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Informacje na temat pomiaru napięcia redox

1 Podstawy
1.1

Ogólnie

1.1.1 Redukcja - Utlenianie
Nazwa reakcja redoks pochodzi od tych dwóch terminów:
- redukcja i
- utlenianie.
Pierwotnie każda reakcja substancji z tlenem nazywana była utlenianiem (od łacińskiego oxygenium = tlen). Powrót do stanu pierwotnego określano mianem redukcji.
Na podstawie szczegółowych badań, możliwych dzięki nowoczesnej technologii, znaleziono inną
definicję dla tych dwóch pojęć.
utlenianie = oddawanie elektronów
redukcja = przyjmowanie elektronów
Niemniej jednak, jako że w roztworach wodnych nigdy nie występują wolne elektrony, procesy
redukcji i utleniania mogą zachodzić tylko w postaci sprzężonej ze sobą, tak że jedna reakcja
dostarcza dokładnie tyle elektronów, ile wykorzystuje druga. Takie sprzężone procesy redukcji
i utleniania, które zachodzą w tym samym czasie, są określane jako:
reakcje redoks.
Z reakcjami redoks spotykamy się na co dzień, nie zwracając jednak na nie uwagi, ani nie
dostrzegając ich świadomie. Przykładem mogą być:
- Rdzewienie żelaza
- Miedź tworząca powłokę verdigris (patyna)
- Srebro czernieje
Ale jak odbywa się to przenoszenie elektronów?
Elektrony są ujemnie naładowanymi cząstkami elementarnymi. W metalach elektrony są obecne
w bardzo mobilnej formie, znanej jako "gaz elektronowy". Dostarczenie energii (poprzez
uderzenie, tarcie, pole elektryczne i inne) pozwala na uwolnienie elektronów z ich stałego
wiązania. Naładowane elektrycznie cząsteczki zwane jonami pozostają na miejscu.
Jeśli płytka żelazna zostanie umieszczona w wodzie, nie zaobserwujemy żadnej reakcji. Jeśli
jednak woda zostanie zmieszana z kwasem (np. kwasem solnym), wówczas z żelaznej płytki będą
się unosić pęcherzyki gazu. Powstającym gazem jest wodór. Ale do wytworzenia wodoru
potrzebne są elektrony. Kwas solny jest całkowicie zdysocjowany na jony wodorowe i chlorkowe.
Jony wodorowe przyjmują elektrony z żelaza, co prowadzi do powstania wodoru. Jony chlorkowe
nie biorą udziału w reakcji i pozostają niezmienione. Siłą napędową dla transferu jonów jest "siła
elektryczna" układu. Ta siła elektryczna może być mierzona w formie napięcia (potencjału).
Sposób, w jaki się to odbywa, zostanie wyjaśniony w dalszej części tego rozdziału. Atomy żelaza
są zmuszone do oddania swoich elektronów. Mówi się, że żelazo jest utleniane. Atomy wodoru
przyjmują uwolnione elektrony i tworzą wodór. Oznacza to, że jony wodoru ulegają redukcji.
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1.2 Pochodzenie napięcia
1.2.1 Właściwości metali
Właściwości metalu zależą w dużej mierze od tego, jak łatwo ulega on
utlenieniu, tj. przekształceniu w dodatnio naładowane jony.
Metale, które łatwo utleniają, są określane jako metale nieszlachetne.
Przykładami są:
- Sód
- Aluminium
- Żelazo
Metale, które są trudne do utleniania są określane jako metale szlachetne.
Przykładami takich metali są:
- Miedź
- Srebro
- Złoto
Jeżeli metale są ułożone według ich podatności na utlenianie, tzn. według ich zdolności do
tworzenia dodatnio naładowanych jonów, to w rezultacie otrzymujemy szereg napięciowy
metali.
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1.2.2 Szereg elektrochemiczny
Wzrost potencjału
redukcji

Tabela 1:

Metal

Potencjał w V

Lithium

-3.05

Potassium

-2.92

Calcium

-2.76

Sodium

-2.71

Magnesium

-2.34

Aluminium

-1.67

Manganese

-1.05

Zinc

-0.76

Chromium

-0.56

Iron

-0.44

Cobalt

-0.28

Nickel

-0.23

Tin

-0.14

Lead

-0.12

Hydrogen

0.00

Copper

+0.35

Silver

+0.80

Mercury

+0.85

Platinum

+1.2

Gold

+1.36

Układ redoks

Ù
K
Ù
Ca
Ù
Na
Ù
Mg
Ù
Al
Ù
Mn
Ù
Zn
Ù
Cr
Ù
Fe
Ù
Co
Ù
Ni
Ù
Sn
Ù
Pb
Ù
1/2H2 Ù
Cu
Ù
Ag
Ù
Hg
Ù
Pt
Ù
Au
Ù
Li

Wzrasta potencjał
utleniania

Li+

+ e-

K+

+ e-

Ca2+ + 2 eNa+

+ e-

Mg2+ +
Al3+ +

2 e3 e-

Mn2+ + 2 eZn2+

+ 2 e-

Cr3+

+ 3 e-

Fe2+

+ 2 e-

Co2+ + 2 eNi2+

+ 2 e-

2+

+ 2 e-

Sn

Pb2+ + 2 eH+

+ e-

Cu2+ + 2 eAg+

+ e-

Hg2+ + 2 ePt2+

+ 2 e-

Au3+ + 3 e-

Szereg elektrochemiczny

Wysiłek przejścia do stanu jonowego maleje z góry na dół. Każdy metal wypycha z roztworów
swoich soli metale stojące poniżej niego w szeregu napięciowym. Takie reakcje redoks zachodzą
wtedy, gdy metal podstawowy jest zanurzony w roztworze metalu szlachetnego, tzn. gdy metal
podstawowy występuje w postaci elementarnej, a metal szlachetny z kolei w postaci zjonizowanej.
Metal bazowy jest utleniony, a metal szlachetny jest zredukowany. To, czy dany metal zachowuje
się jako utleniacz, czy jako reduktor, zależy od partnera reakcji.
Przykład 1
Miedź działa jako środek redukujący w stosunku do jonów srebra:
+

(1)

Cu + 2 Ag ⇒ Cu2+ + 2 Ag ″
Jony miedzi działają jako czynnik utleniający w stosunku do cynku:
2+

Zn + Cu
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Ogólnie rzecz biorąc, prawdziwe są następujące stwierdzenia:
Każdy metal działa jako czynnik redukujący wobec jonów wszystkich metali, które stoją dalej od
niego w szeregu napięciowym. Jony danego metalu działają jako utleniacz w stosunku do
wszystkich metali, które stoją dalej od niego w szeregu napięciowym.
Z pary metali, metal znajdujący się w wyższym położeniu dąży każdorazowo do osiągnięcia stanu
jonowego, a ten znajdujący się w niższym położeniu do osiągnięcia stanu elementarnego. Jeżeli
słabszy z dwóch metali jest już w formie jonowej, a metal szlachetniejszy w formie elementarnej, to
taka reakcja redoks nie zachodzi.
Przykład 2
Płytka miedziana nie reaguje z roztworem ZnSO4.
Wodór jest zaliczany do metali w szeregu napięciowym, ponieważ tak jak metale również tworzy
kationy. Mimo to wodór zajmuje szczególną pozycję w szeregu napięciowym. Wszystko, co zostało
powiedziane powyżej o metalach, odnosi się również do wodoru.
Wszystkie metale powyżej wodoru wypierają wodór z rozcieńczonych kwasów...
Przykład 3
+

(3)

Zn + 2 H ⇒ Zn2+ + H °
2

+

2+

Fe + 2 H ⇒ Fe

(4)

+ H2 °

Z drugiej strony, miedź nie reaguje z rozcieńczonymi kwasami.
Potencjał standardowy jest miarą wysiłku, jaki podejmuje metal, aby utworzyć jony rozpuszczone
w wodzie. Jeśli metal jest zanurzony w wodzie lub w wodnym roztworze soli, atomy metalu mogą
przejść do roztworu jako kationy lub kationy są oddzielone od metalu. W pierwszym przypadku
uwolnione elektrony powodują nadmiar elektronów, w drugim - niedobór elektronów. Metal jest
więc naładowany ujemnie lub dodatnio. W warstwie granicznej pomiędzy metalem a cieczą
występuje napięcie elektryczne (różnica potencjałów). Wielkość napięcia zależy po pierwsze od
rodzaju metalu, a po drugie od stężenia roztworu. Takie połączenie metalu i roztworu soli
nazywane jest półelementem.

Elektroda cynkowa

Roztwór siarczanu cynku
Rys. 1:
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Płytka
plantynowa

Wodór

Kwas solny

Półelement (po lewej) i standardowa elektroda wodorowa (po prawej)
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Potencjał, który występuje w takim półelemencie nie może być mierzony bezpośrednio. Potrzebny
jest do tego układ odniesienia.
Jeden z takich układów odniesienia składa się z dodatkowego półelementu, np. układu wodór/kwas
solny w postaci standardowej elektrody wodorowej (SHE). W tym przypadku, płytka platynowa jest
zanurzona w roztworze kwasu chlorowodorowego i otoczona w sposób ciągły wodorem. Oba
półelementy są teraz połączone czynnikiem przewodzącym - w większości przypadków jest to
mostek elektrolityczny wykonany z KCl. Różnica potencjałów pomiędzy metalem a SHE jest
określana jako potencjał standardowy metalu. Wartość ta jest zapisywana w szeregu napięciowym.
Jeżeli dwa różne metale są zanurzone w roztworze soli, to powstaje napięcie (różnica potencjałów).
Takie połączenie nazywane jest elementem galwanicznym lub łańcuchem galwanicznym. Napięcie
w elemencie galwanicznym jest tym wyższe, im większa jest odległość dwóch potencjałów
wzorcowych od siebie w tabeli.
Układ pomiarowy

Elektroda cynkowa

Elektroda miedziana

Rys. 2:

Roztwór siarczanu miedzi

Membrana

Roztwór siarczanu cynku
Element galwaniczny

1.2.3 Równania
Wyraża się to liczbowo za pomocą równania Nernsta, znanego z pomiaru pH:

RT
Γ E = E 0 – ------- ≡ In K
nF

(5)

W temperaturze 25°C i przy zastosowaniu logarytmu o podstawie 10 otrzymuje się:

0.059
Γ E = E 0 – --------------- ≡ Ig K
nF

≡ [D]K = [C]
------------------[A] ≡ [B]

(6)

K = stała równowagi reakcji
n = liczba elektronów
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Za pomocą równania Nernsta można teraz arytmetycznie wyliczyć wartość przy różnych
stężeniach1. Z równania Nernsta wynika, że temperatura ma wpływ na potencjał redoks. Ponadto
temperatura i wartość pH mogą mieć wpływ na stan równowagi, dlatego też są również
podawane razem z potencjałem redoks.

Przykład
Galwaniczny element Zn/Cu, c = 1 mol/litr dla obu roztworów
Równanie reakcji:

Zn + Cu

++

⇒ Zn

++

+ Cu

(7)

A+B⇒C+D
Stężenie substancji stałych jest niezmienne, a wartość jest równa 1. Zn i Cu opadają. W wyniku
tego otrzymujemy następującą formułę dla powyższego równania:
++

++

0.059
⊥Zn ≡ ⊥Cu -
0.059
c ⊥Zn -
⇒ ΓE = E 0 – --------------- ≡ lg -------------------Γ E = E 0 – --------------- ≡ lg ---------------------------------++
++
n
n
⊥Zn ≡ ⊥Cu 
c ⊥Cu 

(8)

0.059
1
0.059
Γ E = E 0 – --------------- ≡ lg --- ⇒ ΓE = 1.10V – --------------- ≡ 0 = 1.10V
n
1
2
Jeśli teraz zmienimy stężenie roztworu siarczanu miedzi na wartość c = 0,01mol/litr, to
wartość otrzymanego potencjału Galvaniego zmienia się następująco:

0.059
1
ΓE = 1.10V – --------------- ≡ lg ----------2
0.01

(9)

0.059
ΓE = 1.10V – --------------- ≡ lg 100
2
ΓE = 1.10V – 0.059= 1.04V
Napięcie zmniejszyło się. Reakcja nie ma już tak dużej wartości siły napędowej, jaka była na
początku, przy roztworze o większym stężeniu. Wyraźnie widać, że napięcie w danym układzie
redoks można również określić arytmetycznie za pomocą potencjału standardowego i stężenia
roztworów biorących udział w reakcji. Powstające przy tym napięcie nazywane jest również siłą
elektromotoryczną (EMF).

1

Stężenie jest tu stosowane jako wartość przybliżona, a nie jako aktywność poszczególnych składników.
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2.1

Budowa obwodu pomiarowego redoks

Do skonstruowania obwodu pomiarowego redox potrzebne są następujące elementy urządzeń:
- armatura zanurzeniowa lub przepływowa
- elektroda metalowa i
- elektroda odniesienia lub
- kombinowana elektroda metalowa
- ekranowany kabel pomiarowy
- przetwornik/regulator (miernik mV)

miernik mV
Elektroda metalowa

Elektroda odniesienia

Roztwór
pomiarowy

Przepływ elektronów
Rys. 3:

2.2

Obwód pomiarowy redoks

Budowa poszczególnych elementów

2.2.1 Armatura zanurzeniowa/przepływowa
Złączki służą do mocowania i ochrony czujników (elektroda metalowa, elektroda odniesienia,
kombinowana elektroda redoks).

Armatura zanurzeniowa umożliwia pomiar nie tylko na powierzchni cieczy, ale również w jej głębi.
Szeroka gama elementów montażowych i akcesoriów umożliwia montaż na prawie wszystkich
rodzajach zbiorników. Armatura zanurzeniowa jest standardowo produkowana z polipropylenu (PP)
i jest dostarczana w wersjach o długości zanurzeniowej do 2000mm. Jednak dla specjalnych
zastosowań dostępne są również inne materiały (np. V4A).

Rys. 4:

Armatura zanurzeniowa
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Armatura przepływowa umożliwia pomiar bezpośrednio w rurociągu przepływu cieczy lub
w obejściu tego rurociągu. Czujnik reaguje natychmiast na zmiany w medium, dzięki czemu
czasy bezczynności pętli regulacyjnej mogą być krótkie.
Istotne jest, aby cała armatura była umieszczona w łatwo dostępnym miejscu, aby umożliwić
regularne serwisowanie i sprawdzanie czujników.

Fig. 5:

Armatura przepływowa

2.2.2 Elektrody metalowe
Elektrody metalowe składają się ze szklanej lub plastikowej rurki, w której dolnym końcu
zamknięty jest kawałek metalu (końcówka Pt, Pt lub złoty trzpień) o określonym kształcie.
Używane w połączeniu z elektrodą odniesienia, tworzą kompletny obwód pomiarowy.

Rys. 6:

Elektroda metalowa

2.2.3 Elektrody odniesienia
Zadaniem elektrody odniesienia jest dostarczenie stałego potencjału podczas pomiarów
potencjometrycznych, względem którego mierzony jest potencjał elektrody metalowej. Składa się ona
ze szklanej lub plastikowej rurki, która jest wypełniona elektrolitem odniesienia (3-molowy roztwór
chlorku potasu w postaci ciekłej lub żelowej) i wyposażona w system napełniania. Membrana
(ceramiczna, z jedwabiu szklanego lub PTFE) w ściance rurki tworzy drogę przewodzenia pomiędzy
elektrolitem a medium pomiarowym.

Rys. 7:

14 2 Pomiar

Elektroda odniesienia
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2.2.4 Kombinowana elektroda Redoks
Kombinowana elektroda redoks zawiera zarówno elektrodę metalową, jak i elektrodę
odniesienia w pojedynczej rurce, a zatem stanowi kompletny obwód pomiarowy.

Rys. 8:

Kombinowana elektroda Redox

2.2.5 Ekranowany kabel pomiarowy
W celu zachowania idealnej transmisji sygnału pomiarowego, do pomiarów używane są wyłącznie
ekranowane kable koncentryczne. Stanowią one połączenie elektryczne pomiędzy czujnikiem
a przetwornikiem.

Rys. 9:

Kabel pomiarowy

2.2.6 Przetwornik/Regulator
Sterowanie
Zadaniem przetwornika jest przetworzenie sygnału z elektrody redox. W najprostszym przypadku
jest to realizowane za pomocą 2-przewodowego przetwornika, gdzie sygnał z elektrody jest
przekształcany na sygnał 4 - 20mA i może być przekazany do kolejnego sterownika PLC w celu
wskazania i kontroli wartości redoks. Jeśli wymagane jest wskazanie na miejscu, stosuje się
odpowiednie przyrządy do montażu panelowego. Obudowy do montażu powierzchniowego lub
specjalne przyrządy z obudowami do montażu w miejscu instalacji mogą być również dostarczone.
Większość dostępnych obecnie przyrządów pomiarowych to przyrządy mikroprocesorowe, które
mogą być indywidualnie dopasowane do danej pętli pomiarowej. Zakres pomiarowy mieści się
w granicach ±1200mV. Do kontroli reakcji redoks stosuje się regulatory wartości granicznej.
W większości przypadków nie jest konieczne precyzyjne dozowanie stosowanych chemikaliów.
Przekroczenie wartości redoks nie jest tak problematyczne jak w przypadku pomiaru pH, ponieważ
np. w reakcjach odkażania zwykle stosuje się nadmiar środka odkażającego.
Zwykle nie jest konieczne stosowanie konwertera impedancji. Można jednak zastosować konwerter
impedancji, szczególnie w przypadku długich kabli, w celu ustabilizowania sygnału pomiarowego.
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(2)

(1)
Rys. 10:

(3)

(1) Przetwornik redoks JUMO, Type 262510,
(2) Przetwornik redoks JUMO,, Type dTRANS Rd01,
(3) Przetwornik 2-przewodowy JUMO dla redoKS

2.3 Uruchamianie kanału pomiarowego
Należy także zwrócić uwagę na wybór właściwej elektrody, zgodnie z danym zastosowaniem. Dla
silnie utleniających mediów, takich jak redukcja chromianów lub odkażanie cyjanków, odpowiednie
są elektrody złote i elektrody kombinowane ze złotymi końcówkami. Elektrody z platyną jako
metalem elektrodowym są używane do zastosowań w basenach lub przy utlenianiu azotynów.
Elektrolit i membrana stanowią kolejne ważne kryterium.Dla mediów o temperaturze do 90°C
mogą być stosowane elektrody wypełnione żelem.Dla mediów o temperaturze do 90°C mogą być
stosowane elektrody żeliwne. W temperaturach wyższych zalecane są elektrody z ciekłym KCl.
Jeśli medium pomiarowe jest silnie zanieczyszczone, stosuje się elektrody z odpornymi na
zabrudzenia membranami PTFE. W przypadku, gdy istnieje ryzyko zablokowania elektrody
w wyniku wytrącania się osadów lub podobnych zjawisk, elektroda może być wyposażona
w membranę ceramiczną.
Po wybraniu odpowiedniej elektrody, należy zwrócić uwagę podczas instalacji elektrody, aby część
metalowa i membrana były dobrze zanurzone w roztworze pomiarowym, ponieważ w przeciwnym
razie pomiar nie będzie przebiegał prawidłowo. W przypadku zastosowań przemysłowych (np.
reakcje oczyszczania), zalecane jest użycie czyszczącej głowicy natryskowej w celu usunięcia
wszelkich nagromadzonych zanieczyszczeń.
Kalibracja na początku pomiaru nie jest konieczna, jak to zwykle bywa przy pomiarach pH.
Elektrody są gotowe do natychmiastowego użycia. Jeśli wartość pomiarowa zmienia się powoli,
przyczyną może być pasywacja powierzchni metalu. Można temu zaradzić poprzez odpowiednią
obróbkę wstępną powierzchni elektrod.
Wskazówki na ten temat zawarte są np. w DIN 38 404, część 6:
- odtłuścić i oczyścić środkiem czyszczącym
- spłukać wodą
- poddać działaniu kwasu chlorowodorowego
- spłukać wodą
Dalsza obróbka przygotowawcza jest dostosowana do wielkości oczekiwanego napięcia redoks
i użytej elektrody metalowej. W przypadku stosowania elektrod złotych, nie jest wymagana dalsza
obróbka przygotowawcza.

16 2 Pomiar

JUMO, FAS 615, wydanie

2 Pomiar
Elektrody platynowe wymagają dodatkowej obróbki w następujący sposób:
- do pomiaru w środowisku utleniającym
spłukać roztworem amoniaku, w(NH3) = 25%.
- do pomiaru w środowisku redukującym:
spłukać roztworem siarczanu(II) żelaza(II) lub
cytrynianu(III) żelaza(II), w obu przypadkach
spłukać wodą
Jeśli zastosujemy się do tej rady, nie ma przeszkody, aby wykonać prawidłowy pomiar redoks.

2.4 Przyczyny błędów
2.4.1 Błąd elektrody odniesienia
Zmiany nachylenia nie występują w przypadku elektrod redoks. Jeśli wystąpią fałszywe pomiary,
to najczęściej są one spowodowane zabrudzoną (zanieczyszczoną) powierzchnią elektrody.
Można temu w tym przypadku łatwo zaradzić poprzez oczyszczenie elektrody (woda destylowana,
przetarcie metalu elektrody drobnym proszkiem do polerowania).
Reakcja metali elektrodowych ze złota i platyny zależy od ich wcześniejszej pracy i obróbki
przygotowawczej. Jeśli następuje zmiana z medium o właściwościach utleniających na medium
o właściwościach redukujących lub odwrotnie, dłuższy czas osiadania przed osiągnięciem stałego
potencjału może być dopuszczalny. Dotyczy to również np. roztworu buforowego JUMO 468mV.
Środek utleniający może prowadzić do zmiany powierzchni (tworzenie się warstwy tlenku) nawet
w przypadku złota i platyny, rzekomo nieaktywnych metali. Platyna może tworzyć wodorki w silnie
redukujących rozpuszczalnikach. Powierzchnia elektrod redoks tylko stopniowo dostosowuje się
do nowego medium. W celu skrócenia tego czasu, możliwe jest zastosowanie obróbki
przygotowawczej dla mediów utleniających i redukujących zalecanych w DIN 38 404, Część
6 (patrz rozdział 2.3 "Uruchomienie kanału pomiarowego").
Nie jest możliwe podanie uniwersalnych wskazówek, ponieważ sposób przygotowania zależy od
rodzaju medium pomiarowego. Jeżeli jest to konieczne, należy określić odpowiednią obróbkę
przygotowawczą poprzez własne testy przeprowadzone przez użytkownika. Obróbka
przygotowawcza, która okazała się najlepsza z możliwych, powinna być przeprowadzana zawsze
w ten sam sposób.
Opisane powyżej zjawiska powierzchniowe mogą prowadzić do sytuacji, w której powtarzalność
potencjałów redoks jest słaba. Dopuszczalne są odchylenia ±25mV. Dobrze powtarzalne wyniki
uzyskuje się tylko w silnie obciążonych układach redoks o dobrej odwracalności. Termin "ważenie"
w systemach redoks jest analogiczny do terminu "buforowanie" w systemach kwasowozasadowych. W przypadku maksymalnie ważonych systemów obowiązuje cred = cox i dotyczy to
również np. buforów redoks.

2.4.2 Kalibracja
Jeżeli występuje przesunięcie wartości mierzonej, można przeprowadzić kalibrację
jednopunktową. W przypadku kalibracji jednopunktowej, punkt zerowy elektrody jest wyznaczany
od nowa przy użyciu roztworu buforowego (np. roztwór buforowy Jumo 468 mV). Dostosowanie do
nowego punktu zerowego odbywa się automatycznie w przetworniku, po rozpoczęciu procesu
kalibracji.
JUMO, FAS 615, wydanie
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2.4.3 Krytyczne oddziaływania na układ odniesienia

Rys. 11: Krytyczne oddziaływania na układ odniesienia
Nieprawidłowe działanie układu odniesienia, spowodowane przez:
-

- wilgoć w kablu

-

- uszkodzone styki

-

- nie usunięta warstwa półprzewodząca

1
2

3

- zwarcie w złączu

Zanieczyszczenie układu odniesienia, spowodowane przez:
-

zanieczyszczenia elektrodowe (np. siarczki, cyjanki)

-

metale ciężkie

Zablokowana membrana, spowodowana przez:
- tworzenie się osadów (np. wapiennych)
- blokada przez tłuszcze i białka
- substancje organiczne
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Poniżej omówione zostaną nieco bardziej szczegółowo następujące typowe zastosowania:
- odkażanie cyjankiem
- redukcja chromianów
- utlenianie azotynów
- monitorowanie wody basenowej
Aspekty prawne zostały omówione w rozdziale 4 "Aspekty prawne".

3.1 Dekontaminacja z cyjanku za pomocą wodorosiarczynu sodu
3.1.1 Dekontaminacja cyjanków
Przykładem przemysłowego zastosowania pomiaru redoks jest usuwanie cyjanków ze ścieków.
Ścieki zawierające cyjanki są oczyszczane w ciągłych oczyszczalniach. Składają się one
z następujących elementów:
-

reaktor (zbiornik)
mikser (mieszadło)
instalacja pomiarowa i kontrolna (rejestracja różnych parametrów)
sekcja dozowania (zawory i pompy)
magazyn chemiczny (bunkier magazynowy) i
magazyn koncentratów (magazyn pośredni)

Cyjanki w ściekach wynikają zakładów takich jak:
-

galwanizernie
zakłady obróbki cieplnej
produkcja płytek drukowanych oraz
warsztaty mechaniczne

Cyjanki i związek podstawowy cyjanowodór (HCN) są substancjami wysoce toksycznymi.
Powodem ich toksyczności jest to, że obie substancje tworzą bardzo stabilne związki
z zawierającymi metale ciężkie fermentami (enzymami) ludzkiego organizmu, a tym samym
blokują ich normalne działanie. Z tego powodu usuwanie cyjanków ze ścieków jest absolutną
koniecznością. Wodny roztwór cyjanowodoru jest ogólnie znany pod nazwą kwasu pruskiego.
Odkażanie ścieków odbywa się w opisanych poniżej reakcjach częściowych:
- utlenianie cyjanku do chlorku cyjanogenu
- hydroliza chlorku cyjanogenu do cyjanianu
- utlenianie cyjanianu do kwasu węglowego i azotu
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3.1.2 Dekontaminacja
Jak już wyjaśniono na początku, odkażanie przeprowadzane jest w oczyszczalniach ciągłych.
Tutaj ścieki są najpierw wprowadzane do reaktora. W celu odkażenia, wartość pH wynosi
Wymagana jest wartość większa niż pH 10, którą ustawia się w tym miejscu. Wartość pH
w zakresie kwaśnym prowadziłaby w przeciwnym razie do tworzenia się cyjanowodoru. Przez
dodanie roztworu podchlorynu sodu (NaOCl) cyjan przekształca się w chlorek cyjanu (ClCN)
(reakcja 1). Chlorek cyjanogenu jest podobnie toksycznym gazem o wysokiej rozpuszczalności
w wodzie (25 litrów gazu ClCN/litr wody).
Przemiana w nietoksyczny cyjanian (CNO-) następuje w kolejnym etapie reakcji (reakcja 2).
Reakcja ta zachodzi tylko przy wysokich wartościach pH. Ponieważ pierwsza reakcja częściowa
nie zależy od pH, wysoka wartość pH jest ustalona już na początku odkażania. Zasadniczo reakcja
częściowa przeprowadzana jest z 20% nadmiarem NaOCl.
W warunkach opisanych na początku dekontaminacja jest zakończona w ciągu maksimum 20
minut. Aby mieć pewność, że cały cyjanek został przekształcony, władze sankcji nalegają na czas
trwania od 40 do 60 minut.
W końcowej reakcji częściowej, otrzymany powyżej cyjanek jest utleniany do kwasu węglowego
i azotu przy wartościach pH około 7-8. Reakcja ta przebiega w ciągu 30 minut (reakcja 3).
Po zakończeniu odkażania następują kolejne etapy, tj. neutralizacja, sedymentacja, prasa
filtracyjna i kontrola końcowa, po czym oczyszczony ściek trafia z powrotem do kanalizacji.
Reakcja 1
-

-

2 CN + 2 OCl + 2 H 2 O ⇒ 2 ClCN + 4 OH

-

(10)

chlorek cyjanu

Reakcja 2
-

2 ClCN + 4 OH ⇒ 2 CNO- + 2 Cl- + 2 H 2 O

(11)

cyjanian

Reakcja 3
-

-

2-

-

2 CNO + 3 OCl + H 2 O ⇒ N 2 + 2 CO 3 + 3 Cl + 2 H
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+

(12)
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Zawartość cyjanku

Potencjał redoks

brak cyjanku

Rys. 12:

Nadmiar
cyjanków

dodany

Przebieg reakcji dekontaminacji cyjanku
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3.2

Redukcja chromianów

W procesie redukcji chromianów toksyczny Cr6+ jest przekształcany w Cr3+. Chromiany
powstają w procesach takich jak:
-

elektroliza (chrom wypalany i hartowany)
kąpiele trawiące i wytrawiające
produkcja aluminium
kąpiele chromianujące

3.2.1 Dekontaminacja z chromianów
Chromian jest usuwany z ścieków w środowisku kwaśnym. W zależności od stężenia jonów H+
w środowisku zasadowym powstaje chromian (CrO42-), a w środowisku kwaśnym dichromian
(Cr2O72-).
Wartość pH i potencjał redoks są mierzone w reaktorze odpowiednio za pomocą elektrody
kombinowanej pH i złotej elektrody kombinowanej redoks. Jeśli wartość pH jest powyżej 2,5,
jest ona dostosowywana za pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego lub kwasu solnego.
Stała wartość pH jest wymagana dla ilościowych zmian reakcji. Przemiana chromu(VI)
w chrom(III) zachodzi samorzutnie i objawia się skokową zmianą potencjału o kilka 100mV
w kierunku ujemnym. Podczas dekontaminacji chromianów należy zadbać o to, aby do instalacji
nie były doprowadzane inne kwaśne ścieki. Mogą one tworzyć dodatkowe układy redoks na
skutek zawartych w nich metali, co prowadzi ostatecznie do tego, że skokowa zmiana
potencjału jest rozróżnialna tylko jako dryf. Można temu zaradzić poprzez dodanie silnego
środka redukującego (np. ditionitu sodu). Spowoduje to neutralizację pozostałych układów
redoks. W tym przypadku wystarczą nawet niewielkie ilości.
Przemiana toksycznych związków chromu(VI) w nietoksyczne związki chromu(III) przebiega
zgodnie z następującym równaniem reakcji:
-

2-

CrO 4 + 4 H 2 O + 3 e ⇒ Cr(OH) 3 + 5 OH

-

(alkaline

(13)

chromate

2-

+

-

Cr 2 O 7 + 14 H + 6 e ⇒ 2 Cr

3+

+ 7 H 2 O (acidic)

(14)

dichromate

Jako ewentualne środki dekontaminujące można stosować dwutlenek siarki (SO2), siarczyn lub
związki żelaza(III). Jeżeli stosowany jest dwutlenek siarki (SO2), zakład musi być przykryty
i wyposażony w system ekstrakcji.
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potencjał redoks

brak chromianów
nadmiar
nośnika

zawartość chromianów

nośnik
dodany
Rys. 13:

Przebieg reakcji dekontaminacji chromianów.

Ponieważ w normalnych warunkach wymagane jest wyeliminowanie chromu (metalu ciężkiego)
ze ścieków, Cr3+, który jest rozpuszczalny w kwaśnym odczynie pH, jest wytrącany jako Cr(OH)3
w procesie neutralizacji.
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3.3

Utlenianie azotynów - nitryfikacja

Azotyny są solami kwasu azotowego HNO2. Azotyny występują również jako produkty pośrednie
podczas nitryfikacji i denitryfikacji. Te produkty pośrednie muszą być usunięte ze ścieków za
pomocą odpowiednich środków oczyszczania. W trakcie tego procesu azotyny są utleniane do
azotanów. Najbardziej rozpowszechnionym wariantem procesu utleniania azotynów jest
oczyszczanie ścieków za pomocą roztworu podchlorynu sodu. Reakcja przebiega najszybciej
w środowisku słabo kwaśnym o wartościach pH 3-4. Wskazanie przebiegu reakcji jest
monitorowane przez pomiar redoks (skokowa zmiana potencjału).

3.3.1 Równanie reakcji
HNO2
kwas
azotowy

+ HClO
podchloryn

± NO 3

+ 2H+ + Cl

-

(15)

azotan

Jednakże, ze względu na obecność związków organicznych w ściekach, istnieje
niebezpieczeństwo, że mogą tu powstawać chlorowane węglowodory. Można tego uniknąć
stosując nadtlenek wodoru zamiast podchlorynu sodu. Również w tym przypadku produktem
końcowym przemiany jest azotan.
Przebieg reakcji jest następujący:

HNO2
kwas
azotowy

+ H2 O2
nadtlenek
wodoru

± NO 3

+

+ H + H2 O

(16)

azotan

Aby zapobiec tworzeniu się gazów azotowych w środowisku słabo kwaśnym, zaleca się najpierw
dodanie odpowiedniej ilości nadtlenku wodoru, a następnie dostosowanie właściwej wartości pH.
Również w tym przypadku, ponieważ podczas utleniania powstają tlenki azotu, instalacja musi być
przykryta i wyposażona w system odciągowy.
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zawartość azotynu

pH 4

potencjał redoks

brak azotynu
nadmiar
azotynów OCl -

NaOCl dodatek
Rys. 14:

Przebieg reakcji dekontaminacji azotynów
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3.4 Monitorowanie wody basenowej w pływalniach
Niemiecka ustawa federalna o epidemiach w § 11 nakazuje, aby woda w basenie kąpielowym lub
pływackim była dostarczana w taki sposób, aby nie istniało ryzyko uszkodzenia organizmu
ludzkiego.
Z tego powodu woda basenowa musi być poddawana specjalnemu uzdatnianiu. Wartość pH
i napięcie redoks odgrywają tu ważną rolę. Wartość pH jest ważna dla flokulacji, filtracji
i dezynfekcji wody. Na przykład, zbyt wysoka wartość pH zmniejsza dezynfekujące działanie
podchlorynu.
Napięcie redoks może być użyte do określenia bakteriobójczego działania wody basenowej.
W idealnym przypadku napięcie redoks powinno wynosić około 700mV. Jeśli rzeczywista wartość
spadnie poniżej lub przekroczy tę wartość o znaczną wartość, należy podjąć odpowiednie
działania w zakresie dozowania chloru.
DIN 34 408, część 6 zaleca stosowanie armatury przepływowej do pomiaru redoks w wodzie, aby
wyeliminować zakłócający wpływ tlenu atmosferycznego.

3.5

Konstrukcja mostka elektrolitycznego

3.5.1 Ogólne
Pomiary pH i redoks są narażone na szereg zakłóceń. Jeśli analizowana ciecz zakłóca,
zanieczyszcza lub koroduje elektrody pomiarowe, jedynym środkiem zaradczym jest zastosowanie
specjalnie dobranych elektrod, kondycjonowanie próbki lub wykonanie mostka elektrolitowego.
Takimi zakłócającymi czynnikami mogą być:
-

Oleje - zablokowanie funkcji membrany
Zatrucie - reakcja chemiczna układu przewodzącego z próbką cieczy
Wahania ciśnienia - przedostanie się cieczy do elektrody
Zablokowanie - zablokowanie funkcji membrany

Elektroda odniesienia jest usuwana z próbki cieczy i instalowana w bezpiecznym miejscu za
pomocą mostka elektrolitowego.
Poniżej opisano budowę mostka elektrolitowego w przypadku zastosowania w przepływie lub
w zbiornikach.
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3.5.2 Przykład konstrukcji w przepływie

Rys. 15:
1
2
3
4

Przykład konstrukcji w przepływie

Kabel przyłączeniowy elektrody, 5
np. 2992-2(10)-0
Zbiornik KCl,
np. nr sprzedaży 20/00060254
Elektroda odniesienia
np. 201080/11-89-04-07-22-120
Przyłącze do
rezerwuaru KCl
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6
7
8

Rurka membrany,
np. 201080/15-87-04-22-120
Szklana elektroda pH,
np. 201080/10-89-10-22-120
Przyłącze przepływowe,
np. 202810/03-104-87-80/000
JUMO dTRANS pH 01 pH przetwornik,
np. 202530/10-888,000-23-00/000
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3.5.3 Przykład konstrukcji w zbiorniku

Rys. 16:
1
2
3
4
5

Przykład konstrukcji w zbiorniku

Kabel przyłączeniowy elektrody,
np. 2992-2(10)-0
Zbiornik KCl,
np. nr sprzedaży 20/00060254
Elektroda odniesienia
np. 201080/11-89-04-07-22-120
Armatura zanurzeniowa ,
np. 202820/63-0500-87/000
Zbiornik
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6
7
8
9

Szklana elektroda pH
np. 201080/10-89-10-22-120
Rurka membrany,
np. 201080/15-87-04-22-120
Przyłącze przewodu do zbiornika KCl
lub do rurki membrany.
JUMO dTRANS pH 01 pH przetwornik,
np. 202530/10-888,000-23-00/000
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4 Aspekty prawne
Oczyszczalnie ścieków wymagają urzędowego zezwolenia. Wiąże się to z całą listą obowiązków,
jakie spoczywają na zarządzającym taką oczyszczalnią. Należą do nich między innymi:
- musi być dostępne pozwolenie na odprowadzenie ścieków wydane przez władze lokalne
- w przypadku prowadzenia nowych prac lub modyfikacji sekcji zakładu należy złożyć nowy
wniosek o pozwolenie na odprowadzanie ścieków.
- należy przestrzegać zalecanych wartości granicznych
- na żądanie, ścieki mają być badane i monitorowane zgodnie z wymaganiami.
Zasady prawne są określone w odpowiednich dyrektywach UE, niemieckich ustawach federalnych,
ustawach krajowych i rozporządzeniach gminnych. W krótkiej i średniej perspektywie czasowej
przytoczone w przeglądzie dyrektywy UE zostaną przełożone na prawo krajowe. Z poniższych
tabel jasno wynika, że planowanie, budowa i uruchomienie oczyszczalni ścieków nie jest łatwym
zadaniem i że należy przestrzegać wielu klauzul i przepisów.

4.1

Dyrektywy UE

- 98/83/WE
Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- 91/271/EWG
Oczyszczanie ścieków komunalnych
- 87/217/EWG
Zapobieganie i zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska azbestem
- 86/280/EWG
Wartości dopuszczalne i cele jakościowe dla zrzutów niektórych substancji niebezpiecznych
- 84/491/EWG
Wartości dopuszczalne i cele jakościowe dla zrzutów heksachlorocycloheksanu
- 84/156/EWG
Wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów
rtęci z sektorów innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych
- 83/513/EWG
Wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu
- 82/176/EWG
Wartości dopuszczalne i cele jakościowe dla zrzutów rtęci z elektrolizy chlorków metali
alkalicznych
- 80/778/EWG
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- 80/68/EWG
Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem
- 79/869/EWG
Metody pomiaru, częstotliwość pobierania próbek i analizy wód powierzchniowych
przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej
- 76/464/EWG
Zanieczyszczenie spowodowane przez zrzut niektórych substancji niebezpiecznych
- 76/160/EWG
Jakość wody w kąpielisku
- 75/440/EWG
Wymagana jakość wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej
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4.2 Przegląd niemieckiego prawa federalnego
Prawo użytkowania wody WHL
- Podstawowe zasady
- Wymagania dotyczące pozwoleń i zatwierdzeń w zakresie korzystania z wody
- Definicja zużycia wody
- Zezwolenie: odwołalne upoważnienie
- Wymagania dotyczące odprowadzania ścieków ("przepisy dotyczące ścieków")
- Zatwierdzenie: prawo do korzystania z części wód
- Procedura zatwierdzania
- Obowiązki i plany dotyczące usuwania ścieków
- Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków
- Odbiór oczyszczalni ścieków
- Autoryzacja systemów rurociągów do transportu substancji niebezpiecznych dla wody
- Systemy postępowania z substancjami niebezpiecznymi dla wody
- Pozwolenie na budowę zakładów
- Obowiązki operatora: operacje specjalistyczne, monitorowanie
- Operacje specjalistyczne: znak jakości nadzoru lub stowarzyszenia jakości uznany
w przepisach budowlanych
- Monitorowanie przez władze
- Wyznaczenie przedstawiciela użytkownika dla ochrony wód przy ponad 750 m3 ścieków na
dobę
- Obowiązki przedstawiciela operatora: monitorowanie, pomiary, doradztwo, instruktaż
i sporządzanie raportów
- Obowiązki użytkownika: pisemne wyznaczenie, zgłoszenie do władz
Ustawa o opłatach za kontrolę zanieczyszczeń wody
- Obliczanie opłaty za wprowadzanie ścieków do jednolitej części wód
Regulacje dotyczące ścieków
- - Stopniowe zastępowanie obecnych przepisów dotyczących ścieków oraz ramowej
specyfikacji gospodarki ściekami
Specyfikacja zarządzania
- dotyczy minimalnych wymogów w zakresie odprowadzania ścieków, w szczególności
ramowej specyfikacji zarządzania ściekami (o ile nie została ona jeszcze przeniesiona do
przepisów dotyczących ścieków)
Regulacje dotyczące wody gruntowe
Regulacje dotyczące wody pitnej
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Materiał informacyjny od JUMO dla początkujących i tych z pewnym doświadczeniem praktycznym
Wiedza jest potrzebna nie tylko do tworzenia produktów JUMO, lecz także do ich późniejszego zastosowania.
Dlatego też oferujemy naszym użytkownikom szereg publikacji dotyczących aspektów techniki pomiarowej
i sterowania.
Publikacje te mają na celu zapoznanie krok po kroku z szerokim zakresem zastosowań, zarówno dla
początkujących, jak i dla tych, którzy mają już pewne doświadczenie praktyczne. Ilustrują one przede
wszystkim tematy ogólne z pewnymi zastosowaniami specyficznymi dla JUMO.
Oprócz literatury technicznej JUMO i naszych nowych programów do pobrania oferujemy również możliwość
zamówienia online naszych broszur i katalogów CD-ROM.

Elektryczny pomiar
temperatury z termoparami
i termometry oporowe
Matthias Nau

FAS 146
Nr katalogowy: 00085081
ISBN: 978-3-935742-07-X
Bezpłatnie

Ochrona przeciwwybuchowa
w Europie

Urządzenia elektryczne
podstawy, wytyczne, normy Jürgen
Kuhlmei
FAS 547
Nr katalogowy:
000414312 ISBN: 978-3935742-10-X
Bez opłat

Informacje
na temat pomiaru potencjału
redoks
Ulrich Braun

FAS 615
Nr sprzedaży:
00398237
Bezpłatnie

Inżynieria sterowania

Podstawowe zasady i wskazówki dla
praktyków
Manfred Schleicher
FAS 525
Nr sprzedaży: 00323761
ISBN: 978-935742-01-6
Bezpłatnie

Informacje
na temat wody o wysokiej
czystości
Reinhard Manns
FAS 614
Nr sprzedaży:
00403834
Bezpłatnie

Informacje na temat
amperometrycznych pomiarów
wolnego chloru, dwutlenku chloru
i ozonu w wodzie

Dr. Jürgen Schleicher
FAS 619
Nr sprzedaży:
00398147
Bezpłatnie

Sterowniki mocy SCR

Podstawowe zasady i wskazówki dla
profesjonalistów
Manfred Schleicher, Winfried
Schneider

Informacje
na temat pomiaru pH

FAS 620
Nr sprzedaży: 00400481
ISBN: 978-3-935742-05-4
Bezpłatnie

FAS 622
Nr sprzedaży:
00403233
Bezpłatnie

Matthias Kremer

Materiał informacyjny od JUMO dla początkujących i tych z pewnym doświadczeniem
praktycznym
Informacje
na temat pomiaru
przewodności
Reinhard Manns
FAS 624
Nr sprzedaży:
00411341
Bezpłatnie

Informacje na temat
pomiaru
nadtlenku wodoru
i kwasu nadoctowego
Dr. Jürgen Schleicher
FAS 628
Nr sprzedaży:
00420697
Bezpłatnie

Analiza błędów
System Pomiaru Temperatury
z przykładami praktycznymi

Gerd Scheller, Stefan Krummeck
FAS 625
Nr sprzedaży: 00415704
ISBN-13: 978-3-935742-13-4
Bezpłatnie

Bezpieczeństwo
funkcjonalne
Poziom
integralności
bezpieczeństwa

Dr. Thomas Reus, Matthias Garbsch
FAS 630
Nr sprzedaży:
00476107
Bezpłatnie

Informacje na temat pomiaru
amoniaku w wodzie
Dr. Jürgen Schleicher
FAS 631
Nr sprzedaży:
00485097
Bezpłatnie

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.jumo.net i zapoznania się z szeroką gamą
produktów JUMO dla różnych obszarów zastosowań. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo więcej
szczegółów i informacji o osobach kontaktowych w przypadku wymagań i zamówień.

www.jumo.net

