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АКТУЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У міру збільшення 

чисельності населення Землі, поглиблення урбаніза-
ції, розвитку промисловості зростає кількість місь-
ких стоків, які потребують очищення. Головними 
забруднювачами, присутніми у міських стоках, є 
органічні речовини та біогенні елементи, які необ-
хідно вилучати для недопущення погіршення якості 
природних вод, розвитку процесів евтрофікації та, 
як наслідок, загибелі водної біоти. Згідно з оцінками 
науковців близько 2 % енергії, що споживається 
суспільством, витрачається на очищення стоків. 
Вимоги до якості очищення міських стоків постійно 
зростають і відповідно зростає вартість реалізації 
технологій очищення. Тому зусилля великої кілько-
сті науковців направлено на дослідження та розро-
бку нових енергоефективних процесів очищення 
стоків. Серед найважливіших напрямків цих дослі-
джень можна відзначити впровадження анаеробних 
процесів розкладу органічних речовин з виробницт-
вом біогазу, застосування мікробіологічних палив-
них комірок для виробництва електроенергії зі сто-
ків та використання біологічного процесу анаероб-

ного вилучення амонію (ANaerobic AMMonium 
OXidation – Anammox) [1–3]. Застосування цього 
процесу для очищення фільтрату анаеробного розк-
ладу у промисловому масштабі показало, що ви-
трати на аерацію та дозування джерела зовнішнього 
вуглецю можуть бути значно знижені у порівнянні з 
використанням біологічних процесів нітрифікації та 
денітрифікації. Пряме застосування процесу 
Anammox для очищення міських стоків від амонію є 
неможливим в основному через низьку концентра-
цію у них амонію. Тому дослідження, направлені на 
пошуки вирішення цієї проблеми шляхом викорис-
тання двохстадійної очистки, де на першій стадії 
амоній концентрується зі стоків шляхом іонного 
обміну, а на другій вилучається з вторинного потоку 
шляхом проведення біологічних процесів часткової 
нітритації та Anammox, є актуальними і важливими 
для технології водоочищення. Необхідною стадією 
такого технології є концентрування іонів амонію 
шляхом іонного обміну, на дослідження якого і 
направлені ці дослідження. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Іон-
ний обмін з ціллю вилучення із розчину NH4

+ в ос-
новному реалізують в колонних апаратах, оскільки у 
такому випадку можна працювати зі значно біль-
шою робочою ємністю ніж у випадку застосування 
реакторів з повним перемішуванням.  

Процес виснаження іоннобмінного матеріалу в 
апараті відслідковують шляхом проведення періо-
дичних аналізів, застосування іон-селективних елек-
тродів або вимірювання електропровідності. Після 
досягнення концентрації проскоку в очищеній воді 
проводять регенерацію іонообмінного матеріалу.  

В основному використовують регенерацію про-
титечією, тобто регенераційний розчин подають в 
протилежному до робочого періоду напрямку. Та-
кож іонообмінні процеси можна проводити в апара-
тах неперервної дії з рухомим шаром іоніту [4] про-
те застосування їх не є поширеним. Регенерують 
іонообмінні матеріали в основному розчинами кис-
лоти або NaCl у залежності від того, чи використо-
вується іонообмінний матеріал у H чи Na формі. Як 
кислоту використовують розчини HCl або H2SO4, у 
випадку використання сірчаної кислоти існує ризик 
осадження сульфатів кальцію та магнію на поверхні 
іонообмінного апарату. 

Метою роботи є вивчення процесу концентру-
вання амонію з міських стоків з використанням си-
льнокислотного катіоніту КУ–2–8, встановлення 
особливостей процесу насичення катіоніту та його 
регенерації та можливості контролю ступеня наси-
чення катіоніту та появи проскоку шляхом конт-
ролю електропровідності очищених стоків. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Основу лабораторної установка (рис. 1) складала 
скляна колона діаметром 10 мм заповнена іонооб-
мінним матеріалом.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема лабораторної установки 
 

Для стабілізації положення іонообмінного мате-
ріалу знизу та зверху він защемлений ватними там-
понами. Під час фази насичення розчин подавалася 
перистальтичним насосом зверху, а під час фази 
регенерації - знизу колони.  

Як іонообмінний матеріал використовувався ка-
тіоніт КУ–2–8 (аналог Amberlite JR–130C, Dowex 
HJR–W2, Purolite C–100H, Lewatit S–100). Висота 

шару катіоніту після заповнення складала 0,45 м, 
проте після проведення 3 циклів насичення-регене-
рації зменшилась до 0,403 м в результаті укомпакт-
нення матеріалу. Маса сухого катіоніту, яким запов-
нювали колону, складала 11,1 г.  

Слід зазначити, що для того, щоб результати цієї 
роботи можна було порівнювати з іншими, у яких 
використовується іонообмінний фільтр іншого 
об’єму, то у цій роботі об’єм стоків, пропущених 
через колону, виражався у розмірності «об’єм ко-
лони» (ОК), і розраховуватись як відношення об’єму 
стоків, які підлягали очищенню, до об’єму заванта-
ження колони іонообмінним матеріалом. 

В процесі досліджень було проведено 3 цикли 
насичення-регенерації катіоніту КУ–2–8 з викорис-
танням модельних стоків (цикли 1–3) та 4 цикли з 
використанням міських стоків (цикли 4–7). Моде-
льні стоки містили 40 мг NH4-N/дм3 та за катіонним 
складом були наближені до реальних міських стоків. 
Їх склад був такий же як і склад модельного розчину 
№ 3 у [5]. Як реальні міські стоки використовува-
лись попередньо профільтровані стоки міської стан-
ції очистки стічних вод Henriksdal (м. Стокгольм, 
Швеція). 

Регенерацію проводили шляхом пропускання че-
рез колону розчину NaCl концентрацією 10-30 г/дм3 
до моменту повної відсутності амонію на виході з 
колони. Катіоніт перед початком експерименту пере-
водився у Na–форму. Усі експерименти проводились 
за кімнатної температури, рівної 22–25 °С. 

Концентрація амонію у пробах визначалась згі-
дно з методикою [6] з використанням фотоколори-
метра ФЕК–56М. Вимірювання електропровідності 
проводилось з використанням визначалась за мето-
дикою [7] з використанням кондуктометра WTW 
Cond 330i з електродом WTW Tetra Con 325 або за 
методикою [8] з використанням кондуктометра 
SensIon 5 з електродом 51975–00.  

В експериментах з модельними стоками електро-
провідність вимірювалась у пробах, що брались 
після пропускання приблизно 500 мл стоків через 
колону. В експериментах з реальними стоками про-
водили постійне вимірювання електропровідності 
очищених стоків (ЕП). 

Використовуючи отримані значення концентра-
ція амонію у стоках на виході з колони (Свих) та 
об’єм пропущених стоків (Vвих) за результатами 
експериментів розраховувались динамічна обмінна 
ємність (ДОЄ) та середня концентрація амонію в 
регенераті (Ссер).  

Насичення та регенерація проводились за приб-
лизно однакових витрат стоків та регенераційного 
розчину. Оскільки використовувались реальні стоки, 
початкова концентрація амонію у них в чотирьох 
циклах була різною (табл. 1). 

Електропровідність (ЕП) у водному середовищі 
залежить від концентрації іонів, присутніх у ньому, 
їхньої активності та температури середовища.  

У процесі обміну іонів амонію на іон Na у іоноо-
бмінних процесах ЕП зменшується, що пояснюється 
вищим значенням граничної провідності для іону 
амонію.   
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Таблиця 1 – Результати насичення катіоніту КУ–2–8 
 

№ 
циклу 

Свих, мг 
NH4-N/дм3 

pH ЕПвх, 
мкС/см 

ДОЄ, мг 
NH4-N/г 

1 1221 
2 1216 
3 

40 6,2 
1214 

10,8 

4 26,6 7,73 712 10,2 
5 40,4 7,44 869 13,6 
6 21,8 7,35 722 7,3 
7 37,9 7,46 823 12,7 
 
Як показали паралельні вимірювання електроп-

ровідності очищених модельних стоків та концент-
рації амонію в них (рис. 2) електропровідність сто-
ків починає зростати після проскоку іонів амонію. 
ЕП представлена як різниця між ЕП на вході в ко-
лону (ЕПвх) та ЕП очищених стоків (ЕПвих), оскільки 
початкова ЕП модельного розчину була у трьох 
випадках дещо різною. Тому, якщо побудувати гра-
фіки у формі зміни ЕП вихідних та очищених стоків, 
то графіки будуть практично накладатись (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Процес насичення катіоніту КУ–2–8  

з використанням модельних стоків 
 

Це дає можливість побудови графіка кореляції 
ДЕП з концентрацією амонію на виході з колони для 
циклів 1–3 (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Кореляція ЕП з концентрацією  

амонію на виході з колони 
 

При насиченні катіоніту з реальних стоків (рис. 4) 
досягається приблизно однакова ДЕЄ, як і у випадку 
модельних стоків. Момент проскоку досягається 
після пропускання дещо різного об’єму стоків, що 
можна пояснити різним вмістом амонію в різних 
циклах.  

 
Рисунок 4 – Процес насичення катіоніту КУ–2–8  

з використанням реальних стоків 
 

Початкове значення ЕП очищених стоків є дуже 
низьким і досягає стабільних значень після пропус-
кання 30-70 ОК стоків. Це пояснюється тим, що 
після кожного циклу катіоніт промивався дистильо-
ваною водою для вимивання залишків NaCl і після 
подачі стоків на виході з колони спостерігається 
вимивання залишків дистильованої води. Стабільне 
значення ЕП очищених стоків спостерігається до 
моменту проскоку іонів амонію.  

Ріст концентрації амонію в очищених стоках су-
проводжується ростом ЕП стоків. Проте, початкова 
різниця ЕП вихідних та очищених стоків є різною у 
всіх 4 випадках, що унеможливлює побудову залеж-
ності аналогічної до тої, що представлена на рис. 3. 
Різну початкову різницю ЕП можна пояснити різ-
ними концентраціями амонію, а також інших катіо-
нів, у вихідних стоках. Можна припустити, що зміна 
відношення різниці ЕП вихідних та очищених стоків 
до початкової різниці ЕП з врахуванням концентра-
ції амонію у вихідних стоках можна корелювати з 
концентрацією амонію на виході з колони: 

                          вх
вх

вихвх
вих C

ЕПЕП
ЕПЕПkC ⋅

−
−

= 0  ,             (1) 

де Cвих та ЕПвих – концентрація амонію та електроп-
ровідність очищених стоків, Cвх та ЕПвх – концент-
рація амонію та електропровідність вихідних стоків, 
ЕПо – електропровідність сталого періоду до моме-
нту проскоку, k – коефіцієнт.  

Перевірка цієї залежності була здійснена з вико-
ристанням даних циклів 3–7, де використовувались 
модельний розчин стоків та реальні стоки (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Кореляція ЕП з концентрацією амонію 

на виході з колони для різного типу стоків 
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Дані теоретичної моделі добре апроксимуються з 
отриманими значеннями концентрації амонію на 
виході з колони, коефіцієнт детермінації становить 
0,93. Згідно рис. 9 рівняння 1 набуває вигляду: 

            вх
вх

вихвх
вих C

ЕПЕП
ЕПЕПC ⋅

−
−

= 065,0                         (2) 

ВИСНОВКИ. Таким чином, в результаті аналізу 
даних досліджень встановлено, що електропровід-
ність стоків добре корелюється з концентрацією 
амонію на виході із колони, що дозволяє застосову-
вати вимірювання електропровідності як параметр 
контролю процесу. Запропонована теоретична мо-
дель для оцінки концентрації амонію на виході із 
колони з допомогою електропровідності вихідного 
розчину. Дані теоретичної моделі добре апроксиму-
ються з отриманими експериментально значеннями 
концентрації амонію на виході з колони. 
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The process of concentration of ammonium from municipal wastewater using the strong acid cation exchange resin 

KU-2-8 was studied in this work. The effectiveness of the saturation of exchange resin and its regeneration with sodium 
chloride solutions of different concentrations was determined. It was found that the electric conductivity of effluent is 
well correlated with the concentration of ammonium, which allows the use of conductivity measurements as a parame-
ter to control the process. The theoretical model is proposed which gives possibility to estimate the concentration of 
ammonia at the outlet of the ion exchange column based on conductivity measurements. Experimental values of ammo-
nium concentration in column effluent is satisfactorily approximated by the theoretical model. 
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