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З'єднання шестивалентного хрому широко використовуються в 

сучасній промисловості. Однак, найважливішою сферою застосування 
з'єднаньCr6+ залишаються гальванічні виробництва, а саме, процеси 

хромування, хроматування цинкових і кадмієвих покриттів, хімічного 

оксидування алюмінію, хімічного травлення і пасивації різних металів 

та інші. Все це неминуче призводить до утворення великої кількості 

хромвмісних водних стоків: як відпрацьованих електролітів, так і 

промивних вод. 

Всі з'єднання Cr6+ токсичні й канцерогенні. В повітрі ГДК Cr6+ в 

перерахунку на CrO3 становить від 0,01 до 5 мг/м3 в залежності від 

хромвмісної речовини [1]. Лімітуючий показник шкідливості для 

хрому - санітарно-токсикологічний, клас небезпеки - 3. У 

водопровідній воді (в окислювальних умовах) і особливо при обробці 

води такими реагентами як хлор і озон порівняно малотоксичний 
тривалентний хром окислюється в більш токсичний шестивалентний. 
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Для очищення водних розчинів від сполук Cr6+ 

використовується велика кількість методів, в основі яких лежать різні 

фізико-хімічні процеси [2]. В даний час ці методи поділяють 

наступним чином: реагентний, електрокоагуляціонний, 

гальванокоагуляційний, іонообмінний, електро-флотаційний, 

електродіаліз, зворотньосмотичний і ультрафільтраційний, рідинної 

екстракції, дозованого випарювання, біологічний і ін. 

Методи іонного обміну та адсорбції вимагають регенерації 

дорогих іонообмінних смол і утилізації відпрацьованих сорбентів, що 

неминуче породжує нову техніко-економічну проблему. Тому ці 
методи, якщо і використовують, то тільки для тонкої очистки вод. 

Недоліком методу гальванокоагуляціі є утворення великої 

кількості обводнених шламів на основі гідроксиду заліза (III), які 

мають не постійний склад і важко піддаються фільтрації.Він не 

придатний при створенні на підприємствах замкнутого циклу 

водопостачання [3]. 

Більшість з цих методів вимагають дорогого устаткування, 

великих площ, в той час як діапазон варіювання допустимих 

параметрівстоків, що надходять для очищення, досить вузький. 

Найбільш поширений на сьогодні є реагентний метод. Він 

вимагає використання великої кількості, часто дорогих, реактивів. В 
якості кінцевого продукту даний метод дає, як правило, неліквідний 

шлам і стічні води з підвищеним солевмістом. 

Відомо, що деякі реагентні методи нейтралізації Cr6+вмисних 

стоків полягає в переведенні хрому з шестивалентного в тривалентний 

стан і осадженні його у вигляді малорозчинного Cr(ОН)3. Метод 

порівняно простий в реалізації і працює у достатньо великому 

діапазоні вхідних параметрів стоків (якісний і кількісний склад, рН і 

т.п.), що в умовах реального виробництва дуже зручно. 

Різні види реагентного методу поділяються відповідно до 

відновлювача хрому (VI), в той час як для осадження гідроксиду хрому 

використовується стандартний набір реактивів (каустична сода, 

гідроксид натрію і т.п.). Для відновлення шестивалентного хрому в 
стоках запропоновані різні реагенти [2], як неорганічної (сірчистий газ, 

сульфід, сульфіт, бісульфіт і тіосульфат натрію, металеві залізо і 

алюміній, суміш алюмінію з залізом, солі двовалентного заліза, піритні 

недопалок, перекис водню, відпрацьовані розчини травлення 

стали,гідразін і т.д.), так і органічної природи (гідроксиламін, 

клітковина деревини, рослинні відходи, продукти життєдіяльності 

тварин і т.п.). 

Найбільш поширеними реагентами-відновниками є сульфіт, 

бісульфіт і дітіонат натрію. Реакція з цими відновлювачами йде з 
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достатньою швидкістю в кислому середовищі при рН = 2,0÷2,5. Іншим 

поширеним відновником є сульфат заліза(II). Перевага його полягає в 

тому, що реакція відновлення йде з достатньо високою швидкістю не 

тільки в кислому, але і в нейтральному і лужному середовищі. 

Досягнення ГДК по хрому при використанні таких реагентних 

методів утилізації хромвмісних стоків часто утруднено. 

Однак, незважаючи на перераховані недоліки, реагентний метод 

знешкодження стічних вод, що містять хром (VI),є найактуальнішим. 
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Ароматичні динітрилоксиди відомі як високоефективні 

низькотемпературні затверджувачі полімерних композицій, що містять 

дієнові фрагменти малої активності. Працюють вони в агресивних 

середовищах, у тому числі, у водній, слаболужній і слабокислій, у 

нітроефірах. Використовуються для затвердіння двокомпонентних 

поліуретанових клеїв з високою адгезійною міцністю, а також при 

виготовленні матеріалів з полімерною обробкою для надання 

водовідштовхувального ефекту [1]. 

Розроблений і освоєний в промисловості метод синтезу стійких 
просторово ускладнених ароматичних динітрилоксидів за схемою: 
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