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Сьогодні, через значний техногенез, негативну зміну навколишнього середовища, 

зменшення природних ресурсів, які роблять людину залежною, перше місце посідають 

проблеми їх збереження, скорочення викидів, захисту гідросфери. Ефективне використання 

енергії є ключовим поняттям для екологічного виробництва. ЇЇ отримують з пари та гарячої 

води, якість яких залежить від характеристики енергетичної води, та безпосередньо впливає на 

виробничий процес [1]. Вона повинна відповідати жорстким вимогам, ефективно 

пом’якшуватися та знесолюватися, підлягати обробці, для зменшення корозійної агресивності, 

яка призводить до різного роду затрат.  

Для сповільнення процесів корозії використовують інгібітори. Але токсичність, термо- та 

хімічна стійкість, обмежують їх застосування [2]. Тому зменшення концентрації кисню, або його 

повне вилучення, є кращим варіантом зниження корозійної здатності води.  

Для цього у даній роботі використовували редоксити – іоніти, що модифіковані 

відновниками [3], на основі аніоніту АВ – 17 – 8  в Cl- формі, який переводили в SO3
2- форму, 

розчином сульфіту натрію насичений SO2.   Для насичення використовували герметичну 

установку, що складається з п’яти вузлів: балон з SO2, колба з піском, колба з розчином 

сульфіту натрію, розміщена на вагах, колба з лугом. За зміною маси розчину контролювали 

ступінь концентрування розчину. Процес відбувається відповідно до рівняння реакції: Na2SO3 + 

SO2 → NaHSO3. Отриманий розчин пропустили через АВ – 17 – 8, контролюючи на виході 

концентрацію сульфіта. При цьому ПДОЄ склала 2450 мг-екв/дм3.  

Отриманий редоксит, об’ємом 50 см3, використовували для вилучення кисню з 

водопровідної води, з вихідними характеристиками: = 10,95 мг/дм3; рН = 7,9; жорсткість Т = 

4,5 ммоль-екв/дм3.  У кожному літрі води, профільтрованої через аніоніт, контролювали 

концентрацію кисню. Проскок відбувся на 51 дм3 води, та склав 0,5 мг/дм3. Після чого 

концентрація збільшувалася в кожній наступній пробі (рис.1), що говорить про зменшення 

динамічної ємності редокситу. ПДОЄ по O2 склала  2128 мг-екв/дм3. 
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Рисунок 1 – Графік зміни концентрації кисню від об’єму пропущеної водопровідної води 

 

Висновки: у результаті проведених досліджень було визначено, що аніоніт АВ – 17 - 8 в 

сульфітній формі є досить перспективним, для використанні в якості редокситу. При цьому не 

відбувається вторинне забруднення води сполуками окиснення. Він просто піддається 

регенерації, та повторному використанню, що дає можливість зменшити економічні та 

експлуатаційні затрати. 
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