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ELEKTROCHEMICKÝ ČLÁNOK A JEHO POUŽITIE
Opis
Oblasť techniky
[0001] Predkladaný vynález sa týka elektrochemického článku obsahujúceho spotrebnú anódu vhodnú na elektrokoaguláciu, ale aj
na proces elektrokoagulácie na odstraňovanie rôznych znečisťujúcich látok z vody alebo odpadovej vody použitím elektrochemického článku. Na vytvorenie zostavy elektrochemického článku je
možné spojiť niekoľko elektrochemických článkov podľa tohto vynálezu.
Podstata vynálezu
[0002] Jedno uskutočnenie podľa predkladaného vynálezu sa týka
elektrochemického článku obsahujúceho spotrebnú anódu a v ďalšom
uskutočnení podľa predkladaného vynálezu je uvedený spôsob na
odstraňovanie znečisťujúcich látok vo vode elektrokoaguláciou
s využitím elektrochemického článku obsahujúceho spotrebnú anódu. Niektoré aspekty a uskutočnenia podľa tohto vynálezu sú
vhodné najmä na redukciu fluoridu alebo fluoridu v kombinácii
s ťažkými kovmi, ako napríklad šesťmocným chrómom alebo arzénom.
Doterajší stav techniky
[0003] Elektrokoagulácia je jednoduchý a účinný spôsob generovania koagulantov hydroxidu kovu vo vode/odpadovej vode elektrooxidáciou kovov, ako napríklad železa a hliníka. Schematický
a základný koncept elektrokoagulácie je uvedený na obrázku 1.
Pokiaľ v systéme prechádza prúd, dochádza k uvoľňovaniu iónov
kovu zo spotrebnej anódy, zatiaľ čo sa na katóde vytvárajú hydroxidové ióny a plynný vodík. Kovové ióny a hydroxidové ióny sa
ľahko zlučujú a vytvárajú polymérne hydroxidy kovov, ktoré sú
vynikajúcimi koagulantami.
Reakcie, ku ktorým dochádza na anóde, katóde a v kvapaline, sú
uvedené nižšie pri železe a/alebo hliníku ako materiáli anódy:
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Na anóde;
Oxidácia kovu;
Fe(s) → Fe2+ + 2e–
Fe2+ → Fe3+ + e–
Oxidácia vody;
2H2O → O2 + 4e– + 4H+
Na katóde:
Produkcia plynného vodíku a hydroxidových iónov;
2H2O → H2 + 2OH–
4e– + 4H+ → 2H2
[0004] V kvapaline;
Produkcia kovových hydroxidov:
Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2
Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3.
[0005] V prípade hliníkovej anódy bude zodpovedajúca oxidácia
kovu:
Al(s) Al3+ + 3e–
a v kvapaline bude prebiehať produkcia hydroxidov kovu:
Al3+ + 3OH– → Al(OH)3
[0006] V závislosti od hodnoty pH kvapaliny sa môžu nasledovne
vytvárať monohydroxidy a polyhydroxidy kovov:
Fe(OH)2+, Fe(OH)2+, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe(OH)63–, Fe(OH)4–,
a v prípade hliníka použitého ako materiál anódy sú príkladmi
vyprodukovaných hydroxidov:
Al(OH)2+, Al(OH)3, Al(OH)4–, Al13(OH)345+, Al13(OH)327+
[0007] Hydroxidy kovov vytvárajú flokulant a odstraňujú znečisťujúce látky iónovou výmenou, adsorpciou, neutralizáciou a odmetaním vločiek. Kovové katióny neutralizujú záporné povrchové náboje koloidných častíc a znečisťujúcich látok. Následne sa častice k sebe približujú a zhlukujú pod vplyvom van der Waalsových
síl. Okrem rôznych typov iónov môžu byť organické látky účinne
odstránené v podobe sedimentov vločiek elektrokoaguláciou. Faktory, ako napríklad hustota prúdu, hodnota pH, typ elektródy,
reakčná doba apod. hrajú pri tvorbe hydroxidov kovu dôležité
úlohy. Vyššia hustota prúdu všeobecne vytvára v roztoku viac kovových iónov. Podobne rozpustnosť hydroxidov kovu z veľkej miery
závisí od hodnoty pH roztoku. Optimálny rozsah hodnôt pH pre
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tvorbu flokulantov hydroxidu železa a hliníka sa pohybuje medzi
5 a 8. Avšak vločky sa rozpúšťajú pri nižších alebo vyšších hodnotách pH. Hodnota pH je rovnako dôležitá na interakciu kovových
flokulantov so znečisťujúcimi látkami. Napríklad sa má za to, že
odstraňovanie fluoridu hydroxidom hlinitým je proces iónovej výmeny. Fluoridové ióny nahradzujú jeden hydroxidový ión z hydroxidu hlinitého a vytvárajú komplex podľa nasledujúcej reakcie:
Al(OH)3 + xF– → Al(OH)(3-x)Fx(s) + OH–
[0008] V patentovej literatúre je opísaný rad procesov a materiálov súvisiacich s elektrokoaguláciou na sanáciu vody alebo
odpadovej vody.
[0009] Dokument US2012/0055871 sa týka elektrolytického spôsobu,
ktorý využíva častice železa a vodný roztok s obsahom chlórnannu
sodného. Spôsob sa vyznačuje tým, že využíva jednosmerný prúd,
častice železa z anódy a koncentrácia chlórnannu sodného vo vodnom roztoku je prinajmenšom 1 g/l. Dokument sa ďalej týka spôsobu a zariadenia na prípravné ošetrenie surovej vody na výrobu
vody, ktorú možno ľahko ošetriť za účelom produkcie pitnej vody
alebo takzvanej technickej vody.
[0010] Z dokumentu US2005/0167285 je známy elektrochemický spôsob na odstraňovanie arzéničnanu z pitnej vody, pričom arzéničnan je odstraňovaný adsorpciou hydroxidu kovu anodickou oxidáciou „in situ“. Prihláška opisuje elektrochemický článok vybavený
anódou z mäkkej ocele alebo hliníkovej platne a katódou z antikorovej ocele so vzdialenosťou 0,5 až 1,5 cm medzi elektródami.
[0011] Dokument EP 0595178A1 opisuje zariadenie a proces na
elektrolytické ošetrovanie odpadovej vody. Voda určená na čistenie a ošetrenie preteká najskôr prinajmenšom cez jednu anódovú
komoru obsahujúcu nerozpustnú anódu a následne cez ďalšiu anódovú komoru obsahujúcu rozpustnú priepustnú anódu. Predtým, než
voda vstúpi do komory s rozpustnou anódou na inicializáciu galvanického koagulačného procesu, sú pridané častice koksu. Porézna spotrebné anóda môže byť vyrobená zo železných pilín.
[0012] Z dokumentu US 4014766 je známy proces, v ktorom prechádza odpadová voda elektrolýzou v elektrolytickom článku majúcom
anódu obsahujúcu nerozpustnú stredovú elektródu a telo zo železných častíc umiestnené okolo a v elektrickom styku s ňou, po čom
sú nečistoty v odpadovej vode skryté do flokulantov z hydroxidu
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železitého tvoreného elektrolytickým rozpúšťaním častíc železa.
Flokulanty obsahujúce nečistoty prechádzajú oxidačným spracovaním a sú následne odlučované. Na takto ošetrenú odpadovú vodu
môže pôsobiť magnetické pole, ktoré podnecuje usadzovanie takých
flokulantov. Redukcia iónov šesťmocného chrómu na ióny trojmocného chrómu môže byť účinne uskutočnená pri neutrálnych alebo
alkalických podmienkach bez využitia kyslých podmienok, čo bol
prípad pri využití železných platní.
[0013] Z dokumentu US2006/0000784 je známy spôsob ošetrovania
vody alebo odpadovej vody s odstraňovaním znečisťujúcich látok
v prinajmenšom dvojkrokovom procese zahŕňajúcom (a) ošetrenie
vody produkujúce prinajmenšom čiastočne ošetrený medzitok, (b)
ošetrenie medzitoku spotrebným kovom a vytvorenie iónov uvedeného spotrebného kovu a získanie veľmi dôsledne ošetreného toku,
(c) rekuperovanie spotrebných kovových iónov generovaných v kroku (b) a recyklovanie rekuperovaných iónov v kroku (a), rekuperované a recyklované ióny z kroku (c) zlepšujú účinnosť ošetrovania v kroku (a) ďalším odstraňovaním znečisťujúcich látok
z medzitoku s využitím rekuperovaných iónov, výsledkom čoho je
čistejší medzitok. Dochádza teda k redukcii zavádzania znečisťujúcej látky v kroku (b), medzitok je ďalej dôslednejšie ošetrovaný a znížená je potreba spotrebného kovu v kroku (b). Krok (a)
môže byť s výhodou biologický, biologicko-abiotický, fyzikálnochemický alebo kombinovaný z týchto krokov.
Predpokladá sa odstránenie radu znečisťujúcich látok ako napríklad ťažkých kovov, organických zlúčenín, rozpustených látok,
rozptýlených pevných látok, pevných častíc, živín, čpavku, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov, mikroorganizmov a pod.
[0014] Dokument WO 2013/059964 A1 opisuje samočinne sa zhlukujúcu elektródu s veľkou plochou povrchu, ktorá obsahuje substrát
elektródy, magnetické častice elektródy a zdroj magnetického poľa. Pod vplyvom zdroja magnetického poľa sa magnetické častice
zhlukujú na povrchu substrátu elektródy. Elektródu je možné použiť v systéme elektrokoagulácie na ošetrovanie znečistenej privádzanej vody ako anódu a/alebo katódu. Dokument sa ďalej zmieňuje, že vhodným materiálom pre magnetické častice elektródy sú
častice železa.
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[0015] Dokument EP0015057A2 opisuje vynález, ktorý poskytuje elektródy pre vodné elektrolyzéry, ktoré sú lacnejšie než elektródy tvorené celkom zo spekaných častíc a poskytujú rovnako dobré alebo nižšie nadmerné potenciály pri uvoľňovaní plynov ako
elektródy tvorené celkom zo spekaných materiálov. Elektródy podľa tohto vynálezu majú nepriestupný, elektricky vodivý substrát
a k substrátu je pripevnená porézna, metalurgicky upevnená vrstva hrubá 25–275 μm, vyrobená z častíc niklu, zliatiny niklu
a železa, železa alebo zliatiny železa a uhlíka, majúca priemer
2 až 30 μm, ktoré sú spečené na teoretickú hustotu od 45 do 65
%.
[0016] Elektrokoagulácia sa používa mnoho rokov a osvedčila sa
ako účinný spôsob odstraňovania rôznych znečisťujúcich látok
z vody a odpadovej vody. Avšak stále existuje potreba vylepšenia
procesu, najmä v súvislosti so súčasným odstraňovaním množiny
znečisťujúcich látok, vrátane fluoridových iónov a na dosiahnutie procesu so zvýšenou energetickou účinnosťou.
Opisy výkresov
[0017]
Obrázok 1 zobrazuje hlavný výkres jedného uskutočnenia elektrokoagulačného procesu podľa predkladaného vynálezu. Anóda je pripojená ku kladnému pólu zdroja prúdu; katióny sú uvoľňované z anódy do roztoku a prenášané k zápornej katóde, kedy dochádza
k hydrolýze produkciou hydroxidových iónov a plynného vodíka.
Elektródy prechádzajú z anódy cez vonkajší obvod na katódu a vyvolávajú elektrolýzu vody a redukciu katiónov. Príklad s hydrolýzou súperiaca redukcia znečisťujúcich kovových iónov je redukcia Cr6+ iónov na Cr3+ ióny.
Obrázok 2a je pohľad zhora, obrázok 2b je čelný pohľad a obrázok
2c je bočný pohľad na elektrolytický článok obsahujúci anódu
a katódu, pričom spotrebné časti elektród pozostávajú z prášku a
nespotrebné elektricky vodivé časti sú porézne grafitové koše s
obsahom prášku.
(a) je hladina vody,
(b) sú porézne grafitové koše,
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(c) sú podperné tyčové materiály z PVC alebo iných vhodných materiálov,
(d) sú elektródy vyrobené zo železného prášku alebo zo železného
prášku zmiešaného s hliníkovým práškom,
(e) sú vodivé medené pruhy.
Obrázok 3a je pohľad zhora, obrázok 3b je čelný pohľad a obrázok
3c je bočný pohľad na ďalšie uskutočnenie elektrolytického článku podľa predkladaného vynálezu, kde sú spotrebné časti anódy
vytvorené množinou prstencovo tvarovaných telies zo zhutneného
železného prášku alebo zhutnenej zmesi železného prášku a hliníkového prášku. Nespotrebná elektricky vodivá časť anódy je grafitová tyč v tesnom a elektrickom spojení s vnútornými povrchmi
prstencových telies. Katóda je zhotovená a pozostáva z rovnakého
materiálu ako anóda.
Elektrolytický článok.
(a) je hladina vody,
(b) sú grafitové tyče,
(c) sú stabilizačné svorky z medi alebo iných vodivých materiálov,
(d) sú podperné tyče z PVC alebo iných vhodných materiálov,
(e) sú elektródy vyrobené zo zhutneného železného prášku alebo
zhutnených zmesí železného prášku a hliníkového prášku,
(f) sú vodivé medené pásy.
Obrázok 4a–c sú hlavné výkresy zhutnenej spotrebnej časti z rôznych uhlov spotrebnej anódy podľa tohto vynálezu.
Obrázok 5 je schéma zobrazujúca rýchlosť usadzovania a schopnosť
odstraňovania fluoridu podľa opisu v príklade 4.
Obrázok 6 zobrazuje rýchlosť tvorby koagulantu a pevnosti za surova ako funkciu pórovitosti podľa opisu v príklade 5.
Obrázok 7 zobrazuje hlavný vývojový diagram procesu elektrokoagulácie v súlade s príkladom 6.
Obrázok 8 zobrazuje uskutočnenie podľa predkladaného vynálezu,
v ktorom je nespotrebná časť anódy vyrobená z plastu, napríklad
polypropylénu alebo PVC, majúca tyčový tvar s drážkou na umiestnenie elektricky vodivej tyče alebo prúta na vedenie elektrického prúdu do spotrebnej časti (spotrebných častí).
Obrázok 9 zobrazuje uskutočnenie podľa predkladaného vynálezu,
v ktorom je nespotrebná časť anódy vyrobená z plastu, napríklad
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polypropylénu alebo PVC, majúca tyčový tvar, obklopená elektricky vodivým plášťom.
Obrázok 10 zobrazuje uskutočnenie podľa predkladaného vynálezu,
v ktorom spotrebná časť obsahuje alebo pozostáva z platní zo
zhutneného železného prášku alebo zhutnenej zmesi železného
prášku a hliníkového prášku. Veľkosť platní môže byť 20–100 cm x
20–100 cm x 0,5–2 cm. Nespotrebnú časť anódy tvorí vodivé pútko.
Podrobný opis
[0018] Predkladaný vynález predstavuje elektrochemický článok
a zostavu elektrochemického článku, ktorá obsahuje spotrebnú
anódu a katódu určené na využitie v procese elektrokoagulácie,
ale aj spôsob redukovania množstva znečisťujúcich látok vo vode
alebo odpadovej vode využitím elektrochemického článku v elektrokoagulačnom procese. Niektoré aspekty a uskutočnenia podľa
tohto vynálezu sú najmä vhodné na redukciu fluoridu alebo fluoridu v kombinácii s ťažkými kovmi, ako napríklad šesťmocným
chrómom alebo arzénom.
[0019] Nasledujúce rovnice predstavujú teoretické vzťahy medzi
základnými charakteristikami elektrokoagulačného procesu použiteľného na vynájdený proces a vynájdené zariadenie.
Spotreba materiálu anódy
[0020] V procese elektrokoagulácie je anóda spotrebnou anódou
a v priebehu času dochádza k úbytku jej hmotnosti. Úbytok hmotnosti anódy je funkciou zaťaženia nábojom (elektrickým prúdom)
a typu elektródy. Teoretický úbytok hmotnosti je možné vypočítať
prostredníctvom nasledujúcej rovnice:
Mm = IMw*60/zF
[0021] kde Mm je úbytok hmotnosti anódy za minútu (g*min–1), I je
prúd (A), Mw je molekulová hmotnosť kovu (g*mol–1), z je počet
elektrónov uvoľnených počas oxidácie kovu (2 alebo 3 pri Fe a 3
pri Al) a F je Faradayova konštanta (96,486 C*mol–1). Na základe
uvedenej rovnice pri každom prechode náboja jedného Faradaya
v obvode je do roztoku z anódy rozpustených 8,99 g hliníka
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a 18,6 g železa. Úbytok hmotnosti anódy priamo ovplyvňuje odstraňovanie znečisťujúcej látky.
Spotreba energie, vodivosť a faradická kapacita
[0022] Spotreba energie závisí od rozdielu potenciálov medzi
elektródami, prúdu a reakčného času. Na druhej strane závisí reakčný čas od koncentrácie znečisťujúcich látok. Spotrebu energie
v závislosti od hmotnosti odstránených znečisťujúcich látok je
možné vypočítať prostredníctvom nasledujúcej rovnice:
Ec=Vltr/Cr
[0023] kde Ec je celková spotreba energie na hmotnosť odstránenej znečisťujúcej látky (kWh*g–1), V je napätie článku (V), I je
prúd (A), tr je reakčný čas a Cr je hmotnosť znečisťujúcej látky
za tr. Pri nemenne aplikovanom napätí článku závisí prúd tečúci
v obvode od vodivosti vody. Väčšina povrchovej vody a odpadovej
vody má vodivosť dostatočne vysokú na dosiahnutie postačujúceho
toku prúdu pre danú reakciu. Avšak v niektorých prípadoch by
mohlo pridanie sekundárnych elektrolytov pomôcť k zvýšeniu vodivosti vody, a teda aj toku prúdu. Sekundárne elektrolyty, ktoré
poskytujú chloridové ióny, sú najmä nápomocné, pretože chloridové ióny pomáhajú odstraňovať niektoré maskovacie látky, ktoré
postupom času pokrývajú povrch anódy. Tento jav maskovania môže
do značnej miery znížiť účinnosť systému. Príklady sekundárnych
elektrolytov, tiež používaných ako látky proti maskovaniu, sú
chlorid draselný alebo chlorid sodný. Účinnosť systému môže byť
vyhodnotená výpočtom faradickej kapacity alebo prúdovej účinnosti (CE), ktorá je definovaná ako pomer skutočnej spotreby anódy
(Ma) k teoretickej hodnote (Mt), ktorú je možné vypočítať podľa:
CE(%)=Ma*100/Mt
[0024] Skutočný úbytok anódy možno kvantifikovať gravimetrickou
analýzou suchej anódy pred reakciou a po nej. V skutočnosti by
mohla byť faradická kapacita vyššia než 100 % z dôvodu prirodzenej oxidácie kovu vo vode.
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Produkcia elektrokoagulačného kalu
[0025] Proces elektrokoagulácie produkuje vločky, ktoré sa nakoniec zhluknú a usadia na dne reakčnej komory ako kal. Hydroxid
kovu, ako Al(OH)3, má silnú chemickú a fyzikálnu afinitu k vode.
Následkom toho má elektrokoagulačný kal vysoký obsah vody, hoci
má dobrú usadzovaciu schopnosť. Hmotnosť kalu vyprodukovaného za
minútu (g*min–1) možno vypočítať s využitím nasledujúcej rovnice:
Sm=(60*l*(Mw/z+17)/F
[0026] Množstvo kalu vyprodukovaného počas procesu možno na konci procesu kvantifikovať gravimetrickým spôsobom.
Produkcia plynného vodíka
[0027] Elektrolýza vody na katóde produkuje plynný vodík. Objem
vyprodukovaného plynného vodíka závisí od počtu elektrónov dopravených katódou. Podľa stechiometrie reakcie sú na produkciu
jedného molu plynného vodíka spotrebované dva moly elektrónov.
Počet molov elektrónov (Me–) uvoľňovaných katódou počas reakčného času tr (s) možno vypočítať s využitím nasledujúcej rovnice:
Me–=l*tr/F
[0028] Na základe vyššie uvedeného možno s využitím nasledujúcej
rovnice vypočítať objem plynného vodíka (VH2) v ml vyprodukovaného počas reakčného času tr (s) pri teplote T (K) a tlaku P
(atm):
VH2=(11207*l*tr/273,15)/(F*P)
[0029] Táto rovnica počíta objem plynného vodíka vyprodukovaného
z procesu, kde na katóde neexistujú ióny súperiace o elektróny.
Ak sú súperiace ióny, ako napríklad ióny šesťmocného chrómu prítomné, bude produkcia plynného vodíka nižšia než teoretická hodnota. Plynný vodík je užitočným vedľajším produktom procesu
elektrokoagulácie. Elektrochemický článok podľa tohto vynálezu
obsahuje spotrebnú anódu, pričom anóda obsahuje spotrebnú časť
a nespotrebnú elektricky vodivú časť vyznačujúcu sa tým, že spotrebná časť je zhutneným železným práškom majúcim pórovitosť medzi 20–60 % obj. a s výhodou medzi 30–50 % obj. Ďalšie záujmové
intervaly môžu byť 20–55 % obj., s výhodou 25–55 % obj. a najvýhodnejšie 30–55 % obj.
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[0030] Spotrebná časť spotrebnej anódy obsahuje železný prášok
alebo zmes železného prášku a hliníkového prášku a nespotrebnú
elektricky vodivú časť.
[0031] Katóda môže byť vyrobená z grafitu, vodivého kovu, napríklad antikorovej ocele alebo titanu, alebo iných vodivých materiálov, pokým materiál neuvoľňuje škodlivé látky do vody.
[0032] V jednom uskutočnení má spotrebná časť spotrebnej elektródy pórovitosť 30–60 % obj., s výhodou 30–40 % obj. a obsahuje
10–30 % obj. hliníkového prášku a 70–90 % obj. železného prášku,
s výhodou 15–25 % obj. hliníkového prášku a 75–85 % obj. železného prášku.
[0033] V jednom uskutočnení sú katódy a anódy v podstate totožné
svojou fyzickou konštrukciou a zložením.
[0034] Nespotrebná časť môže byť vyrobená z ľubovoľného vhodného
elektricky vodivého materiálu, s výhodou tvaru tyče alebo prúta.
[0035] V jednom uskutočnení podľa predkladaného vynálezu je nespotrebná časť anódy vyrobená z plastu, napríklad polypropylénu
alebo PVC, majúca tyčový tvar s drážkou na umiestnenie elektricky vodivej tyče alebo prúta na distribúciu elektrického prúdu do
spotrebnej časti (spotrebných častí). Toto uskutočnenie môže byť
atraktívne z hľadiska nákladov, pretože využíva menšie množstvo
cenove drahšieho elektricky vodivého materiálu.
[0036] V jednom uskutočnení podľa predkladaného vynálezu je nespotrebná časť anódy vyrobená z plastu, napríklad polypropylénu
alebo PVC, majúca tyčový tvar, obklopená elektricky vodivým
plášťom. Elektrina sa privádza na spotrebnú časť (spotrebné časti) vodivým plášťom, ktorý môže byť vyrobený z kovu, ako napríklad antikorovej ocele. V jednom aspekte je plášť iba v styku so
spotrebnou časťou (spotrebnými časťami) nad hladinou vody. Tento
aspekt má výhodu spočívajúcu v tom, že vodivá časť nie je
ovplyvnená vodou, čo zabraňuje vzniku korózie alebo degradácii.
[0037] V jednom uskutočnení je nespotrebná elektrická vodivá
časť anódy vyrobená z grafitu.
[0038] V jednom uskutočnení nespotrebná elektrická vodivá časť
pozostáva z pevnej grafitovej tyče alebo prúta.
[0039] V jednom uskutočnení je nespotrebná elektrická vodivá
časť vyrobená z antikorovej ocele.
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[0040] V jednom uskutočnení predstavuje nespotrebná časť anódy
vodivý montážny prvok pre spotrebnú časť, ako napríklad vodivé
pútko.
[0041] V jednom uskutočnení je prášok alebo prášky obsiahnutý
v poréznom koši alebo kontajneri, s výhodou vyrobeného z grafitu
alebo antikorovej ocele, vedúcim elektrický prúd na elektródu
z práškového kovu. Porézny grafitový kôš alebo kôš z antikorovej
ocele tak predstavuje nespotrebnú elektricky vodivú časť. Porézny grafitový kôš musí mať s výhodou pórovitosť 30–50 % obj.
[0042] V jednom uskutočnení môže spotrebná časť obsahovať polymér potiahnutý grafitom.
[0043] V jednom uskutočnení je spotrebná časť anódy zhutnená do
prstencového tvaru.
[0044] V jednom uskutočnení je spotrebná časť anódy zhutnená do
platňového tvaru.
[0045] V jednom uskutočnení je prstenec zhutnený zhutňujúcim
tlakom prinajmenšom 70 MPa na dosiahnutie dostatočnej pevnosti
a pórovitosti 20–60 % obj., s výhodou 30–50 % objemu.
[0046] V ďalšom uskutočnení podľa predkladaného vynálezu obsahuje spotrebná elektróda alebo pozostáva z telies zo zhutneného
prášku alebo práškov obklopujúcich a v tesnom a elektrickom kontakte s nespotrebnou grafitovou tyčou alebo nespotrebným grafitovým prútom alebo antikorovou tyčou alebo antikorovým prútom,
s výhodou grafitovou tyčou alebo prútom vedúcim elektrický prúd
do zhutnenej práškovej elektródy.
[0047] V uprednosťňovanom uskutočnení sú zhutnené telesá vytvarované do prstenca.
[0048] V ďalšom uprednosťňovanom uskutočnení podľa predkladaného
vynálezu spotrebná časť obsahuje alebo pozostáva z platní zo
zhutneného železného prášku alebo zhutnenej zmesi železného
prášku a hliníkového prášku.
[0049] V ďalšom uprednosťňovanom uskutočnení podľa predkladaného
vynálezu obsahuje spotrebná časť alebo pozostáva z platní zo
zhutneného železného prášku alebo zhutnenej zmesi železného
prášku a hliníkového prášku. Veľkosť platní môže byť 20–100 cm x
20–100 cm x 0,5–2 cm. Pórovitosť platní môže mať až 60 % obj., s
výhodou medzi 10–60 % obj. alebo 20–50 % obj. a najvýhodnejšie
30–40 % obj.
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[0050] V zásade neexistujú žiadne veľkostné alebo hmotnostné obmedzenia zhutnených telies, pokým sú kompatibilné so štandardnými zhutňujúcimi procesmi a je možné s nimi manipulovať bez rozkladu. Avšak uprednosťňovaná veľkosť prstenca má vonkajší priemer 1–6 cm, vnútorný priemer 0,25–4 cm, výšku 1–6 cm a hmotnosť
medzi 30 a 150 gramami.
[0051] V uskutočneniach, v ktorých je spotrebná anóda tvorená
práškom obsiahnutým v poréznom grafitovom koši, sú uprednosťňované rozmery koša 20–50 cm dĺžky, vnútorný priemer 2–5 cm a vonkajší priemer 3–6 cm, je grafitový kôš schopný pojať 70 až 1000
g železného prášku alebo zmesi železného prášku a hliníkového
prášku.
[0052] V jednom uskutočnení je katóda v zásade vyrobená z rovnakého materiálu a je v zásade skonštruovaná rovnakým spôsobom ako
spotrebná anóda. Anóda a katóda sú v podstate svojou konštrukciou identické. V tomto prípade je možné smer prúdu otočiť, pokým
je spotrebná anóda spotrebovaná alebo spotrebovaná do určitej
miery, takže sa bývalá katóda stane spotrebnou anódou a zvyšná
elektricky vodivá nespotrebná časť bývalej anódy sa stane katódou. V týchto prípadoch zostanú elektródami iba grafitové tyče
alebo grafitové koše.
[0053] Toto uskutočnenie má nasledujúce výhody:
- krátky prevádzkový čas a nízke prevádzkové náklady,
- obmedzená údržba systému,
- eliminácia znečistenia elektródy počas prevádzky. Znečistenie
elektródy je jav inaktivácie elektródy (najmä anódy) tvorbou
rôznych iónových povlakov na povrchu elektródy. Otočením smeru
prúdu (anóda sa stane katódou) je možné iónový povlak z katódy
odstrániť.
Elektrokoagulačný proces
[0054] Elektrokoagulačný proces podľa tohto vynálezu využíva
opísaný elektrolytický článok alebo zostavu elektrolytického
článku. Voda určená na čistenie je privedená do styku s elektrochemickým článkom alebo zostavou elektrochemického článku. Proces by mohol byť dávkovým procesom alebo súvislým procesom.
Rozdiel potenciálov medzi anódou a katódou bude bežne postačovať

EP 2 997 179
- 13 -

na dosiahnutie hustoty prúdu medzi 15 a 300 A/m2. Pod 15 A/m2 môže
byť reakcia príliš pomalá a nad 300 A/m2 môžu byť tvorba kalu
a spotreba energie nadmerné. Avšak v určitých realizáciách môžu
byť hustoty prúdu mimo rozsah 15–300 A/m2 uprednosťňované. Bežne
sa využíva jednosmerný prúd, avšak využiť je možné aj striedavý
prúd, najmä pokým majú anóda a katóda v podstate identickú
štruktúru. Využitie striedavého prúdu môže zmierniť ťažkosti so
znečisťovaním a elektrické vybavenie zjednodušiť.
[0055] Aby sa zabránilo rozpusteniu vytvorených hydroxidových
vločiek, je hodnota pH vody určenej na čistenie pred začatím
procesu a/alebo počas procesu regulovaná s výhodou na hodnotu
medzi 5 a 8.
[0056] Pred procesom a/alebo počas neho je možné pridávať elektrolyt za účelom zvýšenia vodivosti vody určenej na ošetrenie.
[0057] V jednom uskutočnení je ošetrovaná voda obsahujúca ťažké
kovy, ako napríklad šesťmocný chróm alebo arzén. V jednom uskutočnení je ošetrovaná voda obsahujúca fluorid alebo fluorid
v kombinácii s ťažkými kovmi, ako napríklad šesťmocný chróm alebo arzén. V jednom uskutočnení je proces zastavený v prípade, že
je spotrebná časť spotrebnej anódy prinajmenšom čiastočne spotrebovaná a voliteľne pokračuje po výmene spotrebnej časti spotrebnej anódy.
Železný prášok
[0058] Vhodné železné prášky, určené na využitie v spotrebnej
anóde, môžu byť atomizované prášky z čistého železa, ako napríklad vo vode atomizované železné prášky, chemicky redukované železné prášky, ako napríklad redukované CO alebo redukované H2.
[0059] Obsah železa v železnom prášku je prinajmenšom 90 % hmotnosti.
[0060] Veľkosť častíc železného prášku môže byť s výhodou zvolená tak, aby sa dosiahla porézna štruktúra spotrebnej anódy,
hneď, keď je prášok prítomný ako voľný prášok obsiahnutý v poréznom grafitovom koši alebo prítomný v zhutnenom telese. Prášky
majúce príliš jemné častice sú menej vhodné, pretože tieto prášky majú tendenciu byť pre kvapaliny menej prestupné; na druhej
strane príliš hrubé častice majú menší pomer povrchu k objemu,
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čo bráni v uvoľňovaniu pozitívnych iónov do vody určenej na ošetrovanie.
[0061] Hrubší železný prášok sa môže tiež ťažšie zhutňovať do
telies majúcich dostatočnú pevnosť a pórovitosť. Vhodný prášok
môže mať distribúciu veľkosti častíc medzi 10 μm a 1 mm a sypnú
hustotu pri meraní podľa ISO 3923-1:2008 medzi 0,8–3,0 g/cm3.
Merný plošný obsah môže byť medzi 0,1 a 0,5 m2/g pri meraní podľa BET. Železný prášok určený na využitie má obsah železa prinajmenšom 90 % hmotnosti, s výhodou prinajmenšom 95 % hmotnosti,
najvýhodnejšie prinajmenšom 97 % hmotnosti. Zvyšné prvky v železnom prášku sú kyslík s obsahom až 2,5 % hmotnosti a ďalšie
nevyhnutné nečistoty.
[0062] Množstvo kyslíka a ďalších nevyhnutných nečistôt závisí
od použitej suroviny na výrobu železného prášku a od spôsobu výroby. Príkladmi nevyhnutných nečistôt sú C, S, P, Si, Mn, Cr,
Cu, Mo, Ni, Al pri celkovom obsahu do 2 % hmotnosti, s výhodou
do 1 % hmotnosti a najvýhodnejšie do 0,5 % hmotnosti.
[0063] V uprednosťňovanom uskutočnení je množstvo častíc do 45
μm najviac 20 % hmotnosti, s výhodou najviac 12 % hmotnosti.
Množstvo častíc medzi 45 a 150 μm je 5–50 % hmotnosti, s výhodou
11–30 % hmotnosti. Množstvo častíc medzi 150 a 250 μm je 5–50 %
hmotnosti, s výhodou 10–35 % hmotnosti. Množstvo častíc medzi
250 a 850 μm je 20–80 % hmotnosti, s výhodou 30–70 % hmotnosti.
Množstvo časti medzi 850 a 1000 μm je 0–2 % hmotnosti.
[0064] Sypná hustota sa môže pohybovať medzi 0,8–3,0 g/cm3, s
výhodou medzi 0,8 a 2,5 g/m3, najvýhodnejšie medzi 1,2–1,8 g/cm3.
Merný plošný obsah môže byť medzi 0,1 a 0,5 m2/g pri meraní podľa BET.
Hliníkový prášok
[0065] V uskutočneniach, v ktorých je Al prášok obsiahnutý
v spotrebnej časti elektródy, sa môže obsah Al v Al prášku s výhodou pohybovať medzi 90 a 99 % hmotnosti a distribúcia veľkosti
častíc medzi 4,5 a 875 μm.
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Zmes železného prášku a hliníkového prášku
[0066] Bolo ukázané, že kombinácia železa a hliníka v spotrebnej
anóde prináša kombinovaný účinok efektívneho odstraňovania fluoridu a dostatočnej rýchlosti usadzovania vytvorených koagulantov.
[0067] Pomer medzi železným práškom a hliníkovým práškom v uskutočneniach obsahujúcich oba prášky môže byť minimálne 50:50, s
výhodou minimálne 60:40, najvýhodnejšie minimálne 70:30, aby nedošlo k vzniku neprijateľne vysokých zvyškov hliníkových iónov
v ošetrenej vode a pri dlhodobom usadzovaní. Na druhej strane
maximálny pomer medzi železným práškom a hliníkovým práškom
v uskutočneniach obsahujúcich oba prášky môže byť 98:2, s výhodou 95:5 za účelom dosiahnutie dostatočnej kapacity na odstránenie fluoridu. Takto môže byť pomer medzi železným práškom a hliníkovým práškom 50:50 až 98:2, s výhodou 60:40 až 98:2, a najvýhodnejšie 70:30 až 95:5. Uvedené je možné vyjadriť aj tak, že
obsah hliníkového prášku v spotrebnej časti elektródy môže byť
2–50 % hmotnosti, s výhodou 2–40 % hmotnosti, najvýhodnejšie 5–
30 % hmotnosti. Ďalšie záujmové intervaly môžu byť 10–30 % hmotnosti alebo 15–25 % hmotnosti hliníkového prášku.
Príklady
[0068] Nasledujúce príklady majú za úlohu ilustrovať vynález,
avšak nie je možné ich chápať ako príklady, ktoré nárokovaný vynález obmedzujú.
Príklad 1
[0069] Spotrebné anódy boli vyrobené zo železného prášku a zo
zmesi železného prášku a hliníkového prášku. Obsah železa v železnom prášku bol prinajmenšom 97 % hmotnosti.
[0070] Obsah železných častíc majúcich veľkosť častíc do 45 μm
bol 3,5 % hmotnosti, obsah častíc majúcich veľkosť častíc do 75
μm bol 8 %, obsah častíc majúcich veľkosť častíc nad 150 μm bol
75 % a obsah častíc majúcich veľkosť častíc nad 250 μm bol 50 %.
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Sypná hustota železného prášku podľa ISO bola 1,3 g/cc a merný
plošný obsah bol medzi 0,2 a 0,24 m2/g podľa BET.
[0071] Použitý hliníkový prášok bol komerčne dostupným hliníkovým práškom majúcim priemernú veľkosť častíc 462 μm a obsah Al
99 % hmotnosti. Anódy tvaru psej kosti, vyrobené zo zmesi 10 kg
z každého prášku, ako je uvedené v tabuľke nižšie, boli zhutnené
pri zhutňujúcom tlaku 139 MPa.
[0072] Tabuľka 1 zobrazuje zloženie anód.
Tabuľka 1

Vzorka

% železného
prášku

% hliníkového prášku

Pórovitosť
(%)

Fe

100

0

67 %

95Fe

95

5

62 %

90Fe

90

10

61 %

80Fe

80

20

54 %

70Fe

70

30

48 %

60Fe

60

40

42 %

50Fe

50

50

36 %

[0073] Do deionizovanej vody boli ako podporný elektrolyt pridané fluorid (NaF) a KCl. Koncentrácia fluoridu bola 20 mg/l a
koncentrácia KCl bola 1 g/l. Pridané bolo aj 0,2 ml 1 molárneho
HCl na zníženie hodnoty pH roztoku na zhruba 2,53. Vodivosť roztoku bola odmeraná na 4,91 mS/cm meračom vodivosti HACH (HACH
HQ14d). Samostatné skúšky sa uskutočnili s využitím spotrebných
anód 95Fe, 90Fe, 80Fe a 50Fe tvaru psej kosti. Ako katódy boli
použité oceľové tyče. Pri všetkých skúškach bolo na elektródach jednosmerné napätie 28 V, čo zodpovedá zhruba 0,5 A.
[0074] Každá skúška trvala 60 minút a vzorky boli odobraté po
rôznych časových obdobiach. Počas skúšky sa hodnota pH neregulovala. Koncentrácia fluoridu bola nameraná spektrofotometrom HACH
DR 5000TM UV-Vis a hodnota pH bola odmeraná prostredníctvom
štandardného merača pH HACH.
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[0075] Nasledujúca tabuľka zobrazuje koncentráciu fluoridu a pH
v konkrétnom okamžiku odberu vzorku.
Tabuľka 2, koncentrácia fluoridu a hodnota pH
Anóda

95Fe/5AI

90Fe/10Al

80Fe/20Al

50Fe/50Al

Čas [minúty]

[Fmg/l]

pH

[Fmg/l]

pH

[Fmg/l]

pH

[Fmg/l]

0

19,9

2,4

19,7

2,5

19,7

2,5 19,7

5

13,2

5,6

10

9,9

6,4

3,2

5,9

0,5

6,2

15

11,3

6,9

20

13,4

6,8

7,4

8,9

30

9,8

7,2

9,7

40

12,3

10,3

6,5

pH
2,5

6,9

5,0

1,1

6,9

8,9

1,4

8,0 0,6

6,4

9,8

4,0

8,7

45

0,8

7,9
8,2

50

12,3

10,8

5,3

10,1

5,7

9,2

60

12,1

10,8

2,9

10,3

6,1

9,5 0,6

[0076] Výsledky v tabuľke 2 odhalili, že vyšší obsah hliníka
v anóde drasticky zrýchľuje odstraňovanie fluoridu z vody. Avšak
odstránenie fluoridu (zníženie koncentrácie fluoridu na asi 1
ppm) z anódy s nižším obsahom hliníka je tiež dosiahnuteľné, hoci je rýchlosť reakcie pomalšia. Odstraňovanie fluoridu z anód
obsahujúcich viac než 80 % hliníka trvalo menej než 30 minút.
Avšak sa dá očakávať, že anóde s nižším obsahom hliníka môže trvať viac než 2 hodiny, než bude dokončené úplné odstraňovanie
fluoridu (do 0,2 ppm). Manipulácia s hodnotou pH počas reakcie
tiež zvyšuje odstrániteľnosť fluoridu. V uvádzanom príklade sa
hodnota pH zvýšila vplyvom tvorby hydroxidových iónov. Z dôvodu
nárastu hodnoty pH sa zvyšuje koncentrácia hydroxidového iónov
a nahradzujú fluoridové ióny z vytvoreného komplexu Al(OH)(3x)Fx. Následkom toho je výhodné počas procesu elektrokoagulácie
udržiavať hodnotu pH do 6,5, ale nad 6,0 (bližšie k izoelektrickému bodu Al(OH)3). Manipulácia s hodnotou pH tiež skracuje reakčný čas, čo je hospodárnejšie.
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[0077] Z tabuľky 2 je možné tiež dospieť
vanie fluoridu pri hodnote pH 6–6,5 je
obsahujúcej okolo 20 % Al. Má sa teda za
kompozícia anódy obsahuje okolo 10–30 %
Al.

k záveru, že odstraňonajrýchlejšie na anóde
to, že uprednosťňovaná
Al, s výhodou 15–25 %

Príklad 2 (nie je podľa tohto vynálezu)
[0078] Použitá bola podľa tabuľky 3 odpadová voda znečistená
šesťmocným chrómom.
Tabuľka 3, charakteristika odpadovej vody
Celkom Cr [mg/l]

3,88

Šesťmocný Cr [mg/l]

3,39

Trojmocný Cr [mg/l]

0,48

pH

3,53

Vodivosť [mS*cm-1]

6,20

Obsah Fe [% hmotnosti]

> 97

[0079] Spotrebná anóda bola skonštruovaná naplnením 200 gramov
železného prášku podľa nasledujúcej tabuľky 4 do poréznej plastovej rúrky pripojenej k izolovanému medenému drôtu. Porézna
plastová rúrka má dĺžku 11 cm a priemer 3 cm. Vzdialenosť medzi
anódou a katódou bola udržiavaná nemenná, 3 cm.
Tabuľka 4, charakteristika železného prášku
Sypná hustota podľa ISO [g/cm3]

1,3

Merný povrch BET [g/cm3]

0,22

Obsah menší než 45 μm [% hmotnosti]

3,5

Obsah menší než 150 μm [% hmotnosti]

25

Obsah nad 250 μm [% hmotnosti]

50

Obsah nad 850 μm [% hmotnosti]

0

EP 2 997 179
- 19 -

[0080] Ako katóda bola použitá grafitová elektróda. Na účely
skúšky bola odpadová voda dvakrát zriedená prostredníctvom deionizovanej vody a ako podporný elektrolyt bolo pridané 1,48 g/l
KCI. Na elektródy bolo privedené napätie 7,6 V. Nameraný prúd
(jednosmerný) v obvode bol 0,24 A. Odobraté a analyzované boli
vzorky ošetrenej odpadovej vody. Hodnota pH bola upravená pridaním HCI po 6,3 hodinách.
[0081] Nasledujúca tabuľka 5 zobrazuje analytické výsledky.
Tabuľka 5

Čas [hodiny] pH

Celkom
[mg/l]

0

3,5

1

Cr

Cr(VI) [mg/l]

Cr[III]
[mg/l]

1938

1695

243

4,4

1620

1505

115

2

5,6

1434

1390

44

3

6,2

1229

1170

60

4

6,7

1040

1020

20

5

7,3

960

955

5

6,5

12,3

910

865

54

7,5

1,3

719

304

45

8,6

2,2

667

5,3

415

9,0

5,4

9,6

6,0

10

7,3

661
0,008

0

0,008

[0082] V tomto príklade boli Cr6+ ióny v odpadovej vode účinne
redukované na Cr3+ ióny a následne vyzrážané ako hydroxid obsahujúci vločky v procese elektrokoagulácie so spotrebnou anódou
podľa predkladaného vynálezu. V priebehu procesu sa cieľová hodnota pH pohybovala medzi 6 a 7,5 za účelom dosiahnutia optimálnej redukcie chrómu a vyzrážania. Po 11 hodinách bol odstránený
takmer všetok Cr6+ a celková konečná koncentrácia chrómu nedosahovala ani 8 ppb. Reakčnú dobu je možné skrátiť zvýšením hustoty
prúdu a súvislým monitorovaním a regulovaním hodnoty pH. Namera-
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ná spotreba energie počas procesu bola iba 18 kWh na m3, čo zodpovedá 4,87 kWh na kg celkového chrómu.
Príklad 3
[0083] Tento príklad ukazuje, že je možné úspešne odstrániť fluorid z pitnej vody s využitím spotrebnej anódy obsahujúcej 80 až
90 % Fe a 10 až 20 % Al za predpokladu regulácie hodnoty pH na
vhodných úrovniach. Železný prášok a hliníkový prášok boli rovnaké ako prášky opísané v príklade 1. Podľa zloženia boli vyrobené dva druhy spotrebných anód: (1) 90 % železný prášok a 10 %
hliníkový prášok; (2) 80 % železný prášok a 20 % hliníkový prášok. Zmesi kovového prášku boli zhutnené do prstencových tvarov
majúcich vnútorný priemer 2 cm, vonkajší priemer 4 cm a výšku 2
cm pri tlaku zhutňovania 83 MPa. Ako nespotrebné časti spotrebných anód boli použité grafitové tyče. Ako katódy bol použitý
podobný typ grafitových tyčí.
Na jednu zostavu elektrolytického článku bolo použité celkom 52
elektród tvaru prstenca. Objem každej skúšanej dávky bol 105
litrov vody s pridaným fluoridom na dosiahnutie východiskovej
koncentrácie fluoridu 10 mg/liter. V priebehu procesu bola hodnota pH vody udržiavaná medzi 5,9 a 6,6 prostredníctvom 0,5 M
HCl. Za účelom zvýšenia vodivosti vody bol pridaný roztok NaCl.
Priebeh skúšok bol rozdelený do dvoch fáz s ohľadom na typ použitej anódy. Vo fáze 1 boli použité anódy obsahujúce 90 % Fe a
10 % Al. Vo fáze 2 boli použité anódy obsahujúce 80 % Fe a 20 %
Al. Pre každú z fáz boli vykonané dve samostatné dávkové skúšky.
Okrem typu použitých elektród boli všetky ostatné prevádzkové
parametre rovnaké.
[0084] Nasledujúca tabuľka 6 zobrazuje prevádzkové parametre.
Tabuľka 6, prevádzkové parametre a výsledky skúšok
Fáza 1

Fáza 2

Pomer železa k hliníka
Pórovitosť elektródy (%)

90:10
52

80:20
44

Objem ošetrovanej vody (l)

105

105
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Východisková vodivosť vody (μS/cm)
Východisková hodnota pH vody
Konečná hodnota pH vody

1,221 ± 86
3,68
5,95

1,276 ± 29
4,25
6,56

Východisková
koncentrácia
fluoridu
(mg/l)
Konečná koncentrácia fluoridu (mg/l)
11,3 ± 0,1
Odstránenie fluoridu (%)
0,46 ± 0
Produkcia kalu (g/l ošetrenej vody)
96%
Produkcia kalu/odstránený F– (mg pevné 0,64
častice/mg F–)
59,5
Konečný rozpustný Fe v ošetrenej vode 0,53
(mg/l)
,09
Konečný rozpustný Al v ošetrenej vode
(mg/l)

11,7 ± 0,2
0,4 ± 0
97%
0,65
57,8
0,50
0,09

Priemerný prúd (Amp)
Priemerné napätie (V)
Hustota prúdu (A/m2)
Prevádzkový čas (min.)
Spotreba energie/l ošetrovanej
(kWh)

29,0 ± 5,1
44,2 ± 1,3
94,6
120
0,02

[0085] Nasledujúca tabuľka 7
v spojení s časom za dve fázy.

24,6 ± 4,8
45,3 ± 1,0
80,1
120
vody
0,02

zobrazuje

koncentráciu

fluoridu

Tabuľka 7
Čas (min.)

Fáza 1, F-(mg/l)

Fáza 2, F-(mg/l)

0
30
60
120

11,3 ± 0,06
9,3 ± 0,06
6,5 ± 0,07
0,46 ± 0,02

11,7 ± 0,19
6,5 ± 0,09
2,1 ± 0,02
0,4 ± 0,0

[0086] Príklad ukazuje, že fluorid vo vode je možné účinne odstrániť počas dvojhodinového procesu s využitím hociktorého typu
anódy použitého v skúške. Obe anódy obsahujúce 90 alebo 80 % Fe
a 10 alebo 20 % Al odstránili fluorid rovnako účinne. Hustota
prúdu (jednosmerného) vo fáze 1 a fáze 2 bola 80,1, resp. 94,6
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A/m2. Avšak v oboch prípadoch bola celková spotreba prúdu na
jednotku objemu vody podobná. V oboch prípadoch neboli zvyšky
železa a hliníka v ošetrenej vode významné.
Príklad 4
[0087] V tomto príklade boli použité spotrebné anódy tvaru psej
kosti s rôznymi obsahmi železa a hliníka. Železný prášok a hliníkový prášok boli prášky rovnaké ako boli opísané v príklade 1.
Podrobnosti o kompozícii anódy sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke 8. Bolo použité jednosmerné napätie 28–30 V a prúd 0,5–0,6
A. V tomto príklade bola východisková koncentrácia fluoridu vo
vode udržiavaná nemenná, 20 mg/l a proces elektrokoagulácie bol
uskutočňovaný s rôznymi typmi anód 30 minút. S výnimkou kompozície kovových práškov v anóde sa žiadne iné parametre počas skúšky nezmenili. Príklad preukazuje, že vyšší obsah hliníka v anóde
zosilňuje odstraňovanie fluoridu. Avšak rýchlosť usadzovania
flokulantov je zvýšeným obsahom hliníka v anóde ovplyvnený negatívne. Lepšia rýchlosť usadzovania sa dosiahla s anódou majúcou
vyšší obsah železa.
[0088] Rýchlosť usadzovanie bola meraná s využitím litrového odmerného valca a vyjadrená ako metre za hodinu [m/h].
Tabuľka 8 zobrazuje percentuálnu východiskovú a konečnú koncentráciu fluoridu, odstraňovanie fluoridu a rýchlosť usadzovania
flokulantov.
Tabuľka 8
Fe:Al
anóda
95:5
90:10
80:20
70:30
60:40
50:50

Východisková
v koncentrácia
fluoridu
[mg/l]
20
20
20
20
20
20

Konečná kon% odstránenia
centrácia
fluoridu po 30
fluoridu
minútach reakcie
[mg/l]

Rýchlosť
usadzovania [m/h]

9,8
9,6
1,4
1,2
1,2
0,6

1,02
0,73
0,23
0,03
0,01
0,01

51
52
93
94
94,5
97
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[0089] Na odstraňovanie fluoridu z pitnej vody je za kratší procesný čas žiaduca vyššia rýchlosť usadzovania. V tomto príklade
bolo všetko usadzovanie flokulantov dosiahnuté gravitačným usadzovaním. Pri pomere Fe k Al 50:50 výrazne poklesla rýchlosť
usadzovania, čo významne predĺžilo procesný čas. Na základe tohto príkladu musí byť pomer Fe k Al v spotrebnej anóde minimálne
50:50, s výhodou minimálne 70:30 a najvýhodnejšie minimálne
80:20. Aby z druhej strany bolo možné dosiahnuť postačujúce odstránenie fluoridu, maximálny pomer Fe k Al v spotrebnej anóde
musí byť maximálne 98:2, s výhodou maximálne 95:5. Toto je možné
tiež vyjadriť ako to, že obsah Al sa bude pohybovať medzi 2–50 %
hmotnosti, s výhodou najviac 5–30 % hmotnosti.
Príklad 5
[0090] V tomto príklade boli použité spotrebné anódy tvaru psej
kosti s rovnakými obsahmi železa a hliníka, avšak s odlišnou pórovitosťou. Železný prášok a hliníkový prášok boli prášky rovnaké ako tie opísané v príklade 1. Vzorky boli zhutnené pri rôznych zhutňujúcich tlakoch, čo malo za následok dosiahnutie rôznej pórovitosti podľa nasledujúcej tabuľky 9.
[0091] Anódy boli skúšané z hľadiska ich účinnosti vyjadrenej
ako rýchlosť tvorby koagulácie v mg/min.*liter. Elektrolyt s vodivosťou 2,2 mS/cm bol pripravený pridaním NaCl do vody. Ako katóda boli použité plné grafitové tyče. V priebehu skúšky bol
prúd udržiavaný pri 0,5 A s napätím približne 25 V. V priebehu
skúšky bol elektrolyt neustále premiešavaný. Reakcia trvala 30
minút v roztoku kvantifikovanom pre výpočet rýchlosti vytváraného flokulantu.
[0092] Anódy boli tiež skúšané v súvislosti s pevnosťou, tu meranou ako pevnosť za surova, GS, podľa ISO normy 3995.
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Tabuľka 9
PóroPevnosť
Vzor- Tlak
zhutňovaRýchlosť tvorby koaguvitosť
surova
ka
nia [MPa]
lantu [mg/min.*liter]
[%]
[psi]
A

772

25

60,7

9810

B

579

30

64,7

7940

C

205

40

73,5

4190

D

62

53

89,2

1010

za

[0093] Obrázok 6 zobrazuje rýchlosť tvorby koagulantu a pevnosti
za surova ako funkcie pórovitosti. Na dosiahnutie dostatočnej
pevnosti zhutnenej elektródy sa má za to, že sa musí pevnosť za
surova pohybovať prinajmenšom nad 900 psi, čo naznačuje, že maximálna pórovitosť bude s výhodou najviac 55 %. Na dosiahnutie
dostatočnej rýchlosti tvorby koagulantu musí byť pórovitosť prinajmenšom 20 %, s výhodou prinajmenšom 25 alebo 30 %.
Príklad 6 - Praktická skúška
[0094] Na overenie účinnosti novej elektródy a zostavy elektródy
počas súvislého používania bola vykonaná praktická skúška.
V tejto praktickej skúške boli použité elektródy opísané v príklade 3 s tou výnimkou, že ich vonkajší priemer bol 2,5 cm. Do
reakčnej komory bolo umiestnených 20 anód a 20 katód totožnej
konštrukcie. Pórovitosť spotrebných častí elektród bola asi 50 %
objemu. Elektródy pozostávali z 10 % hmotnosti z Al prášku a 90
% hmotnosti Fe prášku. Každá elektróda pozostávala z 18 krúžkov
a mala grafitovú tyč ako vodivú časť, ako je opísané v príklade
3. Obrázok 7 zobrazuje v zásade vývojovú schému procesu elektrokoagulácie podľa tohto vynálezu použitého v príklade 6.
[0095] Reaktor prevádzkoval v nepretržitom režime. Povrchová voda bola priamo privádzaná do reaktora bez akejkoľvek predprípravy. Hodnota pH v reakčnej nádrži a hodnota pH v upravovacej nádrži boli udržiavané na 4,25, resp. 6,80. Polarita anódy a katódy sa menili každých 12 hodín. Celé prevádzkové obdobie bolo
rozdelené do štyroch zreteľných fáz na zistenie najlepšej pre-
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vádzkovej kombinácie napájania a účinnosti odstraňovania fluoridu. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rôznych fázach menil iba
prúd privádzaný do jednotky a všetky ostatné parametre zostávali
bez zmeny.
[0096] Tabuľka 10 nižšie zhŕňa charakteristiky vody a výsledky.
Prítok vody mal koncentráciu fluoridu 2,1 mg/l. Vodivosť prítoku
bola 1411 μS/cm.
Skúška 1
[0097] V skúške 1 bolo cieľom dosiahnuť odstránenia približne
90% fluoridu. Napájanie jednotky prúdom bolo udržiavané na približne 15 A. Zodpovedajúce napätie bolo tiež zhruba 15 V. Vo fáze 1 sa dosiahlo celkové odstránenie fluoridu 85 % pri konečnej
koncentrácii fluoridu 0,3 mg/l v ošetrovanej vode. Spotreba
energie bola 2,73 kWh na meter kubický ošetrovanej vody.
Skúška 2
[0098] V skúške 2 bolo cieľom dosiahnuť odstránenie približne
80% fluoridu. Jedinou premennou v tejto fáze bolo napájanie.
Napájanie jednotky bolo udržiavané na približne 12 A so zodpovedajúcim napätím 14 V. Celkové odstránenie fluoridu je 72 % pri
konečnej koncentrácii fluoridu 0,55 mg/l v ošetrovanej vode.
Spotreba energie bola 2,26 kWh na meter kubický ošetrovanej vody.
Skúška 3
[0099] V skúške 3 bolo cieľom dosiahnuť odstránenie približne
70% fluoridu. Napájanie jednotky bolo zmenené na približne 10 A
so zodpovedajúcim napätím zhruba 14 V. Celkové odstránenie fluoridu je 78 % pri konečnej koncentrácii fluoridu 0,47 mg/l v ošetrovanej vode. Spotreba energie bola 1,77 kWh na meter kubický
ošetrovanej vody.
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Skúška 4
[0100] V skúške 4 bolo cieľom dosiahnuť odstránenie približne
60%fluoridu. Napájanie jednotky bolo zmenené na približne 7 A so
zodpovedajúcim napätím zhruba 10 V. Celkové odstránenie fluoridu
je 76 % pri konečnej koncentrácii fluoridu 0,51 mg/l v ošetrovanej vode. Spotreba energie bola 1,46 kWh na meter kubický ošetrovanej vody.
Tabuľka 10

Prítok
pH
8,03
Fluorid (mg/l)
2,1
Vodivosť (μS/cm)
1411
% odstránenie
Prúd (A)
Napätie (V)
Spotreba
energie
(kWh/m3)

Po reakcii
Test 1 Test 2 Test 3 Test 4
6,82
0,30
1824
84,7
14,9
14,5
2,73

6,28
0,55
1832
% 72,3
11,7
14,4
2,26

6,91
0,47
1849
% 77,7
10,4
14,3
1,77

6,21
0,51
1779
% 75,9 %
7,4
9,9
1,46

[0101] Je nutné najmä poznamenať, že uvedená spotreba energie je
významne nízka a má sa za to, že nízka spotreba energie je spôsobená konštrukciou anód a najmä pórovitou štruktúrou spotrebnej
časti spotrebnej anódy v kombinácii s typom použitého železného
prášku.
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Patentové nároky
1. Elektrochemický článok na elektrokoaguláciu obsahujúci katódu
a spotrebnú anódu obsahujúcu spotrebnú časť a nespotrebnú elektricky vodivú časť, vyznačujúci sa tým, že uvedená spotrebná
časť má pórovitosť medzi 20–60 % objemu a s výhodou medzi 30–50
% objemu a je vytvorená zhutneným práškom, pričom uvedený zhutnený prášok obsahuje železný prášok majúci prinajmenšom 90 %
hmotnosti železa, s výhodou aspoň 95 % hmotnosti železa a najvýhodnejšie aspoň 97 % hmotnosti železa.
2. Elektrochemický článok na elektrokoaguláciu podľa nároku 1,
vyznačujúci sa tým, že množstvo častíc uvedeného železného prášku pod 45 μm je najviac 20 % hmotnosti, medzi 45 μm a 150 μm je
5–50 % hmotnosti, medzi 150 μm a 250 μm je 5–50 % hmotnosti, medzi 250 μm a 850 μm je 20–80 % hmotnosti, medzi 850 μm a 1000 μm
je 0–2 % hmotnosti.
3. Elektrochemický článok na elektrokoaguláciu podľa nároku 1,
vyznačujúci sa tým, že množstvo častíc uvedeného železného prášku pod 45 μm je najviac 12 % hmotnosti, medzi 45 μm a 150 μm je
11–30 % hmotnosti, medzi 150 μm a 250 μm je 10–35 % hmotnosti,
medzi 250 μm a 850 μm je 30–70 % hmotnosti, medzi 850 μm a 1000
μm je 0–2 % hmotnosti.
4. Elektrochemický článok na elektrokoaguláciu podľa niektorého
z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že uvedená spotrebná časť
má tvar platne.
5. Elektrochemický článok na elektrokoaguláciu podľa niektorého
z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že uvedená spotrebná časť
má tvar prstenca (prstencov).
6. Elektrochemický článok na elektrokoaguláciu podľa niektorého
z nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že uvedená nespotrebná elektricky vodivá časť anódy je vyrobená z grafitu alebo antikorovej ocele.
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7. Elektrochemický článok na elektrokoaguláciu podľa niektorého
z nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa tým, že uvedená nespotrebná elektricky vodivá časť anódy má tvar plnej tyče alebo prúta.
8. Elektrochemický článok na elektrokoaguláciu podľa nárokov 1
až 7, vyznačujúci sa tým, že uvedená spotrebná časť obsahuje
zmes železného prášku a hliníkového prášku.
9. Elektrochemický článok na elektrokoaguláciu podľa nároku 8,
vyznačujúci sa tým, že hmotnostný pomer medzi železným práškom
a hliníkovým práškom je 50:50 až 98:2, s výhodou 60:40 až 98:2
a najvýhodnejšie 70:30 až 95:5.
10. Elektrochemický článok na elektrokoaguláciu podľa niektorého
z nárokov 1 až 9, vyznačujúci sa tým, že
anóda a katóda sú
štruktúrne totožné.
11. Spôsob odstránenia znečisťujúcich látok z vody elektrokoaguláciou, vyznačujúci sa tým, že:
- je daný k dispozícii prinajmenšom jeden elektrochemický článok
podľa niektorého z nárokov 1 až 10,
- je privedená voda určená na čistenie do styku s aspoň jedným
elektrochemickým článkom na elektrokoaguláciu pri súčasnom pripojení elektrického napätia na katódu a anódu.
12. Spôsob podľa nároku 11, vyznačujúci sa tým, že proces je zastavený, keď je spotrebná časť spotrebnej elektródy prinajmenšom
čiastočne spotrebovaná a voliteľne pokračuje po výmene spotrebnej časti spotrebnej elektródy.
13. Spôsob odstránenia znečisťujúcich látok z vody elektrokoaguláciou podľa nárokov 11 alebo 12, pričom keď sú anóda a katóda
štruktúrne totožné, spôsob ďalej zahŕňa krok:
- prepnutie polarity, keď je spotrebná časť spotrebnej anódy aspoň čiastočne spotrebovaná.
14. Spôsob podľa niektorého z nárokov 11 až 13, pričom pred procesom a/alebo počas neho je upravená hodnota pH na hodnotu, kto-
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rá zabraňuje rozpúšťanie vytvorených hydroxidových flokulantov,
s výhodou na hodnotu medzi 5 a 8.
15. Spôsob podľa niektorého z nárokov 11 až 14, pričom rozdiel
potenciálov medzi anódou a katódou postačuje na dosiahnutie hustoty prúdu medzi 15 a 300 A/m2.
16. Spôsob podľa niektorého z nárokov 11 až 15, pričom voda obsahuje ťažké kovy, ako napríklad chróm alebo arzén.
17. Spôsob podľa niektorého z nárokov 11 až 16, pričom voda obsahuje fluorid.

Obrázok 1. Hlavný výkres elektrokoagulačného procesu

Obrázok 2. Elektrolytický článok podľa vynálezu

Obrázok 3a-c. Elektrolytický článok podľa vynálezu

Obrázok 4a-c. Spotrebná časť spotrebnej anódy podľa vynálezu
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Obrázok 5. Rýchlosť usadzovania a kapacita odstraňovania
fluoridu ako funkcia pomeru železa k hliníku

Obrázok 6. Rýchlosť tvorby koagulantu a pevnosť za surova ako
funkcia pórovitosti podľa opisu v príklade 5
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Obrázok 7. Hlavný vývojový diagram elektrokoagulačného procesu
podľa vynálezu
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