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Швидкість та повнота відділення шламу впливають на ефективність підготовки розсолу 
хлориду натрію та залежать від характеру утворення твердої фази. Тому актуальним є 
використання магнітного поля при очищенні розсолу вапняно-содовим способом, який забезпечує 
укрупнення шламових відходів, що призводить до збільшення виходу продукту і зменшення 
корозійного впливу на поверхні обладнань.  

Ключові слова: розсіл, очищення, магнітне поле, продуктивність 
 

Скорость и полнота отделения шлама влияют на эффективность подготовки рассола 
хлорида натрия и зависят от характера образования твёрдой фазы. Поэтому актуальным является 
использование магнитного поля при очистке рассола известково-содовым методом, который 
обеспечивает укрупнение шламовых отходов, что приводит к увеличению выхода продукта и 
уменьшению коррозионного воздействия на поверхности аппаратов. 

Ключевые слова: рассол, очистка, магнитное поле, производительность 
 

The speed and completeness of the sludge separation effect on the preparation efficiency of brine of 
sodium chloride and depend the nature of the solid phase formation. Therefore, the use of a magnetic field in 
the cleaning of brine with lime-soda method is active, which ensures the accumulation of sludge waste, 
which leads to an increase in product yield and a decrease in the corrosion effect on the surface of the 
equipment. 
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ВСТУП 
Розчин хлориду натрію (розсол) – вихідна сировина для виробництва 

кальцинованої соди аміачним способом та каустичної соди електрохімічним 
способом. 

В природних умовах хлорид натрію (поварена сіль) поширений як в твердому 
вигляді (пласти кам’яної солі, самоосаджена сіль соляних озер), так і у вигляді 
розчинів (морська вода, соляні озера, соляні джерела). 
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Відрізняють природні та штучні розсоли. Перші утворюються при розчиненні 
підпочвеними водами пластів кам’яної солі; при цьому утворюються підземні 
скупчення розсолу або при виході на поверхню землі – соляні джерела.  

Штучний розсол отримують при підземному вилуженні солі водою, яка 
подається через свердловини в зону розміщення соляного пласта або при розчиненні в 
басейнах добутої твердої повареної солі. 

В любому разі не можливо отримати чистий розсол для безпосереднього 
використання в виробництвах содових продуктів. Тому розсол, який поступає на 
содове виробництво попередньо очищується від домішок солей кальцію та магнію, 
які негативно впливають на послідуючі стадії процесів виробництва содових 
продуктів [1-3]. 

Процес кристалізації з послідуючою седиментацією в значній мірі ініціюється 
при дії на водний розчин магнітного поля, яке носить комплексний вплив на зміну 
структури води і гідратованих іонів, фізико-хімічних властивостей та поведінки 
розчинених в ній неорганічних солей. Під впливом магнітного поля в водному 
розчині відбувається спонтанне утворення і розпад колоїдних комплексів катіонів 
металів, фрагменти розпаду яких формують центри кристалізації неорганічних солей, 
що і прискорює їх наступну седиментацію [4]. 

При впливі на водний розсіл хлориду натрію магнітного поля в ньому 
змінюються швидкості хімічних реакцій за рахунок перебігу конкуруючих реакцій 
розчинення і осадження розчинених солей, відбувається утворення і розпад колоїдних 
комплексів, поліпшується електрохімічна коагуляція з подальшою седиментацією і 
кристалізацією солей.  

Гіпотези, що пояснюють механізм впливу магнітного поля на розсіл хлориду 
натрію через воду розподіляються на три основні групи - колоїдні, іонні і водні. 
Перші припускають, що під впливом магнітного поля в оброблюваній воді 
відбувається спонтанне утворення і розпад колоїдних комплексів катіонів металів, 
фрагменти розпаду яких формують центри кристалізації неорганічних солей, що 
прискорює їх подальшу седиментацію. Відомо, що наявність у воді іонів металів 
(особливо заліза Fe3+) і мікровключень з феромагнітних частинок заліза Fe2О3 
інтенсифікує утворення колоїдних гідрофобних золів катіонів Fe3+ з аніонами хлору 
Сl- і молекулами води H2О загальної формули [xFe2O3⋅yH2O⋅zFe3+]⋅3zCl-, що може 
призвести до формування центрів кристалізації, на поверхні яких адсорбуються 
катіони кальцію Са2+ і магнію Mg2+, що становлять основу карбонатної твердості 
води, і утворенню дрібнодисперсного кристалічного осаду, осідаючого у вигляді 
шламу. При цьому, чим більше і стійкіше гідратна оболонка іонів, тим важче їм 
зближуватися або осідати на адсорбуючих комплексах на поверхнях розділу рідкої і 
твердої фаз [4]. 

Гіпотези другої групи пояснюють дію магнітного поля поляризацією 
розчинених у воді іонів і деформацією їх гідратних оболонок, що супроводжується 
зменшенням гідратації - важливого фактора, що обумовлює розчинність солей у воді, 
електролітичну дисоціацію, розподіл речовин між фазами, кінетику і рівновагу 
хімічних реакцій у водних розчинах, що, в свою чергу, підвищує ймовірність 
зближення іонів гідратів і процеси седиментації і кристалізації неорганічних солей. У 
науковій літературі є дані, що підтверджують, що під впливом магнітного поля 
відбувається тимчасова деформація гідратних оболонок розчинених у воді іонів, а 
також змінюється їх розподіл між твердою і рідкою фазами. Передбачається, що 
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вплив магнітного поля на розчинені у воді катіони Са2+, Mg2+, Fe2+ і Fe3+ може бути 
також пов'язано з утворенням у рухомому потоці води слабкого електричного струму 
або з пульсацією тиску [4].  

Гіпотези третьої групи постулюють, що магнітне поле за рахунок поляризації 
дипольних молекул води впливає безпосередньо на структуру асоціатів води, 
утворених багатьох молекул води, пов'язаних один з одним за допомогою 
низькоенергетичних міжмолекулярних ван-дер-вальсових, диполь-дипольних і 
водневих зв'язків, що може привести до деформації водневих зв'язків і їх часткового 
розриву, міграції рухомих протонів Н+ у асоціативних елементах води і перерозподілу 
молекул води у тимчасових асоціативних утвореннях молекул води - кластерах 
загальної формули (Н2O)n, де n (за останніми даними) може сягати від десятків до 
декількох сотень одиниць. Ці ефекти в сукупності можуть привести до зміни 
структури води, що обумовлює спостережувані зміни її густини, поверхневого натягу, 
в'язкості, значення рН і фізико-хімічних параметрів протікаючих у воді процесів, в 
т.ч. розчинення і кристалізації розчинених у воді неорганічних солей. В результаті 
цього присутні у воді магнієві і кальцієві солі втрачають здатність формуватися у 
вигляді щільного осаду - замість карбонату кальцію утворюється більш 
дрібнокристалічна поліморфна форма СаСО3, що за структурою нагадує apaгоніт, 
який або зовсім не виділяється з води, оскільки зростання кристалів зупиняється на 
стадії мікрокристалів, або виділяється у вигляді тонкодисперсної суспензії, що 
скупчується у грязьовиках або відстійниках. Також є відомості про вплив магнітної 
водообробки на зменшення концентрації у воді кисню і вуглекислого газу, що 
пояснюється виникненням метастабільних клатратних структур катіонів металів за 
типом гексааквакомплексу [Са(Н2О)6]

2+ [4].  
Механізм впливу магнітного поля на водний розчин хлориду натрію залежить 

від конструкції апаратів магнітної обробки. 
Принцип дії існуючих магітних апаратів пом'якшення води заснований на 

комплексному багатофакторному впливі магнітного поля, що генерується постійними 
магнітами або електромагнітами, на розчинені у воді гідратовані катіони металів, 
структуру гідратів і водних ассоциатів, що призводить до зміни швидкості 
електрохімічної коагуляції (злипання і укрупнення) дисперсних заряджених частинок 
у потоці намагніченою рідини, утворення численних центрів кристалізації, що 
складаються з кристалів практично однакового розміру. 

В процесі магнітної обробки водного розчину хлориду натрію відбуваються 
кілька процесів [4]: 

- зміщення електромагнітним полем рівноваги між структурними 
компонентами води і гідратованими іонами;  

- збільшення центрів кристалізації розчинених у воді солей у заданому об’ємі 
води на мікровключень з дисперсних ферочастинок; 

- зміна швидкості коагуляції і седиментації дисперсних частинок у 
оброблюваному магнітному полі потоку рідини. 

Кристалоутворюючий ефект при магнітній обробці води залежить від складу 
оброблюваної води, напруженості магнітного поля, швидкості руху води, тривалості 
її перебування у магнітному полі і інших чинників. Загалом, цей ефект при магнітній 
обробці води посилюється з підвищенням температури оброблюваної води, при більш 
високому вмісті катіонів Са2+ і Мg2+, зі збільшенням значення рН води, а також при 
зменшенні загальної мінералізації води.  
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При русі потоку молекул води, являючих собою елементарний диполь , у 
магнітному полі перпендикулярно силовим лініям магнітного поля, виникає момент 
сил, які розгортають диполі у горизонтальній площині. При русі у горизонтальній 
площині, виникає момент сил у вертикальній площині. Полюси магніту 
перешкоджають повороту диполів, тому буде відбуватися гальмування руху диполів 
перпендикулярно лініям магнітного поля. Даний ефект призводить до того, що в 
диполі, розміщеному між двома полюсами магніту, залишається тільки одна ступінь 
свободи - коливання уздовж  силових ліній прикладеного магнітного поля. По іншим 
координатам рух диполів має бути обмеженим: диполі стають "стиснутими" між 
полюсами магніту, здійснюючи лише коливальні рухи відносно осі Х. Певне 
положення диполів молекул води у магнітному полі уздовж силових ліній поля буде 
зберігатися на відстані, тим самим роблячи розташування диполів води більш 
впорядкованим. Дані теоретичні викладки застосовані і  до опису характеру 
поведінки у магнітному полі гідратованих іонів металів, з тією різницею, що в 
магнітному полі відбувається поляризація гідратних оболонок [4].  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Інтенсифікація процесу очищення розсолу починається з встановлення на 

поверхні трубопроводу кругового магніту, через який проходить забруднений розсіл. 
Мета роботи полягає у більш повному відділенні шламу від розсолу з метою 
отримання його більшої продуктивності. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Нами розглянуті процеси очищення природного розсолу хлориду натрію з 

вмістом його 280…300 г/дм3 вапнево-содовим способом від домішок солей кальцію та 
магнію при дії магнітного поля з напруженістю 200 кА/м при температурах 
10…20 °C. 

Значний інтерес викликало вплив магнітного поля на корозійну активність 
матеріалу трубопроводів для транспортування розсолу. Цей показник належить до 
важливих в оцінках строку служби обладнання, тому представляло інтерес вивчення 
залежності швидкості корозії(Іс) від впливу магнітного поля. Швидкість корозії 
сталевих зразків(Сталь20) при їх контакті з водними розчинами хлориду натрію 
визначали за методом поляризаційного опору, за величиною поляризаційного опору 
та розраховували за формулою [5]: 

Ic = k/Rp,  
де Ic – швидкість корозії, мм/рік; k – константа, що враховує електричні параметри 
корозійного процесу, фізико-хімічні показники металу датчика, а також площу 
електрода; Rp – поляризаційний опір, Ом. 

Встановлена уповільнююча дія магнітного поля на концентраційні та кислотно-
лужні умови водного розсолу хлориду натрію до, та після впливу на нього магнітного 
поля. 
 

ВИСНОВКИ 
1. Наведена характеристика водних розсолів хлориду натрію, як сировини у 
виробництвах содових продуктів. 
2. Розглянуто механізм впливу магнітного поля на шламоутворення при вапнево-
содовому очищенні водного розсолу хлориду натрію. 
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3. Показано позитивний вплив магнітного поля на зміщення кристалізації в об’єм 
апарату, що впливає на активний процес експлуатації обладнання, збільшенню його 
продуктивності та зниженню корозійного впливу.  
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Досліджена кінетика адсорбції барвників метиленового синього (катіонного типу) та 
оранжевожовтого S (аніонного типу) з водних розчинів зразками композитів на основі активованого 
вугілля та оксиду титану (IV). На основі обробки інтегральних кінетичних кривих встановлено 
параметри процесу адсорбції барвників. Застосування моделей хімічної кінетики показало, що вклад 
в загальну швидкість процесу також вносить стадія хімічної взаємодії між молекулами барвників 
та функціональними групами адсорбенту. 
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