрації 
гідроксид-іонів у ній і від швидкості руху аноліту, тобто залежить 
від товщини діафрагми і концентрації гідроксиду лужного металу 
в католіті. 
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В аноліті відбувається гідроліз Хлору: 
Cl2+H2O = HC1О+H++C1–,   (7.11) 

утворення Оксигену: 
С12+Н2О → 2Н++2С1–+0,5О2,   (7.12)  
НС1О→ Н++С1–+0,5О2,    (7.13) 

а також реакції:  

С12+2OН– ⇄ С1О–+С1–+Н2O.   (7.14)  

НС1O+ОН– ⇄ С1O–+Н2O,   (7.15)  

С1O–+2НС1O⇄ С1O 
3 +2Н+ + 2С1–.  (7.16) 

Останні три реакції протікають з помітною швидкістю, коли 
температура аноліту складає 90—100°С, а концентрація хлориду 
лужного металу перевищує 4·103 моль/м3 та при рН ≥4. 

Вихід за струмом хлору з урахуванням побічних процесів на 
аноді і розчинення хлору в електроліті складе: 

Bтх = 1 – 2O x.pi i
i i ,    (7.17) 

де Oi  — питома щільність струму на аноді, що витрачається на 
виділення оксигену обо карбон(IV) оксиду, А/м2; x.pi  — питома 
швидкість розчинення хлору в аноліті, А/м2. 

Природно, що посилення проникнення гідроксид-іонів з като-
літу в аноліт веде до прискорення розчинення хлору, утворення 
гіпохлорит-іонів, а при підвищених рН аноліту — хлорат-іонів.  

Гіпохлорит–іони і хлорат–іони, які фільтруються з потоком 
розчину в католіт, забруднюють його, знижуючи якість одержу-
ваних розчинів. 

Оптимальними умовами електролізу хлоридів з одержанням 
натрій і калій гідроксидів є умови, за яких гідроксид-іони не 
проникають в аноліт, а нейтралізуються в діафрагмі іонами водню, 
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хлорнуватистою кислотою і розчиненим молекулярним хлором, 
який фільтрується з анолітом через діафрагму. Цілком запобігти 
проникнення гідроксид-іонів в аноліт тільки за рахунок зустрічної 
фільтрації розчину неможливо, тому що в міру збільшення швид-
кості фільтрації буде зростати швидкість дифузійного переносу  

υдиф= (υoRT/F) (–lnCo/dx)    (7.18) 
через скорочення товщини дифузійного шару в міру витиснення 
гідроксид-іонів із діафрагми. Тому сума швидкостей міграції і 
дифузії гідроксид-іонів у діафрагмі завжди більше швидкості їх 
руху в об’ємі електроліту і щільність струму гідроксид-іонів 
більше нуля. 

Якщо нейтралізація гідроксид-іонів здійснюється в діафраг-
мі поблизу її анодної сторони, товщина діафрагми мінімальна,  
а її дифузійний опір буде використано для зменшення потоку 
гідроксид-іонів. 

Для нейтралізації гідроксид-іонів у діафрагмі на границі з 
анолітом необхідно, щоб потік гідроксид-іонів дорівнював потоку 
нейтралізуючих речовин, тобто щоб виконувалася рівність  
iОН– = iнейтр, де інейтр  — сумарний потік іонів Н+, молекул НС1O і Cl2. 

Тому що хлорнуватиста кислота утворюється в результаті 
розчинення хлору в аноліті, а іони водню як при розчиненні 
хлору, так і при розряді молекул води на аноді, то iнейтр= 2x.p Oi i ,  

а щільність струму нейтралізації  
iнейтр = (1–ВТх).i.    (7.19) 

Рівняння для мінімальної товщини діафрагми може бути 
записане як 

min = K1/inop,     (7.20) 
де K1 — коефіцієнт, що залежить при заданому виході за струмом 
від температури і концентрації одержуваного розчину гідро-
ксиду; іпор — щільність струму в порах діафрагми, А/м2. 
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2
пор

іі 


  ,     (7.21) 

де α — пористість діафрагми; β — коефіцієнт звивистості пір,  = lп 

/ ; lп — середня ефективна довжина пір;  — товщина діафрагми. 
Мінімальна товщина діафрагми знижується пропорційно 

росту щільності струму, зростає з підвищенням температури і 
підвищенням концентрації гідроксиду в католіті. 

Якщо товщина реальної діафрагми перевищує значення min 
при прийнятих умовах електролізу, то анодний, і катодний вихо-
ди за струмом (без врахування кислотності живильного розсолу) 
визначаються в основному побічними анодними процесами: 

Втк=Втх=1–2СО2= 1– i/i
2O ,   (7.22) 

де СО2 — вміст кисню чи діоксиду вуглецю у хлорі, об'ємні частки. 
Якщо товщина реальної діафрагми менше, ніж δmin, то буде 

зниження виходу за струмом хлору і гідроксиду металу, 
зниження концентрації хлору в анодному газі, забруднення 
розчину католіту хлористими сполуками. 

При достатній товщині діафрагми підвищення температури 
повинне призводити до підвищення виходу за струмом хлору і 
гідроксиду металу, а зниження концентрації хлориду до змен-
шення виходу за струмом. 

У табл. 7.1 наведені залежності виходу за струмом хлору 
Втх, втрат струму на розчинення хлору Втрх і на виділення на аноді 
кисню Втк при одержанні розчину натрій гідроксиду з кон-
центрацією 120 кг/м3 (щільність струму електролізу 3000 А/м2) від 
температури. 

 

Таблиця 7.1. Залежність виходу за струмом хлору від температури 

Вихід Температура,°С 
30 60 70 80 90 

Втх 0,895 0,922 0,949 0,955 0,978 
Втрх 0,082 0,054 0,024 0,013 — 
Втк 0,013 0,024 0,027 0,032 — 
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Вихід за струмом при заданій щільності струму зі збіль-
шенням концентрації гідроксиду спочатку трохи зростає, тому що 
зменшується протікання аноліту через діафрагму і відповідно 
потрапляння в неї розчиненого хлору й іонів водню. 

Потім, після досягнення деякої критичної концентрації 
гідроксиду в католіті, товщина діафрагми виявляється недостат-
ньою, і настає різке падіння виходу гідроксиду за струмом через 
проникнення гідроксид-іонів в аноліт і прискорене розчинення 
хлору в аноліті. 

При збільшенні товщини діафрагми чи підвищенні щіль-
ності струму електролізу, що еквівалентно збільшенню товщини, 
відбувається зростання граничної концентрації гідроксиду, пере-
вищення якої призводить до різкого падіння виходу за струмом. 

Граничні концентрації натрій гідроксиду в католіті при 
даній щільності струму і температурі електролізу 95 °С наведені 
в табл. 7.2.  

 
Таблиця 7.2. Граничні концентрації NaOH для діафрагм різної  

товщини 
 

Щільність 
струму, кА/м2 

Гранична концентрація натрій гідроксиду, кг/м3  
при товщині діафрагми, мм 

2,5 2,65 2,8 3,2 
1,0 130 135 — 140 
2,0 148 150 155 170 
3,0 158 162 170 190 
4,0 170 178 — 125 
 
Утворення хлорноватистої кислоти і гіпохлорит–іонів у 

діафрагменних електролізерах може відбуватися в просторово 
розділених зонах. Так, при рН<4 гіпохлорит–іони практично не 
утворюються і між гідроксид–іонами і розчиненим хлором 
протікає реакція: 

Сl2+ ОН– = HСlO + С1– .   (7.23) 
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При вищих значеннях рH утворюються гіпохлорит- та  
хлорат-іони. 

У залежності від щільності струму, концентрації хлорид–іона 
в аноліті і рН може мінятися вихід за струмом хлору, а також склад 
анодного газу і частка струму, що витрачається на виділення 
кисню. В електролізерах із фільтруючою діафрагмою вико-
ристовують графітові аноди або аноди з титановим покриттям. 
Графітові аноди готують зі штучного графіту. Для цього з суміші 
нафтового коксу, антрациту і кам'яновугільної смоли спресовують 
аноди потрібної форми, зазвичай у вигляді прямокутних плит, 
обпалюють їх у печах при 1100—1200 °С і потім, після просочення 
пеком, проводять графітизацію при температурі 2500—2700 °С.  

Титанові аноди з покриттям твердого розчину оксидів 
рутенію і титану (ОРТА) виготовляють з титанового листа, 
перфорованого отворами, або з робочою поверхнею, виконаною з 
титанових прутків, у такий спосіб. Спочатку знежирюють 
титанову основу. Потім протравляють поверхню титану в 25 %-
вій хлоридній або 56 %-вій сульфатній кислоті при 80—90 °С. 
Перед протравленням може застосовуватися дробеметна обробка 
поверхні титану. Після протравляння титанову основу 
промивають водою, сушать при 30—40 °С й потім на суху 
поверхню наносять водяний розчин Ru(OH)Cl3 i TіС14. Після 
висихання розчину на поверхні аноди нагрівають до 400—470 °С. 
При цьому поверхня покривається добре зчепленим з нею 
твердим розчином оксидів титану і рутенію за наступною 
сумарною реакцією: 

Ru(OH)Cl3+TiCl4+3H2О = RuO2TiO2+7HCl. (7.24) 
Можливо також застосування анодів із титану з платиновим 

гальванічним покриттям (ПТА). 
На рис. 7.3 і 7.4 представлені поляризаційні криві і вихід за 

струмом кисню на анодах з різних матеріалів, що характеризують 
істотну залежність поляризації і складу газу від матеріалу 
електрода і складу розчину.  
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Рис. 7.3. Залежність потенціалу анодів у розчині хлориду натрію з 

концентрацією 300 кг/м3 при температурі 90 °С від щільності струму:  
1 — ОРТА; 2 — платинований титан при рН<3; 3 — графіт і платинований 
титан при рН>3 

 

 
Рис. 7.4. Вихід за струмом кисню в залежності від рН розчину NaCІ 

при щільності струму 2 кА/м2 і температурі 80 °С: 1 — ОРТА; 2 — 
платинований титан 

 
На рис. 7.5 показано вплив кислотності електроліту на 

швидкість руйнування графітового аноду. Видно, що зі збільшен-
ням кислотності швидкість руйнування графітового аноду 
зменшується. 
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Рис. 7.5. Вплив кислотності розчину хлориду натрію на швидкість 

руйнування графітового аноду: 1 — новий графітовий анод; 2 — 
графітовий анод, що був у роботі 

 
Сумарне падіння напруги в контактах може бути прийнято 

рівним 50—100 мВ. Спадання напруги в електродах розраховується 
за законом Ома або визначається експериментально. 

У табл. 7.3 наведений баланс напруги хлорного 
діафрагменного електролізера БГК-100 (температура електролізу 
90 °С, товщина діафрагми 0,2510–2 м, відстань між анодом і 
катодною сіткою 1,4·10–2 м). 

Одним з факторів, що впливають на показники електролізу, 
є ступінь перетворення солі 

1 = 
k

c

c

k

o

k

M
M

G
G

m
m

  ,   (7.25)  

де 1 — ступінь перетворення солі; mk — число молів гідроксиду, 
що утворився в процесі електролізу; mо — число молів солі, що 
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надійшла на електроліз; Gk і Gc — масові кількості отриманого 
гідроксиду металу й солі, що надійшла на розкладання; Мс і  
Mk — молярні маси солі й гідроксиду відповідно. 

 
Таблиця 7.3. Баланс напруги діафрагменного електролізера БГК-100 

при електролізі розчину NaCl 
 

Щільність 
струму, А/м2 

Статті балансу, В* 
Сума, В 

а – к Uел Ug Uан Uк 

1100 1,310 0,977 0,278 0,353 0,180 0,060 3,158 
1,340 0,980 0,300 0,320 0,180 0,060 3,180 

Розходження +0,030 +0,003 +0,022 –0,033 — — +0,022 

1450 1,314 0,989 0,382 0,466 0,240 0,080 3,471 
1,340 0,990 0,420 0,400 0,240 0,080 3,470 

Розходження +0,026 +0,001 +0,038 – 0,066 — — –0,001 

* У верхніх рядках, у графах при кожній щільності струму, представлені розра-
хункові дані, у нижніх — експериментальні. Спадання напруги на аноді Uан і катоді Uк 
визначені експериментально.  

 
Практичний розрахунок ступеня перетворення можна 

виконати, використовуючи формули 

i =Ск/(Ск+Сс.к)=Ск/Сме    (7.26)  
або 

i = Cкк/ Cop,    (7.27) 
де Ск — концентрація гідроксиду металу в католіті, кмоль/м3;  
Сс.к — концентрація солі в католіті, кмоль/м3; Сме — концен-
трація іонів металу в католіті (сумарна концентрація католіту), 
кмоль/м3; С — концентрація солі у вихідному розчині хлориду 
металу, кмоль/м3; к й p — швидкості виводу розчину з 
електролізера й подачі розчину відповідно, м3/с. 
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7.4. Технологічна схема електролізу хлоридів  
лужних металів 

 
Технологічна схема діафрагменого одержання гідроксидів 

натрію або калію, хлору й водню включає стадії підготовки 
сировини, електролізу, обробки продуктів електролізу й 
доведення їх до товарного виду. 

Принципова технологічна схема одержання натрій гідроксиду, 
хлору й водню представлена на рис. 7.6. 
 

 
 

Рис. 7.6. Принципова технологічна схема виробництва натрій гідро-
ксиду, хлору й водню 

 
Вихідною сировиною для електролізу є концентрований  

розчин хлориду натрію. Розчин солі готують розчиненням солі 
під землею, подаючи гарячу воду в спеціально пробурені шпари, 
або в наземних умовах. Отриманий сирий розсіл містить значну 
кількість зважених часток, а також шкідливих для електролізу 
домішок — солей кальцію, магнію, феруму й тому перед подачею 
на електроліз його очищають. 
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Отримані при електролізі продукти: електролітичні луг, во-
логий хлор і вологий водень до надходження до споживача про-
ходять відповідну обробку. 

Електролітичний луг, який одержують в діафрагменних 
електролізерах, містить зазвичай 120—140 кг/м3 натрій гідроксиду 
й 180—200 кг/м3 солі. Для підвищення концентрації розчину 
натрій гідроксиду до товарного значення здійснюють упарювання 
електролітичних лугів. При цьому відбувається зниження 
розчинності солі в розчині і її випадання в осад. Сіль, що 
називають зворотною сіллю, відокремлюють від розчину натрій 
гідроксиду й використовують для готування зворотного розсолу, 
що повертається на стадію очищення сирого розсолу. Звичайно у 
зворотному розсолі міститься 2—3 кг/м3 натрій гідроксиду, що 
виявляється достатнім для осадження іонів магнію, так що 
додатково луг не вводять. 

Товарний продукт — сода каустична — 46—50 % розчин 
натрій гідроксиду після упарювання проходить додаткове очи-
щення від солі, надходить у баки–збірники, з яких відванта-
жується споживачам. 

Вихідний з електролізера вологий хлор піддають охолод-
женню з метою видалення основної кількості вологи й хлориду 
натрію, а потім глибокої осушці сульфатною кислотою. Глибока 
осушка хлору необхідна, щоб виключити корозію сталевої апара-
тури й забивання комунікацій продуктами корозії при його 
подальшій переробці. 

Осушений хлор направляють споживачеві або піддають стис-
ненню й скрапленню. Зріджений хлор накопичують у спеціальних 
сховищах-танках, що перебувають під тиском, або в спеціальних 
кульових ємностях при ізотермічних умовах — під атмосферним 
тиском і при температурі нижче, ніж мінус 34°С. 

Підтримку необхідної температури при ізотермічному збері-
ганні рідкого хлору здійснюють автоматичним регулюванням 
постійного випаровування частини рідкого хлору. 
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Хлор з танків і сховищ відвантажують споживачеві в рідкому 
або через випарники в газоподібному стані. 

Вологий водень піддають осушці в насадкових колонах, 
заповнених кільцями Рашига або в колонах без насадки.  

Осушений і одночасно відмитий від захопленого з елек-
тролізера католіту водень подається споживачам. При необхід-
ності глибоку осушку водню проводить споживач. У процесі 
очищення сирого розсолу від домішок, при охолодженні хлору й 
водню, при упарюванні електрощолоків, при виготовленні 
діафрагми хлорних електролізерів і на інших стадіях виробництва 
утворяться тверді й рідкі відходи, які необхідно утилізувати. 
Технологічна схема виробництва концентрованого розчину 
гідроксиду калію, хлору й водню аналогічна. 

 
 

7.5. Приготування й очищення розсолу 
 
Вимоги, пропоновані до очищеного розсолу (розчину 

хлориду натрію) на вітчизняних підприємствах і на закордонних 
заводах, наводяться в табл. 7.5. 

Розсіл для діафрагменного електролізу повинен мати прозо-
рість 98 %, вміст іонів амонію — не більше 10 мг/л, що виключає 
нагромадження трихлориду азоту в системі вище небезпечної межі. 

Представлені в табл. 7.4 вимоги до складу розсолу забез-
печують тривалу роботу діафрагми зі стабільними харак-
теристиками, без забивання її пір домішками, що призводить до 
росту спадання напруги в діафрагмі, росту концентрації натрій 
гідроксиду в католіті та зниження виходу за струмом. 

 
Таблиця 7.4. Вимоги до очищеного розсолу діафрагменного елек-

тролізеру з ОРТА 
 

Країна Склад очищеного розсолу, кг/м3 
NaС1 Са2+ Mg2+ S04

2– NaOH Nа2О3 
Італія 320—325 5,10–3 1,10–3 5 0,2—0,4 0,3—0,8 
США 315—325 5,10–3 1,10–3 0—5 0,1—1—0,2 0,5—0,6 



М. Д. Волошин, А. Б. Шестозуб, Я. М. Черненко, А. В. Іванченко  282 

Для очищення розсолу від домішок кальцію й магнію 
застосовують содово-каустичний метод. Очищення засноване на 
утворенні малорозчинних сполук кальцію й магнію. При цьому 
протікають наступні реакції: 

CaCl2+Na2CO3  СаСО3 +2NaCl,    (7.28) 

CaSO4+Na2CO3  CaCO3 + Na2SO4,    (7.29) 

Са(НСО3)2+2NаОН   СаСО3 + Na2СО3+2Н2О, (7.30) 

MgCl2 + 2NaOH  Mg(OH)2 +2NaCl,   (7.31) 

MgSO4 + 2NaOH  Mg(OH)2 + Na2SO4.   (7.32) 

Одночасно осаджується гідроксид заліза. 
Для осадження магнію використовують луг, що залишається 

у зворотному розсолі, який надходить із цеху упарювання 
електролугів. 

За ступеню перетворення солі при електролізі, рівному 0,5, 
об'єм зворотного розсолу приблизно дорівнює об'єму сирого 
розсолу, що подається на очищення. 

Часто для виключення подачі карбонату натрію на 
очищення у зворотному розсолі залишають значно більше натрій 
гідроксиду, чим потрібно для осадження магнію, і піддають 
зворотний розсіл карбонізації, пропускаючи через нього гази, що 
містять не менш 6 % об. вуглекислого газу. Для цього можуть 
використовуватися гази, які відходять, котелень, гази з печей для 
плавлення натрій гідроксиду, що утворюються при випалюванні 
вапняку, і в інших процесах. Гідроксид, який міститься у 
зворотному розсолі, реагує з діоксидом вуглецю за реакцією: 

2NaOH+CO2  Na2CO3+H2O.   (7.33) 

Карбонізацію зворотного розсолу ведуть із таким розрахун-
ком, щоб утворилася достатня кількість соди для осадження каль-
цію й створення необхідного її надлишку в очищеному розсолі — 
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0,3—0,4 кг/м3. При цьому у зворотному розсолі повинен 
залишатися натрій гідроксид в кількості, достатній для осадження 
магнію й створення надлишку лугу в розсолі не менш 0,05 кг/м3. 
Іноді для зручності керування процесом на карбонізацію 
направляють лише частину зворотного розсолу, а іншу кількість, 
минаючи карбонізатор, змішують із карбонізованим розсолом. При 
відсутності джерел СО2 застосовують розчини соди. Для цього в 
схему включають розчинник соди, ємності й насоси для содового 
розчину. Для запобігання розведення розсолу при додаванні 
содового розчину останній готують на зворотному розсолі. Концен-
трація Na2CO3 у содовому розчині становить 60—80 г/дм3. 

Реакції осадження проводять звичайно в апаратах, нази-
ваних освітлювачами, що мають зону змішування реагентів і зону 
посвітління розсолу. У деяких схемах використовують попереднє 
змішання реагентів і розсолу в апаратах невеликого об'єму, нап-
риклад баках на 1—3 м3 з мішалками, а потім розчин направ-
ляють на відстоювання. Технологічна схема очищення розсолу 
показана на рис. 7.7.  

Сирий розсіл з концентрацією 310—315 кг/м3 хлориду 
натрію надходить у прийомний бак 1, потім у підігрівник 2 і 
насосом 3 подається через відокремлювач повітря в освітлювач 
10. Зворотний розсіл з концентрацією солі 305—310 кг/м3 
подають двома потоками, один із яких проходить через 
карбонізатор 4 у прийомний бак 5 і далі у повітрявідокремлювач 
освітлювача, а другий — безпосередньо в освітлювач. 

В освітлювач подають також гідролізований поліакриламід 
(ПАА) — флокулянт, що поліпшує й прискорює освітління 
розсолу, який очищається. Гідролізованний поліакриламід 
готують у спеціальному апараті — гідролізері 6, куди 
завантажують товарний продукт (8 % гель), де піддають обробці 
при підвищеній температурі електролітичними лугами. У процесі 
обробки (3 год) 20—40 % амідних груп ПАА заміщається на 
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гідроксильні й зростає здатність ПАА до коагуляції. 
Гідролізованний ПАА розводять очищеним розсолом до 
концентрації 0,2 — 0,3 %. 

 

 
 
Рис.7.7. Принципова технологічна схема очищення розсолу 

діафрагменного електролізу: 1 — прийомний бак сирого розсолу; 2 — 
підігрівник сирого розсолу; 3 — насос; 4 — карбонізатор зворотного 
розсолу; 5 — бак карбонізованого зворотного розсолу; 6 — гідролізер; 7 — 
збірний бак ПАА; 8 — напірний бак ПАА; 9 — дозатор; 10 — освітлювач; 
11 — бак проясненого розсолу; 12 — насос; 13 — фільтр; 14 — змішувач; 
15 — напірний бак з розчином НС1; 16 — бак очищеного розсолу; 17 — 
напірний бак; 18 — підігрівник розсолу; 19 — збірник шламу; 20 — 
центрифуга (фільтр-прес) 

 
Розведення проводять у збірному баку 7, з якого розчин 

подають у напірний бак 8, а звідти через дозатор 9 в освітлювач 
10. Подачу 0,2—0,3 %-го розчину ПАА здійснюють із розрахунку 
1 л на 1 м3 розсолу (сирого й зворотного), подаваного в 
освітлювач. Прояснений розсіл після освітлювача надходить у 
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збірник проясненого розсолу 11, звідки насосом 12 подається на 
фільтр 13, потім у бак 14 на нейтралізацію надлишкового лугу 
хлороводневою кислотою, що подається з бака 15, і далі через 
баки 16 і 17 і підігрівник 18 — на електроліз, 

Відокремлюваний в освітлювачі 10 шлам виводять у збірник 
19, звідки подають на фільтр-преси типу ФПАК2М-20. Осад з 
фільтрів відправляють на захоронення або утилізацію, а від-
фільтрований розсіл повертають у виробництво. 

 
 

7.6. Апаратура ропного відділення 
 
Одним з  апаратів, які викоритовують в даній технології є 

радіальний відстійник (рис. 7.8). 
 

 
 

Рис. 7.8. Радіальний відстійник з периферійним впуском суспензії і 
центральним виводом освітленого розсолу: 1 — впускний лоток круглої 
форми; 2 — зона відстоювання; 3 — гребки для зсуву шламу; 4 — 
випускний круглий лоток; 5 — електропривід гребків 

 
Радіальний відстійник це бетонна чаша, яка обладнана пери-

ферійним бетонним лотком 1 для вводу суспензії і рівномірного 
розподілу її перед відстоюванням, а також випускний лоток 4 для 
рівномірного збору освітленого розсолу. У центрі апарата встанов-
люють бетонну колону, через яку виводяться окремими потоками 
освітлений розсіл і шлам. Для зсуву шламу до центральної частини 
відстійника слугують гребки, які мають електричний привід 5. 
Обсяг зони відстоювання 2 залежить від діаметра відстійника, який 
приймається звичайно рівним 18 м або більше. 
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Недоліком радіальних відстійників є невисокий ступінь очис-
тки розсолу від шламу. Тому пропонується вертикальний комбі-
нований фільтр — відстійник, схема якого наведена на рис. 7.9.  

 

 
 
Рис. 7.9. Вертикальний фільтр-відстійник: 1 — циліндричний метале-

вий корпус, 2 — конічне днище; 3 — випускний круговий лоток; 4 — 
впускна труба; 5 — фільтруючий шар пінополістирольних кульок; 6 — 
розподільчий пристрій 

 
Фільтр-відстійник працює наступним чином. Неосвітлений 

розсіл через впускну трубу насосом подається в середину 
робочого об’єму апарату і за допомогою розподільчого пристрою 
рівномірно розподіляється по всьому перетину циліндричної 
частини. Частки шламу під дією сили тяжіння опускаються вниз, 
а розсіл піднімається вгору і фільтрується через шар твердих 
кульок діаметром 3—4 мм і далі потрапляє в випускний лоток. 
Фільтр-відстійник забезпечує залишковий вміст твердої фази в 
розчині розсолу не більше 7,5 мг/дм3. 
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Отримані тверді частки виносяться потоком розсолу в 
циліндричну частину апарата, де формується шламовий фільтр, 
Відфільтрований розсіл виводиться зі збірного жолоба у верхній 
частині освітлювача. Надлишок шламу зі шламового фільтра від-
смоктується через лійку, обладнану трубою з запірним пристроєм 
на кінці для виведення шламу в нижній частині апарата.  

Для глибокого очищення розсолу використовують фільтри із 
шаром мармурової крихти. Фільтр має поверхню 24 м2. швидкість 
фільтрації розсолу складає 2 м3/(м2год). Фільтр вважається 
забрудненим, якщо тиск фільтрації перевищує задану величину або 
починається проскакування твердої фази. Тоді фільтрація розчину 
перемикається на резервний фільтр. Для регенерації застосовують 
зворотний струм розсолу й повітря. Регенерат направляється в 
проміжну ємність, звідки він передається в освітлювач (рис. 7.10). 

Останнім часом стали застосовувати більше тонку фільт-
рацію розсолу. Для цього використовують фільтри, у яких на 
фільтрувальну перегородку із синтетичної тканини намивають 
допоміжний матеріал, наприклад порошкову целюлозу. 

 

 
Рис. 7.10. Насадковий фільтр: 1 — розподільний жолоб каламутного 

розсолу; 2 — дренажні трубки; 3 — фільтруючий шар (мармурова крихта, 
кварцевий пісок): 4 — колектор відфільтрованого розсолу; 5 — трубка для 
подачі стисненого повітря при регенерації 
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7.7. Одержання соди каустичної 
 
Соду каустичну діафрагмену випускають як вищий ґатунок  

(натрій гідроксиду не менше 46 %, хлориду натрію не більше 
3,0 %, карбонату натрію <0,4 %, феруму в перерахунку на  
Fе2О3 <0,007 %, хлорату натрію <0,25 %) або, на вимогу 
споживачів, зі вмістом натрій гідроксиду не менш 50 %. Її 
одержують шляхом упарювання електролугів у багатокорпусних 
випарних системах із двох-, трьох- і чотириступінчастим 
використанням пари. Число ступенів упарювання визначається 
тиском гріючої пари Рcв і тиском сокової пари на останньому 
ступені Рост: 

n = (Pcв – Pост)/Рср ,    (7.34) 

де Рср — середній перепад тиску між парою, що гріє, й соковою 
парою в одному ступені, який забезпечує різниця температур  

tp=tд + t+tг + tгідр ,   (7.35) 

де tд — температура  розчину в даному випарному апараті, °С; 
t — різниця температур між гріючою парою і киплячим 
розчином, °С; (tг — гідростатична депресія, °С; (tгідр —  
гідравлічна депресія, °С.  

Гідростатична й гідравлічна депресії становлять 1,5—4,5 °С. 
Схема трьохступеневої випарної установки показана на 

рис. 7.11.  
Електролітичні луги подають через нагрівальну камеру 5 у 

випарний апарат другого ступеню, потім самопливом у випарний 
апарат третього ступеню. З апарата третього ступеню луги з 
концентрацією близько 400 кг/м3 натрій гідроксиду з твердою 
кухонною сіллю, що виділилася в процесі випарювання, 
виводяться в збірник 7, потім на центрифугу 8, де сіль 
відділяється, а розчин направляють  у випарний апарат першого 
ступеню 1. 
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Рис. 7.11. Схема трьохстадійного упарювання: 1 — 3 — випарні 
апарати; 4 — колона миттєвого скипання; 5 — виносні нагрівальні камери;  
6 — фільтр розчину натрій гідроксиду; 7, 9 — приймальні ємності; 8 — 
центрифуга; 10 — холодильники розчину натрій гідроксиду  

 

Частину розчину відводять в апарат 4, що перебуває під 
вакуумом, де відбуваються миттєве його скипання за рахунок його 
високої температури. Упарений розчин виводять знизу апарата 4, 
охолоджують у холодильниках 10, очищають на фільтрах 6 від 
солі й виводять як готовий продукт. 

Свіжу пару подають у камеру 1-го апарата, сокову пару з  
1-го апарата направляють у другий, а сокову пару із другого 
апарата в нагрівальну камеру третього. Сокова пара останнього 
апарата відсмоктується в барометричний конденсатор. 

Витрата пари на упарювання залежить від концентрації 
електролугів, з ростом якої вона знижується (табл. 7.5). 

 
Таблиця 7.5. Залежність витрати пари від концентрації натрій  

гідроксиду в електролугу при одержанні 50 % соди каустичної 

Витрата пари, т/т, у системі: Концентрація NаОН, кг/м3 
120 140 160 

триступінчастій 3,2 2,7 2,3 
чотириступінчастій 2,6 2,2 1,9 

Кількість випареної води, т/т 6,5 5,4 4,6 
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У процесі випарювання починається випадіння твердої солі 
з розчину. На рис. 7.12 показана залежність розчинності хлориду 
натрію від концентрації гідроксиду. 

 

.  
 
Рис. 7.12. Розчинність хлориду натрію в розчинах натрій гідроксиду 

при різних температурах, °С: 1—100; 2—20 
 
Швидке зниження розчинності відбувається до концентрації 

натрій гідроксиду 400 кг/м3, при цьому випадає чиста сіль, не 
забруднена сульфатом натрію. При подальшому розпарюванні 
розчину поряд із хлоридом натрію у тверду фазу випадає сульфат 
натрію. Тому часто сіль із кінцевих стадій упарювання виводять 
окремо, щоб не забруднювати сульфатом натрію сіль, отриману на 
попередніх стадіях, і вивести сульфат натрію із циклу виробництва 

Сіль, отриману на стадії упарювання, після її відмивання від 
натрій гідроксиду електролугу пом'якшеною водою, які повер-
таються у виробництво, розчиняють в апаратах і з отриманим 
зворотним розсолом направляють у відділення готування очи-
щеного розсолу для електролізу. Якщо сіль забруднена сульфатом 
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натрію, її очищують, тому що в іншому випадку сульфат натрію 
буде накопичуватися в очищеному розсолі при надходженні все 
нових його кількостей із сирим розсолом. Нагромадження суль-
фату натрію в ропному циклі призведе до зниження розчинності 
хлориду натрію, концентрація солі в очищеному розсолі буде 
падати, що викличе ріст витрати електроенергії при електролізі й 
погіршення інших показників.  

Для відділення сульфату натрію від зворотної солі викорис-
товують різний характер залежності спільної розчинності цих 
солей від температури (рис. 7.13). 

 

 
 

Рис. 7.13. Температурна залежність спільної розчинності хлориду  
й сульфату натрію 

 
За першим методом забруднену сіль промивають при 20 °С 

концентрованим розчином хлориду натрію, ненасиченим за суль-
фатом натрію. Відбувається вимивання сульфату із забрудненої 
солі, і промивний розсіл насичується сульфатом натрію 
(~100 кг/м3 Nа2SО4). Потім розсіл нагрівають до температури 
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кипіння. При цьому розчинність сульфату натрію в ньому падає до 
~55 кг/м3, і сульфат натрію, що випав з розчину, відокремлюють на 
центрифугах. Сульфат натрію після промивання й сушіння є 
товарним продуктом і застосовується у виробництві скла. 

Розсіл після відділення частини сульфату натрію охолоджують 
до 20 °С и знову направляють на відмивання забрудненої солі. 

За другим методом розсіл після промивання солі, насичений 
сульфатом натрію при 20 °С, охолоджують до 0—5 °С. При 
цьому вміст сульфату натрію в розчині падає до 20—30 кг/м3 і 
випадають кристалогідрати Nа2SO4·10·Н2О, які для одержання 
товарного сульфату натрію потрібно зневоднювати. Збіднений 
сульфатом натрію розсіл нагрівають до 20 °С и знову направ-
ляють на промивання забрудненої солі. 

 
 

7.8. Виготовлення діафрагм 
 
Діафрагма на катоді хлорного електролізера повинна мати 

ряд характеристик: однорідність, певний перебіг та електричний 
опір, механічну й хімічну стійкість. Вона повинна забезпечити 
при електролізі низьку напругу й високий вихід за струмом 
гідроксиду лужного металу, виключити змішування електродних 
газів. Тривалість роботи діафрагми повинна бути досить великою, 
щоб скоротити витрати праці на розбирання електролізерів, зняття 
старої й нанесення на катод нової діафрагми. 

Принципова схема осадження азбестової діафрагми на катоди 
хлорних електролізерів показана на рис. 7.14.  

Для виготовлення діафрагм хлорних електролізерів викорис-
товують звичайно хрізотіловий азбест — природну речовина, що 
має хімічну формулу 3Mg·2SiО2.·2H2О. 

Спочатку азбест (рис. 7.14, а) завантажують у масний рол 1, 
куди подають воду. У масному ролі азбест розпушується й роз-
бивається на окремі волокна. Після рола пульпа азбесту 
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подається на фільтр 2, де азбест відділяється від води, після чого 
надходить у бак 3 для готування суспензії азбесту. У бак 3 
подають охолоджений електролуг (католіт) і повітря. У резуль-
таті перемішування азбест рівномірно розподіляється по об'єму 
розчину, створюючи стійку суспензію.  

 

 

 
 

Рис. 7.14. Принципова схема (а) осадження азбестової діафрагми й 
вузол всмоктування (б):1 — рол; 3 — фільтр; 3 — бак для готування 
азбестової суспензії; 4 — напірний бак; 5 — електролізер; 6 — ресивер;  
7 — вакуум-насос; 8 — штуцер для висновку розчину; 9 — корпус катоду; 
10 — піддон; 11 — приставний короб; 12 — збірна ємність води 
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Виміряну кількість суспензії подають у бак 4 і з нього у 
внутрішній простір катоду. Електролуг безупинно відсмоктують 
у ресивер 6 за допомогою вакуум-насоса 7, при цьому азбест 
осаджується на сітку, а розчин виводять через штуцер у корпусі 
катода 8. Для забезпечення рівномірного нанесення азбесту на 
поверхню сітчастого катода корпус катоду 9 (рис. 7.14, б) уста-
новлюють на піддон 10 і нарощують його висоту за допомогою 
приставного короба 11. 

Воду з рола можна використовувати багаторазово, направ-
ляючи її в збірник 12 і знову в рол. 

Після нанесення азбесту на катодну сітку, коли вся рідина з 
катода відсмоктана, роблять сушіння діафрагми спочатку при 
кімнатній температурі, просмоктуючи через неї повітря вакуум-
насосом, а потім, не відключаючи вакуум-насос, при 80—100 °С 
у спеціальній сушильній камері. 

При виготовленні модифікованої діафрагми, так званої 
азбополімерної, в азбестову суспензію вводять тонкодисперсний 
порошок або волокна полімеру, що забезпечує стійкий зв'язок 
суспензії з полімером. 

Суспензію азбесту, на волокнах якого адсорбується полімер, 
насмоктують як у випадку звичайної азбестової діафрагми на 
катод електролізера. Азбополімерну діафрагму спочатку сушать 
як звичайну азбестову, а потім при температурі 300—400 °С  
з тим, щоб забезпечити розм'якшення полімеру в діафрагмі й 
скріплення ним волокон азбесту. 

Готова діафрагма з азбесту повинна мати масу 1,8—2,0 кг/м2 
катодної сітки, а з азбесту з полімером — 1,6—1,8 кг/м2. 

Перед нанесенням діафрагми катоди, що були в роботі, 
ретельно очищають від слідів старої діафрагми й іржі. 

Азбополімерна діафрагма має більше низький, чим азбес-
това, електричний опір, спадання напруги на ній на 0,1—0,15 В 
нижче. Крім того, вона має підвищену механічну й хімічну 
міцність, завдяки чому термін служби асбополімерної діафрагми 
в 3—4 рази вище. 
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7.9. Принцип роботи випарних установок 
 
Основними у випарних установках є випарні апарати із 

природною або примусовою (за допомогою насоса) циркуляцією. 
Розсіл, що подається на електроліз, попередньо підігрівають до 
50—80 °С (температура розчину хлориду калію повинна бути не 
нижче 70—80 °С щоб уникнути кристалізації солі). У ряді випадків 
перед подачею на електроліз розсіл підкисляють хлороводневої 
кислотою до концентрації 2—3 кг/м3 хлориду водню. 

Хлор із залу електролізу відсмоктують хлорними компре-
сорами, установленими у відділенні сушіння хлору, які повинні 
створювати в електролізерах над анолітом розрідження в 100—
150 Па. Зростання розрідження в анодному просторі може привести 
до відриву діафрагми від катода й аварійній зупинці електролізера. 
Щоб виключити таку можливість, на колекторі хлору встанов-
люють гідрозатвор, схематично показаний на рис. 7.15, а.  

В такому гідрозатворі відвідна трубка з'єднана з хлорним 
колектором, і має патрубок, занурений у воду на глибину ∆h. 
Через гідрозатвор здійснюють протоку води й сталість рівня в 
ньому визначається зливом води з гідрозатвору. 

 

 
 
Рис. 7.15. Схеми гідрозатворів: а — на хлорі; б — на водні  
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Через патрубок у верхній частині гідрозатвор сполучується з 
атмосферою. При підвищенні розрідження в хлорному колекторі 
понад установлений рівень, зумовленого глибиною занурення ∆h, 
відбувається підсмоктування атмосферного повітря в колектор і 
розрідження падає. 

Гідрозатвор, установлюваний на колекторах водню або 
хлору, призначений для запобігання підвищення тиску, пока-
заний на рис. 7.15, б. Якщо в колекторі підвищується тиск, 
наприклад при зупинці компресорів, відбувається скидання газу 
через гідрозатвор або, у випадку водню, на свічу — вертикальну 
сталеву трубу, що має у верхній частині спеціальний пристрій — 
вогнева перепона, що перешкоджає поширенню вогню усередину 
свічі при загорянні вихідного газу, або у випадку хлору — на 
систему поглинання. 

Електролуг зі збірного колектора надходить у баки — 
збірники, установлювані звичайно в приямках безпосередньо в 
залі електролізу або в прибудові до залу. Зі збірників електролуг 
перекачують у цех упарювання. Водень і хлор направляють на 
охолодження й подальшу обробку. 

 
 

7.10. Конструкції електролізерів 
 
Діафрагмений хлорний електролізер монополярного типу 

конструктивно виконують із трьох основних елементів: струмо- 
днища, корпуса-катода й кришки. На струмовідвідному днищі 
розміщають аноди, число яких залежить від потужності електро-
лізера, тобто струмового навантаження, на яку електролізер 
розрахований. Катод діафрагменого електролізера виготовляють 
зі сталевої сітки діаметром від 1,2 до 2,5 мм. Струм до сітки 
підводять від корпуса електролізера через струмовідвідні сталеві 
елементи. На рис. 7.16 показаний зовнішній вигляд діафраг-
меного електролізера. Струм до днища 1 електролізера підводять 
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за допомогою анодної шини 17, а до катода — за допомогою 
закріпленої на корпусі 3 шини 4. Для кращого розподілу струму 
по катоду на сталевий корпус наварюють шину 5. Корпус і днище 
стягають між собою через гумову підкладку 2 за допомогою 
стяжних болтів (на рис. не показані). Кришка 7 (з гумованої сталі, 
титану або полімерних матеріалів) кріпиться до фланця корпуса 
через гумову прокладку 6 стяжними болтами (не показані).  

 

 
 
Рис. 7.16. Діафрагменний монополярний електролізер: 1 — днище;  

2 — прокладка; 3 — корпус; 4 — катодна шина; 5 — шина; 6 — прокладка: 
7 — кришка; 8 — колектор водню; 9 — колектор хлору; 10 — патрубок для 
відводу водню; 11 — штуцер для відводу хлору; 12 — поплавковий 
покажчик рівня аноліта; 13 — штуцер для уведення розсолу; 14 — 
термометр; 15, 16 — вакуумметри; 17 — анодна шина; 18 — ропний 
колектор; 19 — колектор електролугу; 20 — переривник струму; 21 — 
відвід католіта; 22 — ротаметр 

 
На корпусі кріпиться пристрій для виведення електролугу 

21, обладнаний переривником струму 20, і вакуумметр 16, який  
показує тиск водню в електролізері. На кришці є штуцера для 
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відводу анодного газу 11, для введення в електролізер розсолу 13, 
для закріплення поплавкового покажчика рівня аноліту 12, для 
термометра 14 і вакуумметра 15. Хлор з електролізера відводять у 
рядовий колектор хлору 9, водень через вивідний штуцер у 
корпусі й патрубок 10 — у рядовий колектор водню 8. 
Електролуг через зливальний пристрій 21 виводять у рядовий 
колектор електролугу 19. Розсіл в електролізер подають із 
рядового колектора розсолу 18 через ротаметр 22. 

Графітові аноди, які ще збереглися в старих конструкціях, є 
плитами довжиною 1100 мм, шириною 250 мм і товщиною 45 мм. 
Для підвищення хімічної стійкості плити просочені заполімери-
зованою лляною оливою. Плити монтують на сталевому анод-
ному днищі у вигляді коробки з низькими стінками, що служить 
струмовідводом до графітових анодів. Кріплення анодів до днища 
ілюструє рис. 7.17. 

 

 
 
Рис. 7.17. Днище діафрагменого електролізера із графітовими анодами: 

1 — днище; 2 — шина; 3 — болти; 4 — мідні скоби; 5 — аноди; 6 — рубракс; 
7 — бетон 
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Днище 1 складається зі сталевого листа й приварених до 
нього швелерів, що утворюють стінки днища. Струмовідвід до 
днища здійснюють від шини 2. До стінок днища кріплять бол-
тами 3 мідні скоби 4, до яких, у свою чергу, приєднують контак-
тні частини анодів 5. Струм до анодів проходить від днища через 
мідні скоби. Для забезпечення низького електричного опору в 
контактах всі металеві контактні поверхні повинні бути ретельно 
полуджені й зачищені. 

Для захисту від корозії контактні частини графітових анодів 
заливають шаром рубраксу 6 і бетону 7. 

У сучасних конструкціях хлорних діафрагмених електро-
лізерів використовують титанові з електрокаталітичним покрит-
тям аноди (ОРТА). 

Устрій одного з таких анодів (вітчизняного електролізера 
БГК 50/25) показано на рис. 7.18. Анод має висоту h = 1000 мм, 
ширину S = 250 мм і товщину δ = 22 мм. 

 

 
 
Рис. 7.18. Титановий анод з оксидно-рутенієвим покриттям: 1 —

перфорований лист; 2 — планка; 3, 4 — струмовідвід 
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Анод складається з робочої частини й струмовідводу. Робоча 
частина анода виконана з перфорованих листів 1, з'єднаних для 
твердості поперечними планками 2. Струмовідвід до робочої час-
тини анода виконаний із двох титанових пластин 3 і 4. Для зни-
ження втрат напруги в аноді струмовідвідні пластини δ проходять 
усередині анода, їх приварюють до поперечних планок 2. 

Кріплення анода до струмоведучого днища показане на рис. 7.19. 
Днище 1 складається з титанового листа 2 і струмовідводу до нього 3. 
Аноди кріплять до привареного титанового листа ребрам 4. 

 
 

Рис.7.19. Кріплення титанового анода до днища: 1 — днище: 2 —  
титановий лист; 3 — струмовідвідний лист; 4 — титанове ребро  
 

Устрій корпуса-катода діафрагменого електролізера пояснює 
рис. 7.20. 

Корпус-катод складається з корпуса 1 у вигляді сталевого 
короба прямокутного перетину без дна й кришки, до стінок якого 
приварені сталеві стрижні або смуги 2, що служать каркасом 
катода. У випадку, якщо катоди мають більші розміри, усередині 
корпуса-катода можуть виконуватися перегородки 3, що мають 
перфорацію, яка забезпечує прохід розчину й газів. До пере-
городок кріпляться стрижні каркаса катода. Розміри стрижнів 
(залежно від типу електролізера) — діаметр 20—25 мм, довжина 
300—450 мм. Стрижні мають отвір для проходу газу й розчину. 
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Рис. 7.20. Устрій корпусу-катода діафрагменного монополярного 

електролізера: 1 — корпус; 2 — сталеві стрижні — смуги; 3 — сталева 
перегородка; 4 — катод; 5 — анодна зона; 6 — катодна зона; 7 — діафрагма; 
8 — катодні елементи  

 
Катод 4 виконують зі сталевої сітки й кріплять точковим 

зварюванням до стрижнів 2 каркасу. За допомогою стрижнів 2 
струм від корпуса катода передається до катодної сітки. У 
результаті в корпусі катода утворюється зона 5, бічна поверхня 
якої обмежена катодною сіткою, і зона 6, обмежена сіткою й 
стінками корпуса катода. Зона 5 служить для розміщення анодів і 
аноліту при роботі електролізера. У зоні 6 утворюється при 
електролізі електролуг і водень, які з неї виводяться. Зони 5 і 6 
розділяють діафрагмою 7. Діафрагму наносять із зовнішньої 
сторони катодної сітки. 

При збиранні діафрагменого монополярного електролізера 
спочатку встановлюють на ізоляторах днище зі змонтованими 
анодами, потім установлюють на днище катод з нанесеною діаф-
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рагмою так, щоб аноди розташувалися між суміжними катодними 
елементами 8, утвореними виступами катодної сітки, що обтягає 
вертикальний ряд стрижнів каркасу й, нарешті, закривають елек-
тролізер кришкою. 

Поряд з монополярними у виробництві хлору й гідроксидів 
лужних металів використовують, хоча й у меншому масштабі, 
біполярні електролізери, устрій яких пояснює рис. 7.21. 

 
 

Рис. 7.21. Схема біполярного діафрагменого електролізера: 1 — 
торцева струмовідводна вертикальна стінка; 2 — аноди; 3 — катоди; 4 — 
катодна камера; 5 — стінка катодної камери; 6 — стінка із закріпленими 
анодами; 7 — торцова катодна стінка; 8 — електролізна комірка: 9 — катодні 
струмовідвідні шини; 10 — анодні струмовідвідні шини 

 
Струм у біполярному електролізері підводить до торцевої 

вертикальної стінки 1, до якої кріпляться, наприклад, металеві 
аноди 2, потім через електроліт струм проходить до катода 3 і 
через стінки біполярного елемента до анодів наступної чарунки. 

У біполярному електролізері біполярні елементи мають 
катодну камеру 4, до стінки якої прикріплені стрижні каркаса 
катода. На стрижнях закріплюють катодну сітку, що утворить 
катодну поверхню, аналогічну катодній поверхні в монополярних 
електролізерах. Стінка катодної камери 5 електрично й механічно 
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пов'язана з титановою стінкою 6, до якої кріпляться титанові 
аноди. Притулені одна до одної стінки 5 і 6 разом із закріпленими 
на них катодами й анодами утворять біполярні елементи. 

Біполярні елементи разом з кінцевими анодним 1 і катодним 7 
елементами стягаються в єдиний комплекс, створюючи електро-
лізні комірки 8. 

Загальний вид біполярного діафрагменого електролізера пока-
заний на рис. 7.22. 

 

 
 

Рис. 7.22. Загальний вид біполярного діафрагменого електролізера 
«Гланор» без зливальних труб електролугу 

 
Залежно від потужності й особливостей виробництва хлору 

й гідроксидів лужних металів можуть застосовуватися різні типи 
електролізерів, що працюють із різною щільністю струму, вихо-
дом за струмом й напругою. Показники ряду діафрагмених 
електролізерів наведені в таблиці 7.6. 

Електролізери, дані про роботу яких наведені в таблиці, 
помітно відрізняються за терміном служби діафрагм, що 
пов'язане з розходженням типу застосовуваних діафрагм, кон-
структивними особливостями електролізерів і необхідною щіль-
ністю струму.  
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Таблиця 7.6. Показники роботи різних діафрагмених хлорних 
електролізерів з металевими анодами 

Показники 
Марки 

БГК–50/25 БГК–100 ДМ–50 
Навантаження, кА 50 100 50 
Щільність струму, кА/м2 1,29 1,35 1,30 
Напруга, В 3,45 3,55 3,35 
Вихід за струмом, % 96 96 96 
Вихід хлору, т/добу 1,52 3,05 1,52 
Витрата електроенергії, кВт.год/т 2604 3680 3529 
Строк роботи діафрагми, міс. 6 6 18 
Строк роботи анодів, років 5—6 5—6 5—6 
Концентрація NaOH у католіті, кг/м3 125 125 125 

 
Найбільший термін служби в азбестових модифікованих 

діафрагм, до складу яких для підвищення хімічної й механічної 
міцності вводять спеціальні полімери. 

 
 

7.11. Експлуатація електролізерів 
 
Для нормальної роботи електролізерів необхідне виконання 

регламентних вимог до складу живильного розсолу й концентрації 
одержуваного електролугу, який повинен містити натрій гідро-
ксиду 120—140 кг/м3, хлориду натрію 170—210 кг/м3, сульфату 
натрію до 7 кг/м3. При цьому вміст в електролугу хлорату натрію 
NaClО3 зазвичай не перевищує 0,3 кг/м3, а гіпохлорит і карбонат 
натрію відсутні. 

Склад анодного газу — хлоргазу, що виходить із електро-
лізера, повинен перебувати в межах, % об: 
С12 — 96,5—98,0; Н2О—1,0—2,5; Н2—0,1—0,5; СО2—0,1—0,3. 

Діоксид вуглецю попадає в хлоргаз із аноліту, тому що сода, 
яка надходить у нього з розсолом, повністю розкладається. У 
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хлоргазі міститься також 0,1—0,5 % азоту, який попадає з під-
смоктуваним повітрям, тому що електролізер працює з розрід-
женням в анодному просторі. Водень, виведений із електролізера, 
повинен містити не менше 99,9 % об. Н2, решта — повітря. Хлор 
у водні не повинен бути. 

Розсіл подають в електролізер з розрахунку 1,1.10–3—
1,3.10–3 м3/год на кожний кА навантаження, що забезпечує при 
оптимальній температурі електроліту 90—95 °С одержання 
електролугу з регламентною концентрацією. 

Дуже важливо підтримувати високий рівень аноліту в 
електролізері. Він повинен бути вище верхньої частини катода з 
нанесеною діафрагмою не менш чим на 0,3 м (рис. 7.23), при 
цьому забезпечується рівномірна фільтрація через діафрагму.  

 

 
 
Рис. 7.23. Схема рівнів у діафрагменному електролізері: 1 — корпус 

катода; 2 — кришка; 3 — катодний елемент; 4 — анод; 5 — колектор 
електролугу; 6 — зливальний пристрій 

 
Для зміни протікаємості діафрагми можна зменшувати рівень 

католіта, нахиляючи вертикальну трубу зливального пристрою, що 
шарнірно з'єднана з вивідним патрубком електролугу (рис. 7.24). 
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Рис. 7.24. Зливальний пристрій: 1 — стінка катода; 2 — внутрішня 

труба; 3 — зовнішня труба; 4 — шарнір; 5 — переривник потоку 
 
Рівень аноліту контролюють за допомогою поплавкового 

рівнеміра в кришці електролізера, температуру — термометром, 
швидкість подачі розсолу — ротаметром. 

Для електролізу розчину хлориду калію використовують ті 
ж самі електролізери, що й для електролізу хлориду натрію. 
Розчин, використовуваний для електролізу, містить хлориду 
калію 345—370 кг/м3, іонів кальцію й магнію в сумі не більше  
7·10–3 кг/м3 (більше, ніж у розчині хлориду натрію через більшу 
розчинність солей кальцію в розчині КС1). В електролізерах 
одержують електролуг, що містить 140—175 кг/м3 гідроксиду 
калію й до 0,35 кг/м3 хлорату калію КС1О3. 

Хлор і водень за складом близькі до газів, які утворюються 
при електролізі розчину хлориду натрію. Вихід за струмом 
гідроксиду калію становить 95 %. Напруга електролізу трохи 
нижче через вищу електропровідність розчину хлориду калію. 
Тому що молекулярна маса гідроксиду калію більша, ніж у натрій 
гідроксиду, то відповідно нижче питома витрата електроенергії. 
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При експлуатації виробництва гідроксиду калію необхідний 
ретельний контроль температури розчину хлориду калію, тому 
що зниження температури може привести до випадання твердої 
фази, що забиває апаратуру. 
 
 

7.12. Обробка й скраплення хлору 
 
7.12.1. Охолодження, осушка й транспортування хлору 
Хлор, що виходить із електролізерів, при температурі, 

близької до температури електроліту, містить значну кількість 
вологи й має високу корозійну активність. Для зменшення 
руйнування апаратури, трубопроводів, арматур і контрольно-
вимірювальних приладів хлор повинен бути ретельно висушений. 

Якщо хлор виходить із електролізерів при температурі 
90 °С, то вміст вологи в ньому становить близько 0,57 кг/кг 
хлору. У серійному й загальному колекторах залу електролізу 
хлор прохолоджується приблизно до 80—85 °С, при цьому вміст 
вологи зменшується до 0,22—0,34 кг/кг хлору. Конденсат 
видаляється з нижньої точки похилого хлорного колектора. З 
колектора відділення електролізу хлор надходить у відділення 
охолодження й сушіння. 

Охолодження хлору здійснюється до температури 12—
15 °С. Нижче температури 10 °С хлор охолоджувати не можна 
через можливість утворення твердого гідрату хлору C12·8H2O. 
При охолодженні хлору до 15 °С вміст вологи в ньому знижується 
до 0,0043 кг/кг С12. Подальше сушіння хлору здійснюється 
сульфатною кислотою з концентрацією 96—98 % мас. в осушу-
вальних вежах. Волога з газу витягається повніше при низьких 
температурах. Температура кислоти в процесі сушіння хлору 
значно підвищується в результаті виділення великої кількості 
теплової енергії при абсорбції вологи (близько 3770 кДж на 1 кг 
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поглиненої води). Тому сульфатна кислота, що циркулює в осу-
шувальних вежах, обов'язково охолоджується. 

При абсорбції вологи з хлору сульфатна кислота розводиться і 
її поглинальна здатність зменшується. Мінімально допустима 
концентрація сульфатної кислоти у вежі становить 78—80 %, при 
цьому її температура не повинна перевищувати 40 °С. 

Технологічна схема охолодження, осушки й стискання хлору 
представлена на рис. 7.25. 

 

 
 
Рис. 7.25. Схема охолодження, сушіння й компримирування хлору:  

1 — змішувач; 2 — дехлоратор; 3 — гідрозатвор; 4 — башта для охолод-
ження хлору; 5, 6 — холодильники; 7 — насос; 8 — башта для осушки 
хлору; 9 — фільтр сульфатної кислоти; 10 — холодильник сульфатної 
кислоти; 11 — напірний бак для концентрованої сульфатної кислоти; 12 — 
башта для вловлювання туману з сульфатної кислоти; 13 — ємність для 
сульфатної кислоти; 14 — фільтр для хлоргазу; 15 — вентилятор; 16 — 
збірник відпрацьованої сульфатної кислоти; 17 — бак для десорбції хлору 
з відпрацьованої сульфатної кислоти; 18 — башта для вловлювання хлору; 
19 — хвостовий вентилятор; 20 — бак для розчину гіпохлориту натрію  
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Охолодження електролітичного хлору може здійснюватися 
двома методами: охолодженням шляхом змішання з водою і 
охолодженням через поверхні теплообміну. При охолодженні за 
першим методом хлор направляють у контактні холодильники 
змішання. Гарячий хлоргаз подається в нижню частину вежі й 
виводиться з її верху. При використанні цього методу дося-
гаються гарне охолодження й очищення хлору від різних домі-
шок, однак значна кількість води, що випливає з вежі, насиченої 
хлором, вимагає додаткових витрат на її очищення. 

За другим методом охолодження хлору здійснюється через 
поверхні теплообмінника, і охолодна вода не змішується з газом. 
При реалізації цього методу широке застосування одержали 
титанові кожухотрубчаті теплообмінники. При цьому кількість 
насиченої хлором води, що виділяється при охолодженні хлору, 
відповідає зниженню вмісту вологи в хлорі. 

Охолодження хлору роблять у дві стадії. На першій стадії 
хлор охолоджується до температури 20—30 °С. Для охолодження 
в кожухотрубчатих теплообмінниках застосовується оборотна 
вода з температурою 15—20 °С. На другій стадії хлор охолод-
жують до температури 12—15 °С. Тут застосовується захолод-
жена вода з температурою 5—7 °С. 

Хлорна вода із хлорних колекторів і холодильників хлору 
подається на дехлорування в випарювальну колону, заповнену 
насадкою. В випарювальній колоні хлорна вода підкисляється й 
подається на зрошення насадки. У нижню частину колони 
вводиться гостра пара, що піднімаючись нагору, збагачується 
хлором. Суміш пари води й хлору виводиться з верхньої частини 
колони при температурі 90—95 °С й направляється в хлорний 
колектор. З нижньої частини колони виводять воду, що містить 
хлору менш 0,01—0,002 кг/м3. Видалення хлору із хлорної води 
може бути також здійснене за допомогою дехлоратора зі 
змієвиковим підігрівником. 
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Охолоджений хлор для очищення від диспергованої рідкої 
фази пропускають через фільтр патронного типу, заповнений 
скловолокном, і подають на систему осушки. 

Система осушки включає три послідовних вежі, заповнені 
насадкою, фільтри, холодильники й насоси для сульфатної кислоти. 

Осушення хлору відбувається на поверхні поділу газ — 
кислота, тому швидкість і повнота осушки визначаються повер-
хнею контакту газу з кислотою й рівномірним розподілом потоків 
газу й кислоти через поглинальну вежу. Збільшення поверхні кон-
такту досягається заповненням веж насадкою (кільця Рашига, сідла 
Інталокс, сідла Берля й ін.), а рівномірність протікання кислоти й 
газу — за допомогою спеціальних розподільних пристроїв. 

Швидкість і повнота осушки газу залежать також від інтен-
сивності зрошення вежі кислотою. Збільшення витрати кислоти, 
що подається у вежу, призводить до підвищення швидкості 
поглинання вологи. При використанні як насадки кілець Рашига 
на зрошення потрібно подавати 15—20 м3/(м2год) сульфатної 
кислоти. Останнім часом розроблені ефективніші види насадок. 
Наприклад, використання регулярної гвинтової насадки дозволяє 
зменшити подачу кислоти до 3 м3/(м2год). 

У вежу для осушки хлор подається протитечійно до сульфатної 
кислоти. Свіжа сульфатна кислота, що містить 96—98 % мас. H2SО4, 
з напірного бака подається в третю по ходу хлору вежу. В останній 
відбувається осушка хлору — поглинаються сліди вологи, і кислота 
розбавляється незначно. Із третьої вежі кислота подається в другу, а 
з неї — у першу по ходу хлору вежу. З відпрацьованої сульфатної 
кислоти з концентрацією 78—80 % мас. хлор видувають повітрям і 
перекачують кислоту на склад. Повітря для видалення з нього хлору 
промивається розчином натрій гідроксиду. 

Висушений хлор очищається від туману сульфатної кислоти 
на фільтрах патронного типу, заповнених скловолокном, і 
надходить на всмоктувальний колектор компресора. 
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Через корозійну дію хлору, а також хлорування звичайних 
мастил у його атмосфері, для стискання хлору потрібні спеціальні 
типи компресорів. Раніше велике поширення мали хлорні компре-
сори з рідким поршнем, у яких як поршень застосовувалася 
сульфатна кислота. Вони дозволяють забезпечити тиск хлору до 
0,2—0,25 МПа. Максимальна продуктивність рідинних компре-
сорів 1800—2000 м3/год. Незважаючи на простоту устрою й 
обслуговування, здатність працювати на неочищених й не повністю 
осушених газах, ці компресори мають істотні недоліки. Головними 
з них є висока питома витрата електроенергії, зумовлена низьким 
КПД (25—30 %), а також відносно низький тиск стисненя хлору. 

У промисловості одержали поширення турбогвинтові ком-
пресори, що мають вищі ККД (70—75 %) і продуктивність. 
Експлуатуються чотириступеневі компресори типу ХТК продук-
тивністю 2500 м3/год хлору, тиск нагнітання — 0,35 МПа. 
Турбогвинтові компресори типу 4VRZ мають продуктивність до  
6000 м3/год і тиск хлору на лінії нагнітання до 0,8 МПа. Однак 
використання цих компресорів вимагає високої чистоти хлору: 
залишковий вміст вологи не більше 200 млн–1, вміст аерозолів не 
більше 20.10-6 кг/м3. 

Відділення охолодження, осушки й транспортування хлору 
облаштовано засобами автоматизації. Через змінний гідродина-
мічний опір фільтрів і веж потрібне регулювання розрідження на 
лінії всмоктування компресора. Це здійснюється за допомогою 
автоматичного відводу хлору по байпасному трубопроводу з лінії 
нагнітання в лінію всмоктування. Автоматично регулюються 
температура хлору на виході з холодильників, рівень кислоти у 
вежах осушки, температура сульфатної кислоти. 

Керування роботою турбокомпресора здійснюється за 
допомогою спеціальної системи КВП і регулюючих приладів. 
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7.12.2. Скраплення хлору 
Для скраплення хлору можна застосовувати стиснення до 

1,2—1,4 МПа за кімнатної температури, глибоке охолодження під 
атмосферним тиском і різні комбінації тиску й охолодження. На 
практиці використовують тільки комбіновані методи. 

Процес скраплення хлору характеризується ступенем скрап-
лення — відношенням кількості отриманого рідкого хлору до за-
гальної кількості газоподібного хлору, поданого на скраплення. 

Метод високого тиску. За цим методом хлор стискають до 
1,2 МПа у два ступені, при цьому на першому ступені рівень 
скраплення становить 80—85 %. Хлор на першому ступені охо-
лоджують водою з температурою 25 °С, а на другому — розсолом 
або низькокиплячими холодоагентами до мінус 20 °С. 

Комбінований метод при середньому тиску. За цим мето-
дом конденсування хлору здійснюють при тиску близько 0,3 МПа. 
Охолодження хлору здійснюють у два ступені: на першому сту-
пені конденсатори охолоджують розсолом до мінус 20 °С, на 
другому — киплячим хладоном до мінус 60 °С. 

Метод глибокого охолодження. У цьому випадку хлор 
стискують до 0,17—0,2 МПа й охолоджують на першому ступені 
до мінус (35—40) °С, на другому — до мінус (70—80) °С за допо-
могою хладонів у двоступінчастих холодильних машинах. 

Найпоширеніші два останніх методи, тому що тут не пот-
рібно глибоке стискання хлору й затрачається менше енергії. 

На рис. 7.26 наведена одна з технологічних схем установки 
скраплення хлору комбінованим методом.  

При одержанні рідкого хлору за даною схемою хлор з турбо-
гвинтового компресора під тиском близько 0,35 МПа надходить у 
конденсатор 4, що охолоджується хладоном. Сконденсований 
хлор направляють у змішувач 8. З конденсатора 4 газова фаза 
передається в змішувач 5, куди для запобігання утворенню 
вибухонебезпечної суміші хлору й водню подається також сухий 
стиснутий азот, охолоджений у холодильнику 6.  
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Рис. 7.26. Принципова схема двохступеневого скраплення хлору 
комбінованим методом: 1 — конденсатор хладону; 2 — турбокомпресор 
для хладону; 3 — поплавкові регулятори рівня; 4 — конденсатор хлору 
першого ступеню; 5 — змішувач абгазів з азотом; 6 — теплообмінник; 7 — 
конденсатор хлору другого ступеню; 8 — змішувач рідкого хлору; 9 — 
збірник рідкого хлору; 10 — занурений насос для перекачування хлору;  
11 — конденсатор хладона; 12 — конденсатор-випарник хладона; 13 — 
компресори для хладона 

 
Охолодження азоту здійснюється абгазами з другої стадії 

скраплення. Суміш газів зі змішувача 5 направляється в конден-
сатор 7, звідки зріджений хлор передають у змішувач 8 і далі в 
збірник 9. Зі збірника 9 зріджений хлор перекачується спожи-
вачам за допомогою зануреного насоса 10. 

Абгази з першого ступеню скраплення хлору, що містять 
близько 10—11 % хлору, 20 % діоксиду вуглецю, водень і інертні 
гази, направляють на установку для поглинання хлору розчином 
лугу або вапняним молоком. 

Рідкий хлор повинен містити С12  99,8 %, Н2О  0,02 %, 
NаС1О3  0,002 %. 
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Установка для скраплення хлору облаштована засобами 
автоматичного контролю й керування. Автоматично підтри-
мується оптимальний температурний режим роботи конденсаторів, 
контролюється склад вихідного хлору й газів після першого й 
другого ступенів конденсації. За сигналами газоаналізаторів здій-
снюється автоматичне розведення абгазів азотом. 

 
 

7.13. Мембранна технологія хлоридів лужних металів  
 

Мембранна технологія електролізу хлориду натрію дозволяє 
одержувати 36 % мас. розчин натрій гідроксиду — зі вмістом 
хлористого натрію не більше 0,02 % мас.  

Великими мембранними установками оснащують хлорні 
заводи США, Італія, Великобританія, Нідерланди. У міру вдоско-
налювання мембранний метод може замінити ртутний і діафраг-
менний методи одержання хлору й натрій гідроксиду . 

 

7.13.1. Теоретичні основи процесу 
При електролізі з катіонообміною мембраною викорис-

товують розчин, що містить 310 кг/м3 NaCl. На рис. 7.27 представ-
лена електролітична комірка з катіонообмінною мембраною.  

 
Рис. 7.27. Електролітична комірка з катіонообмінною мембраною: 1 — 

анод; 2— анодна камера; 3 — катіонообмінна мембрана; 4 — катодна камера; 
5 — катод 
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В анодний простір комірки безупинно надходить насичений 
розсіл, а з неї виводиться збіднений аноліт. У катодний простір 
безупинно подається знесолена вода й з нього виводиться розчин 
натрій гідроксиду (католіт). 

Основні реакції, що протікають на електродах мембранного 
електролізера: 

2С1– — 2 ē  Cl2,    (7.36) 

2H2O + 2 ē  2ОН- + Н2.   (7.37) 
Перенесення через мембрану гідроксид-іонів призводить до 

протікання на аноді побічних реакцій з утворенням кисню, 
гіпохлориту й хлорату натрію. 

Вихід за струмом натрій гідроксиду в сучасних електро-
лізерах може змінюватися в межах 90—96 %. 

З метою усунення побічних процесів, викликаних проник-
ненням гідроксидів-іонів в аноліт, в останній уводять хлоровод-
неву кислоту для нейтралізації іонів ОН-. Залежно від типу 
застосовуваних мембран рН аноліту коливається в межах 2,0—5,0. 

У процесі електролізу з іонообміною мембраною під дією 
градієнта електричного потенціалу іони Na+ з аноліту проходять 
через мембрану в католіт. При цьому число переносу іонів натрію 
в мембрані перевищує число переносу цих іонів у розчині, і із цієї 
причини концентрація іонів Na+ у шарі, що прилягає до мембрани 
з боку анода, повинна знизитися. Однак збіднінню шару переш-
коджають дифузія іонів і конвекція електроліту. Сприятливий 
вплив на проходження цих процесів дає циркуляція електроліту 
зовнішнім контуром. 

Перенесення іонів C1–, ClО– і C1О3
– через мембрану в 

католіт ускладнений через дифузійний опір мембрани, її високу 
селективність стосовно катіонів, а також внаслідок протилежного 
напрямку градієнта електричного потенціалу. 

Під дією градієнта електричного потенціалу з анодного 
простору електролізера крім іонів Na+ у католіт можуть 
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переноситися й інші катіони, які впливають на роботу мембрани і 
якість одержуваного лугу. Ця обставина висуває підвищені 
вимоги до чистоти живильного розсолу. Дія електричного поля 
сприяє переносу молекул води з аноліту в католіт. 

Техніко-економічні показники мембранного процесу визна-
чаються щільністю струму, концентрацією отриманого лугу, 
ступенем розкладення хлориду натрію, температурою процесу, 
рН аноліту й наявністю домішок у живильному розсолі. 

Існує гранична щільність струму, перевищення якої може 
призвести до перегріву мембрани, скипання рідини усередині 
мембрани і її руйнування. Ця щільність струму залежить від 
опору мембрани, температури процесу й тиску в електролізері. З 
іншого боку, визначено, що при підвищенні щільності струму у 
випадку тонких мембран з малим спаданням напруги можливо 
збільшити вихід за струмом. Підвищення щільності струму 
сприяє зниженню вмісту хлориду натрію в одержуваному лузі: 

Ссолі = м/(i.Вт),     (7.38) 

де Ссолі — вміст NaCl в одержуваному лузі, % мас.; м — 
коефіцієнт, що залежить від типу мембрани, концентрації лугу й 
температури; i — щільність струму на мембрані, А/м2; Вт —  
вихід лугу за струмом, частки одиниці. 

Для зменшення вмісту NaCl у католіті до 0,05 % мас. і 
менше щільність струму повинна бути не менше 1 кА/м2. 

При електролізі з мембраною збільшення щільності струму 
призводить до росту продуктивності електролізера, але в той же 
час підвищується напруга на мембрані. На рис. 7.28 представлена 
залежність спадання напруги на мембрані Нафіон, модифікованої 
по обидва боки амінами, від щільності струму.  

Оптимальний вміст NaOH в католіті визначають по залеж-
ності виходу за струмом натрій гідроксиду від його концентрації 
в католиті. Такі залежності для деяких іонообміних мембран 
наведені на рис. 7.29. 
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Видно, що залежність виходу за струмом від концентрації 
NaOH в католіті має складний характер, який зумовлений зміною 
вологоємності мембран при різних концентраціях лугу. 

 

 
 
Рис. 7.28. Залежність падіння напруги на мембрані від щільності 

струму при температурі 80 °С і концентрації натрій гідроксиду 30 % мас. 
 
При виборі температурного режиму в електролізері врахо-

вують вплив температури на вихід за струмом й напругу 
електролізу. Робоча температура підтримується в інтервалі 80—
90 °С. З ростом температури зменшується спадання напруги на 
мембрані. Однак при підвищених температурах і високій 
щільності струму напруга на електролізері починає збільшуватися, 
що пояснюється ростом газонаповнення розчинів католіту й 
аноліту й закипанням розчину в мембрані. Зменшенню дії цих 
факторів сприяє збільшення тиску в електролізері. При під-
вищенні температури спостерігається збільшення дифузії 
гідроксид-іонів з католіту в аноліт, що приводить до зниження 
виходу за струмом. 

Концентрація натрій гідроксиду в електролітичному лузі 
визначає витрати на випарку при одержанні товарного продукту. 
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Для їхнього скорочення в процесі мембранного електролізу 
прагнуть одержати розчин NaOH можливо вищої концентрації. 
Однак, перевищення граничної концентрації лугу приводить до 
зниження виходу за струмом натрій гідроксиду. Прагнення 
підвищити щільність струму приводить до зростання напруги на 
іонообмінній мембрані. 

 

 
 

Рис. 7.29. Залежність виходу за струмом натрій гідроксиду від його 
концентрації в католіті для катіонообміних мембран: 1 — Асимплекс; 2 — 
Флеміон; 3 — Нафіон 901  

 
У процесі електролізу концентрація хлориду натрію в аноліті 

визначається швидкістю подачі розсолу в анодний простір, при 
цьому швидкість подачі вибирають, виходячи з максимального 
ступеня перетворення NaCl, підтримки оптимальних умов роботи 
анодів і виходу за струмом хлору. 

Процес електролізу з мембраною характеризується тим, що 
вихід за струмом натрій гідроксиду практично не залежить від 
концентрації NaCl; в аноліті в межах 100—300 кг/м3. З під-
вищенням вмісту хлориду в аноліті (>300 кг/м3) трохи збільшується 
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вихід за струмом, а також вміст NaCl у католіті. Останнє є 
неприйнятним, тому що погіршується якість одержуваного лугу. 

Концентрацією NaCl в аноліті визначається перенос води 
через мембрану в католіт, а перенос води, у свою чергу, впливає 
на процес електролізу й режим роботи мембрани. На рис. 7.30 
представлена залежність кількості води, перенесеної через 
мембрану Нафіон 901 з аноліту в католіт, від концентрації NaCl в 
аноліті. 

 

 
 
Рис.7.30. Залежність числа молів води, які дифундують з аноліту в 

католіт, в перерахунку на 1 моль іонів натрію, від концентрації хлориду 
натрію в аноліті для мембрани Нафіон 901 (щільність струму 3,1 кА/м2, 
температура 90 °С): 1 — зона, у якій можливе ропушування мембрани: 2 — 
зона, що відповідає збільшенню внутрішнього тиску в мембрані; 3 — зона, 
що відповідає зменшенню виходу за струмом; 4 — зона нормальної 
експлуатації 
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Допустима мінімальна концентрація NaCl в аноліті становить 
близько 160 кг/м3. Зниження концентрації NaCl призводить до 
погіршення показників електролізу й прискореного руйнування 
мембрани. 

Для зменшення швидкості протікання побічних реакцій в 
анодному просторі електролізера живильний розсіл підкисляють. 
При рН аноліту > 4,5 різко зростає швидкість утворення таких 
побічних продуктів, як O2, NaClO, NаСlO3. З іншого боку, при 
експлуатації модифікованих мембран (наявність карбоксильних 
або аміногруп) при рН аноліту менше 1,0 різко зростає напруга на 
мембрані, знижується вихід за струмом, можливе руйнування 
мембрани, а також прискорене зношування активного покриття 
анодів. Тому рекомендовано підтримувати рН аноліту в межах 
2,0—5,0.  

Наявність домішок у живильному розсолі, особливо з 
багатовалентними катіонами, є небажаним, тому що вони можуть 
утворювати нерозчинні осади гідроксидів і накопичуватися в 
мембрані. Надмірне нагромадження в аноліті іонів Са, Mg, Sr, Fe, 
Ba приводить до зменшення виходу за струмом, підвищенню 
напруги й до скорочення терміну служби мембрани. Шкідливий 
вплив на процес електролізу з мембраною роблять і деякі аніони. 
Збільшений вміст у розсолі іодид-іонів приводить до утворення 
комплексних сполук, нерозчинних у лужному розчині й 
накопичення в мембрані. Підвищення вмісту сульфат-іонів у 
живильному розсолі знижує розчинність NaCl і тим самим 
перешкоджає підтримці в аноліті необхідної концентрації хлориду 
натрію. Надлишковий вміст сульфатів у розсолі сприяє забруд-
ненню одержуваного розчину лугу сульфат-іонами і їхнім нагро-
мадженням в об'ємі мембрани у вигляді твердого CaSO4, внаслідок 
чого мембрана руйнується. 

В табл. 7.10 наведені граничні концентрації домішок у жи-
вильному розсолі для мембранних електролізерів. 
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Таблиця 7.10. Гранично-допустимі концентрації домішок у живиль-
ному розсолі для мембранних електролізерів 

 

Катіони Гранична 
концентрація, млн-1 Аніони Гранична 

концентрація, млн-1 

Са2+ + Mg2+ 0,02—0,05 І- 0,4 

Sr2+ 0,5 SiО-
3 5,0—15,0 

Ba2+ 1,0 ClО-
3 4,5—25,0* 

Fe2+ + Fe3+  0,1—1,0 SO4
2_ 2,0—4,7* 

Al3+ 0,1 Важкі метали 0,01 
* Концентрація дана в кг/м3. 
 
Слід зауважити, що мембранні електролізери потребують 

більш чистий розсіл у порівнянні з діафрагменними.  
 
7.13.2. Технологічна схема виробництва натрій гідроксиду  
Технологічна схема виробництва натрій гідроксиду й хлору 

мембранним методом включає стадії підготовки й очищення 
розсолу, електролізу, упарювання електролітичного лугу й 
обробки хлору й водню. Основні відмінності мембранного 
процесу від класичних методів одержання хлору й натрій 
гідроксиду полягають у тім, що мембранний процес вимагає 
глибшого очищення живильного розсолу від домішок та значного 
підкислення аноліту. На стадію упарювання надходить розчин 
лугу, який не містить хлоридів. 

На рис. 7.31 наведена типова схема промислової установки, 
у якій як сировина використовується тверда сіль (природна або 
зворотна з діафрагменного виробництва).  
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Рис.7.31. Принципова технологічна схема мембранного процесу: 1 — 

сатуратор; 2 — освітлювач: 3 — фільтр: 4 — колони для іонообмінного 
очищення; 5 — електролізер; 6 — сепаратори; 7 — вузол дехлорування 
аноліту; 8 — випарні апарати; 9 — барометричний конденсатор 

 
Подібні промислові установки складаються, як правило, із 

чотирьох відділень: готування розсолу і його первинного очи-
щення, вторинного очищення розсолу, електролізу й упарювання 
електролітичного лугу.  

 
7.13.3. Приготування розсолу і його первинне очищення 
Підготовка розсолу включає: дехлорування аноліту, виве-

деного з мембранних електролізерів, вакуумним, хімічним і (або) 
електрохімічним способами; насичення дехлорованого аноліту 
природною сіллю, випареною сіллю або зворотною сіллю, отрима-
ною на стадії випарки діафрагмених електролітичних лугів; содово-
каустичне очищення розсолу (у випадку використання як сировини 
природної солі). 
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Аноліт, що виходить із анодних камер мембранних електро-
лізерів, містить 200 кг/м3 хлориду натрію. Щоб використовувати 
цей аноліт як живильний розсіл його насичують у сатураторах 
твердою сіллю до вмісту NaCl 300 кг/м3. 

Однієї з особливостей мембранного процесу є наявність 
замкнутого розсольно-анолітного циклу, тому домішки, що 
вводяться в даний цикл із сіллю й водою, а також побічні 
продукти, що утворяться при електролізі, будуть поступово нако-
пичуватися, якщо їх не виводити із системи або не руйнувати. 
Для забезпечення необхідної якості живильного розсолу в техно-
логічній схемі передбачають установку для руйнування хлоратів 
(хімічним або електрохімічним методами) і установки для 
очищення розсолу від сульфатів хлоридом барію. Викорис-
товують також схеми, у яких частина дехлорованого насиченого 
аноліту передадається для живлення діафрагмених електро-
лізерів. В процесі електролізу вода витрачається на електро-
хімічне розкладання, виноситьтся з електролізними газами, а 
також виводиться з одержуваним розчином натрій гідроксиду. 
Для забезпечення збалансованості процесу в розсільно-анолітний 
цикл додають воду. 

Розсіл, що пройшов содово-каустичне очищення, містить 
значну кількість твердих домішок. Ці домішки видаляють фільтра-
цією розсолу через шар кремнезему або мармурової крихти, а потім 
на фільтрах дискового або патронного типу з намивним шаром 
порошкової целюлози. Тонке очищення дозволяє зменшити вміст 
кальцію й магнію в розсолі до 5.10–3 кг/м3. 

 
7.13.4. Вторинне очищення розсолу 
Очищення розсолу від домішок кальцію, магнію до 

0,02 мг/дм3 і важких металів здійснюють у колонах, заповнених 
іонообміною смолою. У якості іонообміників використовують 
слабокислий іоніт із сополімеру на основі акрилату або метакрилату, 
хелатну смолу поліамфоліт й ін.  
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Вторинне очищення розсолу проводять на установці, що 
складається з декількох колон, які можуть бути включені в 
роботу послідовно або паралельно по ходу розсолу. Спосіб вклю-
чення визначається типом використовуваної смоли, конструкцією 
колони, її розмірами й потужністю виробництва. 

Кожна з колон для іонообмінного очищення розсолу працює 
періодично, тому що в міру накопичення в іонообмінній смолі 
домішок зменшується обмінна ємність смоли й наступає момент, 
коли на виході концентрація домішок в розсолі становиться вище 
допустимої. При вичерпуванні обмінної ємності смоли колону 
відключають від загального ланцюга й переводять на роботу в 
режимі регенерації. 

Відключення колон і операції по регенерації смоли вико-
нується, як правило, автоматично відповідно до заданої програми. 
Нижче, як приклад, наведена циклограма роботи стадії вторинного 
очищення розсолу, яку проводять у трьох послідовно з'єднаних 
колонах (табл. 7.11).  

 
Таблиця 7.11. Циклограма роботи трьох послідовно з'єднаних  

колон вторинного очищення розсолу 
 

№ колони Режим роботи колон через рівні інтервали часу 
I 1 P 2 1 
II 2 1 P 2 
III P 2 1 P 
(I–III — номер колони на настановній площадці; 1—2 — номер колони в 

послідовному ланцюзі в робочому режимі; Р — режим регенерації). 
 
В основу режиму регенерації покладені процеси відмивання 

іонообмінної смоли від домішок з одночасним її переведенням у 
Н-форму розчином хлорводневої кислоти й наступним перет-
воренням смоли в Na-форму розчином лугу. 
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7.13.5. Електроліз 
Розсіл, що пройшов очищення в колонах з іонообмінною 

смолою, підкислюють і подають в анодні камери. З анодних 
камер аноліт і хлоргаз виводять у сепаратор, де відбувається 
відділення газової фази. Хлоргаз направляють на обробку, а 
аноліт розділяють на два потоки: один потік знову надходить в 
анодні камери, а інший — на дехлорування. 

З катодних камер електролізера разом з воднем виводять 
католіт. Після відділення водню в сепараторі католіт подають 
знову в електролізер і частково передають у відділення упарю-
вання. Водень із сепаратора надходить у цеховий колектор і 
передається на обробку. У катодні камери електролізера пода-
ється конденсат зі стадії упарювання лугу й демінералізації води. 
Для підтримки оптимального температурного режиму роботи 
електролізера в технологічній схемі передбачають установку 
теплообмінників на лінії подачі живильного розсолу або в 
циркуляційні контури аноліту й католіту. 

Відділення електролізу, як правило, повністю автома-
тизовано. На кожному електролізері автоматично регулюються 
температура процесу, тиск хлору й водню, витрата живильного 
розсолу, хлороводневої кислоти й демінералізованої води. 

 
7.13.6. Доупарювання електролітичного лугу 
Незначний вміст хлориду натрію в лузі, одержуваної в 

мембранних електролізерах, істотно спрощує стадію упарювання 
лугу на відміну від аналогічної стадії в процесі з діафрагмою. З 
іншого боку, жорсткіші вимоги до якості мембранного натрій 
гідроксиду призводять до необхідності використання дорогих 
корозійностійких матеріалів при виготовленні випарної апаратури. 

Для упарювання лугу, одержуваного за мембранною тех-
нологією, найбільше поширення одержали триступінчасті проти-
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течійні випарні системи, оснащені апаратами з падаючою плівкою, 
і системи на основі апаратів зі співвісною граючою камерою та  
примусовою циркуляцією. У ряді випадків для утилізації тепла 
готового розчину натрій гідроксиду (50 % NaOH) використовують 
схему, у якій вихідний електролітичний луг підігрівається 50 %-
вим лугом, що надходить із упарювання. При упарюванні 
електролітичного лугу від 35 % до 50 % NaOH на кращих 
випарних системах витрата граючої пари на тонну 100 %-го NaOH 
становить близько 450 кг. 

 
7.13.7. Конструкції мембранних електролізерів 
Конструкції електролізерів для мембранного процесу мають 

специфічні особливості, які в першу чергу пов'язані з власти-
востями, якістю й вартістю катіонообмінних мембран. 

В процесі мембранного електролізу анод і катод відділені 
один від іншого іонообмінною мембраною, непроникною для газів, 
майже непроникною для рідин, але яка пропускає переважно 
катіони Na+, K+ Li+. 

Мембрани, якими обладнані сучасні промислові електро-
лізери, є плівкою з перфторованого полімеру. Витримування 
сухої мембрани в розчині електроліту надає їй електропровідних 
властивостей. 

До іонообмінних мембран, які використовуються в процесі 
одержання хлору й натрій гідроксиду електролізом розчину 
хлориду натрію, пред'являється ряд певних вимог: 

- висока хімічна стійкість при впливі сильних окиснювачів 
(атомного й молекулярного хлору, хлороксидних сполук) і 
концентрованого лугу при високих температурах (70—100 °С); 

- висока селективність, яка забезпечує високий вихід за 
струмом натрій гідроксиду (не нижче 91 %); 

- невисокий електричний опір (спадання напруги на мембрані 
не повинне перевищувати 0,5 В при щільності струму 3—6 кА/м2); 
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- достатня механічна міцність у процесі експлуатації; 
- стабільність розмірів і характеристик мембрани в процесі 

роботи. 
Промислові мембрани мають міцність при розриві — не 

менш 14,7 МПа, стійкість до багаторазового вигину — не менше 
20 подвійних перегинів. У проекції поперечного зрізу повинні 
бути відсутніми міхури. 

Вимогам по хімічній стійкості більшою мірою задоволь-
няють перфторовані сополімери, наприклад сополімер перфтор-
вінілового ефіру й тетрафторетилену, з іоногеними групами. 
Однак такі матеріали в розчинах електролітів набухають і на 5—
15 % збільшуються в розмірах. Для зменшення набрякання 
мембрану армують сіткою або тканиною з політетрафторетилену. 
Армування дозволяє також підвищити механічну міцність 
мембран. Армована тканина може бути поміщена як усередину 
мембрани, так і на її поверхні. 

Наявність армованої тканини призводить до деякого збіль-
шення електричного опору мембрани, при цьому його величина 
залежить від характеристик армованої тканини (товщина нитки, 
крок між сусідніми нитками). Для зниження спадання напруги на 
мембрані використовують тканину, у яку включені нитки з 
політетрафторетилену й з матеріалу, наприклад лавсану, що 
руйнується при електролізі. 

Електрохімічні властивості катіонообмінних мембран визна-
чаються головним чином складом полімерного матеріалу, вико-
ристовуваного для їхнього виготовлення. Для оцінки виходу за 
струмом мембранного процесу запропонований вираз: 

Вт = 1 —
+Na

OH

1
U

1 1
U k

C
C

 
   

 ,    (7.39) 
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де Вт — вихід за струмом, частки одиниці; U
Na

 , U -ОН
 — 

рухливість іонів Na+ і ОН– у тілі мембрани відповідно; С — 
обмінна ємність мембрани, екв/кг (кількість іонообмінних груп в 
одиниці маси сухої мембрани);  — вологоємність мембрани, 
кг/кг (кількість поглиненої води, що доводиться на одиницю маси 
сухої мембрани); Ск — концентрація лугу в католіту, кмоль/м3. 

Розрахунок за цим виразом показує, що вихід за струмом 
близько 90 % досягається при значенні відношення С/(Ск) =  
= 6—10. Звідси необхідність зниження вологоємності для збіль-
шення виходу за струмом. Разом з тим зниження вологоємності 
призводить до росту спадання напруги на мембрані. Тому на 
практиці застосовують мембрани з комбінацією шарів: тонкий 
шар (близько 5—10 мкм), що має низку вологоємність й забез-
печує високий вихід за струмом з катодної сторони й відносно 
товстий шар (порядку 100 мкм) з високою вологоємністю, що має 
низький електричний опір з анодної сторони. По цьому принципі 
конструюють практично всі мембрани для електролізу розчинів 
хлоридів лужних металів. Наприклад, введення аміногруп у 
сополімер перфторованого ефіру й тетрафторетилену й заміна 
його сульфогруп карбоксильними знижує вологоємність мем-
брани в 2—5 рази. 

Існує велика кількість типів мембранних електролізерів. 
Можна виділити наступні основні класифікаційні ознаки електро-
лізерів з мембраною: 

- за способом включення електродів електролізери діляться 
на монополярні й біполярні; 

- електролізери можуть будуватися за фільтр-пресним прин-
ципом або мати один загальний корпус; 

- робоча поверхня електродів може бути плоскою або про-
фільованою (гребінчастою, гофрованою й т.п.); 
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- за способом організації циркуляції електроліту електро-
лізери можуть бути із примусовою або з природною циркуляцією; 

- електролізери можуть складатися з автономних (ізольо-
ваних одна від одної) або з неавтономних електричних комірок. 

Конструкція електролізера повинна забезпечувати просте й 
швидке складання й розбирання з багаторазовим використанням 
окремих елементів електролізера. 

Мембранні електролізери фільтр-пресного типу повинні за-
безпечуватися пристроями, які дозволяють заміняти окремі комір-
ки без розущільнення інших комірок. 

Елементи й деталі електролізерів повинні виконуватися з 
корозійностійких матеріалів, що виключають забруднення про-
дуктів і мембран. 

Поверхні електродів, звернені до мембрани, не повинні мати 
заусенців і гострих виступів. Конструкція електродів повинна 
забезпечувати найшвидше видалення пухирців газів з між-
електродного простору. 

В електродних камерах електролізера організована циркуляція 
електроліту з високою швидкістю. При цьому циркуляція не 
повинна призводити до коливань мембрани й вібрації електролізера. 

Конструкція електролізера повинна передбачати виключення 
шкідливого впливу витоків струму на елементи електролізера. 

Промислові мембранні електролізери будуються в основному 
за фільтр-пресним принципом як з монополярниом включенням 
електродів, так і біполярним. Загальний вигляд мембранного 
електролізера фірми «Уде» представлено на рис. 7.32. 

Фірма «Де Нора» (Італія) розробила цілий ряд конструкцій 
мембранних електролізерів, які будуються за модульним принципі. 
Основні характеристики двох електролізерів фірми «Де Нора» 
надані в табл. 7.12. 
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Рис. 7.32. Електролізер Уде: 1 — анодний блок; 2,4 — електродні 

рами; 3 — катодний блок; 5,7 — стяжні плити; 6 — болт 
 
Таблиця 7.12. Основні характеристики двох електролізерів фірми 

«Де Нора» 
 

Тип електролізера 32DD88 52DD150 
Кількість комірок, шт. 32 52 
Струмове навантаження, кА 100 300 
Щільність струму, кА/м2 3,55 3,85 
Напруга на електродах, В 3,10 3,14 
Робоча поверхня, м2 0,88 1,5 
Витрата електроенергії на 1 т 100 %-го 
NaOH, кВт.год 

2180 2215 
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У конструкціях змінюється число електродів, робоча площа 
мембран, щільність струму. Електролізери фірми «Де Нора» харак-
теризуються зниженою витратою електроенергії на одержання 
натрій гідроксиду, що досягається зближенням електродів з мем-
браною. 

Конструкція електролізера MGC фірми «Окситек» (США) 
наведена на рис. 7.33. 

 

 
 

Рис. 7.33. Електролізер фірми «Окситек»: 1 — катод; 2 — анод; 3 — 
катіонообміна мембрана; 4 — стяжна плита; 5 — з’єднувальна шпилька;  
6 — анодний розподільник струму; 7 — катодний розподільник струму;  
8 — сітчаста прокладка; 9 — ізолятор; 10 — розпірна гільза колектора;  
11 — струмова шина; 12 — розподільна шина; 13 — ізоляційна прокладка; 
14 — опора; 15, 16 — штуцери для виведення аноліту й католіту 
відповідно; 17, 18 — штуцери для введення розсолу й лугу відповідно 
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Електролізер містить набір, що чергуються, монополярних 
катодів 1 і анодів 2, віддалених один від іншого іонообмінними 
мембранами 3. Електроди з мембранами й прокладками стягнуті в 
єдиний фільтр-пресний агрегат за допомогою торцевих стяжних 
плит 4 і з’єднувальних шпильок 5. Для забезпечення рівно-
мірного розподілу струму по поверхні електродів в електролізері 
передбачена установка спеціальних розподільників струму 6, 7. 
Струмовідвід до кожного електрода здійснюється індивідуально 
за допомогою струмовідвідних шин 11 і розподільної шини 12, 
установленої на опорі 14. 

Уведення електролітів здійснюється в нижню частину елек-
тродних камер, а вивід електролітичного лугу й аноліту — з 
верхньої частини. В табл. 7.13 наведена характеристика електро-
лізерів MGC. 

 
Таблиця 7.13. Характеристика електролізерів MGC 
 

Тип електролізера MGC—4 MGC—30 

Число комірок, шт. 4 30 

Струмове навантаження, кА 12—30 90—225 

Щільність струму, кА/м2 2—5 2—5 

Витрата електроенергії на 1 т 
100 %-го NaOH, кВт.год 2100—2450 2100—2450 

 
Процес виробництва хлору й натрій гідроксиду за мем-

бранним методом, а також елементи конструкції мембранних елек-
тролізерів безупинно вдосконалюється. У недалекому майбутньому 
очікується поява нових іонообмінних мембрани й конструкцій 
електролізерів, які дозволять одержати розчин натрій гідроксиду з 
концентрацією 46—50 % безпосередньо в електролізері й істотно 
скоротити енергетичні витрати на виробництво натрій гідроксиду. 
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7.14. Технологія плавленого натрій гідроксиду 
  
Плавлений натрій гідроксид використовується в ряді 

процесів при одержанні фенолу, резорцину, у виробництві скла, 
як компоненти розплавлених електролітів. Порівняно з рідким 
плавлений продукт істотно менше корозійноактивний, компак-
тний. Його легко транспортувати й зберігати. 

Процес плавлення полягає у видаленні з розчину натрій 
гідроксиду води й доведенні концентрації до 99 % і більше. 

Вихідною сировиною для виробництва плавленого натрій 
гідроксиду є товарна сода каустична (46—50 % мас.). Плавку натрій 
гідроксиду на старих установках, як правило, проводять у дві стадії 
в чавунних казанах, що обігріваються топковими газами. На 
рис. 7.34 наведена схема одержання плавленого натрій гідроксиду.  

 

 
 
Рис. 7.34. Схема одержання плавленого натрій гідроксиду в казанах: 

1 — напірний бак; 2 — казан-підігрівник; 3 — казан-плавитель; 4 — 
переточна труба; 5 — вентилятор: 6 — топка; 7 — газохід; 8 — димар 
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Спочатку розчин натрій гідроксиду надходить у казан-
підігрівник 2, де упарюється при нагріванні до 300—350 °С до 
концентрації 90 % мас. У процесі упарювання в казан 2 безупин-
но додають розчин NaOH з напірного бака 1, підтримуючи рівень 
у казані постійним. Пари води відсмоктують вентилятором 5. 

Після того, як казан-підігрівник буде заповнений 90 %-вим 
розплавом натрій гідроксиду, розплав самопливом перетікає в 
казан-плавитель 3, де його нагрівають до 500—550 °С продовж 
10—12 год, доводячи концентрацію гідроксиду в розплаві до 
96—99 % мас. 

Отриманий розплав натрій гідроксиду відстоюють при тем-
пературі 350 °С протягом 12 год, після чого верхній прояснений 
шар розплаву перекачують заглибним насосом на кристалізацію. 

Донний забруднений оксидами заліза й інших домішок шар, 
що залишається після відкачки проясненого розплаву, теж від-
качують, охолоджують, розчиняють у воді й направляють на 
стадію упарювання електролугів діафрагменого електролізу. 

Розплав, який надійшов на кристалізацію, твердіє на стінках 
обертового барабана-кристалізатора, з яких зрізується ножем і від-
діляється у вигляді лусочок. Лусочки плавленого натрій гідроксиду 
як готовий продукт завантажують у барабани. 

Іноді в сталеві барабани розливають розплав NaOH, який 
відбирається безпосередньо з котла-плавителя. У цьому випадку 
натрій гідроксид надходить споживачеві у вигляді моноліту. 

Процес одержання плавленого натрій гідроксиду в плавиль-
них казанах — періодичний і малопродуктивний, має ряд недоліків, 
у зв'язку з чим на сучасних установках замінений на безперервні 
процеси плавки з використанням апаратів плівкового типу. 

На рис. 7.35 показана схема установки безперервної плавки 
натрій гідроксиду. 

Концентрування розчину натрій гідроксиду від 50 до 99 % 
мас. відбувається за один прохід. Розчин NaOH подають у 
підігрівник 1, потім він надходить у трубки невеликого діаметра 
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трубчастого прямоточного випарника 2, що обігрівається парами 
даутерма (суміш 26,5 % дифенілу й 73,5 % діфенілового ефіру) з 
температурою 370—380 °С. Зневоднювання проходить у вакуумі. 
Розчин натрій гідроксиду в трубках закипає, і пара піднімається по 
трубках і за рахунок поверхневого тертя захоплює із собою плівку 
рідини, що «уповзає» по стінках труб, при цьому з неї випа-
ровується вода. Обігрів випарника замість даутерму може здійсню-
ватися іншими високотемпературними органічними теплоносіями 
або розплавленими солями, наприклад нітратами лужних металів.  

 

 
 
Рис. 7.35. Установка безперервного одержання плавленого натрій 

гідроксиду : 1 — підігрівник розчину; 2 — випарник; 3 — сепаратор; 4 — 
конденсатор водяних пар; 5 — вентилятор; 6 — збірник розплавленого 
натрій гідроксиду  
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Розплавлений натрій гідроксид надходить у сепараційну 
частину 3 апарата, звідки пару води відсмоктують вентилятором 
5 через конденсатор 4. Гідроксид перетікає по зливальній трубі в 
збірник плавленого лугу 6. 

Поряд з апаратом із плівкою рідини, що піднімається, де 
швидкість пари в трубках становить w = 100 м/с, використовують 
апарати з падаючою плівкою упареного розчину, у яких розчин 
натрій гідроксиду надходить у верхню частину випарника й 
швидкість пари в трубках складає 20—60 м/с. Завдяки нижчій 
швидкості пари в апаратах з падаючою плівкою зменшується 
ерозія стінок нікелевих трубок випарника, покритих оксидами 
нікелю, і їхнє корозійне руйнування. 

Одержуваний у плівкових апаратах розплав надходить в 
установки для випуску плавленого натрій гідроксиду в товарній 
формі у вигляді кульок діаметром 1 мм, півсфер діаметром 5 мм, 
циліндричних шматочків об'ємом близько 10 см3, лусочок або 
брусків масою до 50 кг. 

Для пакування твердого натрій гідроксиду у вигляді брусків 
використовують фольгу, барабани сталеві або картонні з полі-
етиленовим вкладишем і полімерні мішки. 

Технологія одержання плавленого гідроксиду калію анало-
гічна технології одержання плавленого натрій гідроксиду . 

 
 

7.15. Одержання натрій гідроксиду підвищеної чистоти 
  
Для підвищення чистоти діафрагменого натрій гідроксиду 

застосовують його очищення рідким аміаком у колонах, що 
працюють під тиском 30 МПа (рис. 7.36). У колону 1 подають зі 
збірника 2 насосом 3 50 %-вий розчин натрій гідроксиду, а в низ 
колони — рідкий аміак, який рухається протитечією до розчину 
натрій гідроксиду, екстрагуючи з нього домішки солей, 
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насамперед хлорид і хлорат натрію. Рідкий аміак з невеликою 
кількістю розчину натрій гідроксиду з колони 1 надходить в 
апарат 4, де відганяється. 

 
 
Рис. 7.36. Схема аміачного очищення діафрагменого натрій гідрок-

сиду : 1 — екстракційна колона: 2 — збірник каустичної соди; 3 — насос;  
4 — випарник аміаку; 5 — компресор: 6 — конденсатор аміаку; 7 — 
збірник очищеної каустичної соди  

 
Потім аміак компресором 5 подають на скраплення в 

конденсатор 6, зріджений аміак знову надходить у нижню 
частину колони 1. Домішки, екстраговані аміаком, виводять із 
нижньої частини випарника 4. Очищений натрій гідроксид 
збирається в збірник 7, звідки відкачується. 
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Аміачне очищення діафрагменого натрій гідроксиду доз-
воляє одержати продукт, що наближається по якості до натрій 
гідроксиду, отриманому ртутним способом. 

Для спеціальних цілей потрібно мати особливо чистий 
NaOH, в якому вміст домішок не перевищує 10–6 % мас. Такий 
продукт може бути отриманий повторним електролізом чистих 
розчинів натрій гідроксиду в електролізерах із ртутним катодом і 
нікелевими анодами. При одержанні високочистого NaOH для 
живлення руйнувателів амальгами необхідно застосовувати 
очищену воду й використовувати конструкційні матеріали, які не 
можуть забруднити одержуваний продукт. Плавлений натрій 
гідроксид високої чистоти одержують в апаратурі, виготовленій 
із особливо чистих матеріалів.  

 
 

Питання для самоперевірки 
1. Напишіть основні реакції, що відбуваються в процесі 

електрохімічного розкладання кухонної солі.  
2. Три способи електрохімічного одержання гідроксидів 

металів з воднем і хлором. 
3. Технологія виготовлення сировини для електрохімічного 

одержання гідроксидів металів з воднем і хлором. 
4. Які реакції відбуваються при електролізі NaCl? 
5. Як впливає температура на вихід за струмом? 
6. Значення постійної Фарадея. 
7. Як впливає товщина діафрагми на процес електролізу? 
8. Зв'язок потенціалу аноду зі щільністю струму. 
9. Зв'язок виходу за струмом з водневим показником рН. 
10. Як складають баланс напруги хлорного діафрагменного 

електролізера? 
11. Що таке ступінь перетворення солі при електролізі? 
12. Вимоги до очищеного розсолу в елекролізерах з ОРТА. 
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13. Основні ознаки технологічної схеми очищення розсолу 
діафрагменного електролізу. 

14. Для чого встановлюють гідрозатвор на колекторах 
водню і кисню? 

22. Які іони можуть переноситися через іонообмінну 
мембрану з анодного простору в католіт і навпаки? 

23. Яку роль відіграє концентрація NaCl в аноліті? 
24. До чого призводить нагромадження в аноліті іонів Са, 

Mg, Sr, Fe, Ba? 
25. Що відбувається в іонообмінній колоні під час 

регенерації іонообмінної смоли? 
26. Що таке іонообмінна мембрана? 
27. Які типи мембранних електролізерів Вам відомі? 
28. За якими показниками оцінюють мембранні електро-

лізери? 
29. Установка безперервного одержання плавленого натрій 

гідроксиду. 
30. Що таке даутерм? 
31. Яке значення має герметичність апаратури на стадіях 

сушки і стискання хлору? 
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