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РЕФЕРАТ 

 

Дисертація включає: __с., __ розділів, __ рис., __ табл., __ джерел та __ 

додаток. 

Актуальність теми. На території України знаходиться велика кількість 

запасів прісних вод – це річки та озера. Однак практично всі вони забруднені 

шкідливими речовинами. Найбільш шкідливими речовинами є важкі метали. 

Основні шляхи забруднення водойм – це стоки промисловості і сільського 

господарства, а з їх розвитком все ростуть і обсяги забруднення стічних вод. У 

зв'язку з цим потреба в чистій воді зростає. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обгрунтування складу створених сорбентів на основі глини для очищення 

стічних вод від важких металів, а також розробка методики їх отримання. 

Для досягнення поставленої мети потрібно проаналізувати літературні та 

патентні дані вітчизняної та зарубіжної літератури стосовно ефективності 

сорбентів для очищення стічних вод від шкідливих речовин; проаналізувати 

методи отримання та дослідження сорбенту; розробити методику отримання 

нових сорбентів для очищення води від важких металів; дослідити структуру і 

властивості розроблених сорбентів; визначити сорбційну здатність і ємність 

створеного матеріалу на модельних розчинах; запропонувати метод відновлення 

відпрацьованого сорбенту; розробити стартап-проект для проведення його 

маркетингового аналізу та узагальнити ефективність запропонованого 

експерименту. 

Об’єкт дослідження – сорбенти на основі глини для очищення стічних вод 

від важких металів. 

Предмет дослідження – сорбційна здатність отриманих сорбентів для 

очищення промислових стоків від важких металів. 

У роботі використано метод наукових і теоретичних досліджень, метод 

комплексного аналізу, експериментальний метод, порівняльний метод та 

графічний метод. 
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Науковою новизною є створення нового сорбційного матеріалу на основі 

глини, який відрізнятиметься методикою модифікування хімічної структури і 

морфології поверхні, а також ефективною сорбцією іонів важких металів. 

Практична цінність полягає у розробці методики отримання сорбційного 

матеріалу на основі глини, який ефективно очистить воду від важких металів. 

Даний сорбент може застосовуватися для глибокого очищення промислових 

стоків. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

виконаної роботи доповідались та обговорювались на I науково-технічній 

конференції магістрантів ІЕЕ “КПІ імені Ігоря Сікорського” (Київ, 2018). 

Публікації. За результатами роботи опубліковано 1 друковану працю у 

матеріалах і тезах конференції. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА : СОРБЕНТ, ГЛИНА, АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ, 

ОЧИЩЕННЯ, ВАЖКІ МЕТАЛИ, СОРБЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ, МОДИФІКАЦІЯ, 

МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ, РЕГЕНЕРАЦІЯ, УСТАНОВКА. 
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РЕФЕРАТ 

 

Диссертация включает: __с., __ разделов, __ рис., __ табл., __ источников 

и __ приложения. 

Актуальность темы. На территории Украины находится большое 

количество запасов пресных вод - это реки и озера. Однако практически все они 

загрязнены вредными веществами. Наиболее вредными веществами являются 

тяжелые металлы. Основные пути загрязнения водоемов - это стоки 

промышленности и сельского хозяйства, а с их развитием все растут и объемы 

загрязнения сточных вод. В связи с этим потребность в чистой воде возрастает. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обоснование 

состава созданных сорбентов на основе глины для очистки сточных вод от 

тяжелых металлов, а также разработка методики их получения. 

Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать 

литературные и патентные данные отечественной и зарубежной литературы по 

эффективности сорбентов для очистки сточных вод от вредных веществ; 

проанализировать методы получения и исследования сорбента; разработать 

методику получения новых сорбентов для очистки воды от тяжелых металлов; 

исследовать структуру и свойства разработанных сорбентов; определить 

сорбционную способность и емкость созданного материала на модельных 

растворах; предложить метод восстановления отработанного сорбента; 

разработать стартап-проект для проведения его маркетингового анализа и 

обобщить эффективность предложенного эксперимента. 

Объект исследования – сорбенты на основе глины для очистки сточных вод 

от тяжелых металлов. 

Предмет исследования – сорбционная способность полученных сорбентов 

для очистки промышленных стоков от тяжелых металлов. 

В работе использован метод научных и теоретических исследований, 

метод комплексного анализа, экспериментальный метод, сравнительный метод и 

графический метод. 
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Научной новизной является создание нового сорбционного материала на 

основе глины, который будет отличаться методикой модификации химической 

структуры и морфологии поверхности, а также эффективной сорбцией ионов 

тяжелых металлов. 

Практическая ценность заключается в разработке методики получения 

сорбционного материала на основе глины, который эффективно очистит воду от 

тяжелых металлов. Данный сорбент может применяться для глубокой очистки 

промышленных стоков. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты 

проделанной работы докладывались и обсуждались на I научно-технической 

конференции магистрантов ИЭЭ "КПИ имени Игоря Сикорского" (Киев, 2018). 

Публикации. По результатам работы опубликовано 1 печатную работу в 

материалах и тезисах конференции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОРБЕНТ, ГЛИНА, АКТИВИРОВАННЫЙ 

УГОЛЬ, ОЧИСТКИ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, СОРБЦИОННАЯ 

СПОСОБНОСТЬ, МОДИФИКАЦИЯ, МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ, 

РЕГЕНЕРАЦИЯ, УСТАНОВКА. 
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ABSTRACT 

 

The dissertation includes: __s., __ sections, __ fig., __ tables, __ sources and __ 

application. 

Actuality of theme. On the territory of Ukraine there is a large number of 

freshwater reserves - these are rivers and lakes. However, virtually all of them are 

contaminated with harmful substances. The most harmful substances are heavy metals. 

The main ways of contamination of reservoirs are industrial and agricultural waste, and 

with their development all the pollution of sewage is increasing. In connection with 

this, the need for clean water is increasing. 

The purpose and tasks of the study. The purpose of the dissertation is to 

substantiate the composition of created sorbents based on clay for the treatment of 

waste water from heavy metals, as well as the development of a method for their 

receipt. 

To achieve this goal it is necessary to analyze literary and patent data of domestic 

and foreign literature on the efficiency of sorbents for the purification of waste water 

from harmful substances; analyze the methods of obtaining and studying the sorbent; 

to develop a method for obtaining new sorbents for water purification from heavy 

metals; to investigate the structure and properties of developed sorbents; to determine 

the sorption capacity and capacity of the created material on model solutions; to offer 

a method of recovery of the spent sorbent; develop a startup project for its marketing 

analysis and generalize the effectiveness of the proposed experiment. 

The object of research is sorbents based on clay for the treatment of waste water 

from heavy metals. 

The subject of the study is the sorption capability of the sorbents obtained for 

the treatment of industrial waste from heavy metals. 

The method uses scientific and theoretical research, the method of complex 

analysis, the experimental method, the comparative method and the graphical method. 
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The scientific novelty is the creation of a new sorption material based on clay, 

which will be distinguished by the method of modifying the chemical structure and 

surface morphology, as well as the effective sorption of heavy metal ions. 

The practical value is to develop a method for obtaining a sorbent material based 

on clay, which will effectively clean water from heavy metals. This sorbent can be used 

for deep cleaning of industrial waste water. 

Approbation of the results of the dissertation. The main provisions and results of 

the work were reported and discussed at the 1st scientific and technical conference of 

IEE masters students "KPI named after Igor Sikorsky" (Kyiv, 2018). 

Publications. As a result of work published 1 printed work in the materials and 

theses of the conference. 

KEY WORDS: SORBENT, CLAY, ACTIVATED CARBON, 

PURIFICATION, HEAVY METALS, SORPTION ABILITY, MODIFICATION, 

METHOD OF OBTAINING, REGENERATION, INSTALLATION. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,  

СКОРОЧЕНЬ і ТЕРМІНІВ 

 

АВ – активоване вугілля; 

БЕТ – модель Брунауера-Еммета-Теллера; 

ГАВ – гранульоване активоване вугілля; 

ПАВ – порошкоподібне активоване вугілля; 

ПАР – поверхнево-активні речовини; 
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ВСТУП 

 

На території України знаходиться велика кількість запасів прісних вод – це 

річки та озера. Однак практично всі вони забруднені шкідливими речовинами. 

Найбільш шкідливими речовинами є важкі метали. Основні шляхи забруднення 

водойм – це стоки промисловості і сільського господарства, а з їх розвитком все 

ростуть і обсяги забруднення стічних вод. У зв'язку з цим потреба в чистій воді 

зростає. 

У даний час застосовуються кілька методів очищення стічних вод: 

механічні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні. Найчастіше на підприємствах 

застосовуються комбіновані методи. Включають кілька методів в комплексі. 

Концентрацію шкідливих речовин вони знижують в кілька разів щодо 

початкового (забрудненого) рівня. Однак до гранично-допустимих концентрацій 

знизити їх рівень не вдається. Застосовувані методи ефективно очищають стічні 

води при великих концентраціях шкідливих речовин, але коли концентрації 

низькі – ефективність їх очищення різко зменшується. Тому існує необхідність в 

доочищення стічних вод. 

Найбільш перспективні напрямки придбали ресурсозберігаючі технології, 

що дозволяють при мінімальних витратах найбільш ефективно очищати стічні 

води. Одним з таких напрямів є сорбційні методи, які широко застосовуються 

для глибокого очищення стічних вод. У якості сорбентів використовуються 

синтетичні сорбенти, активоване вугілля, а також деякі відходи виробництва, 

такі як шлак, тирса, зола та ін. 

Найбільш універсальними з сорбентів є активоване вугілля. Однак одним 

з основних питань, що виникають при адсорбційному очищення стічних вод 

активованим вугіллям, є його регенерація. Процес регенерації є економічною і 

ресурсозатратною процедурою, як і активація самого вугілля. У той же час 

активоване вугілля ефективно очищає воду від органічних і нафтовмісних 

продуктів, однак їх ефективність по відношенню до важких металів не велика. 
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Глинисті матеріали та торф здатні сорбувати домішки органічного та 

неорганічного походження. Дані матеріали не дефіцитні і дешеві у порівнянні з 

активованим вугіллям. При цьому їх можна модифікувати, тим самим 

збільшувати їх сорбційну ємність, а також регенерувати за допомогою 

відповідного обладнання. 

Метою магістерської роботи є обгрунтування складу створених сорбентів 

на основі глини для очищення стічних вод від важких металів, а також розробка 

методики його отримання. 

Об'єктом дослідження є сорбенти на основі глини для очищення стічних 

вод від важких металів. 

Предметом дослідження є сорбційна здатність отриманих сорбентів для 

очищення промислових стоків від важких металів. 

Науковою новизною є створення складу нового сорбційного матеріалу на 

основі глини, який відрізнятиметься методикою модифікування хімічної 

структури і морфології поверхні, а також ефективною сорбцією іонів важких 

металів. 

Практична цінність полягає у розробці методики отримання сорбційного 

матеріалу на основі глини, який ефективно очистить воду від важких металів. 

Даний сорбент може застосовуватися для глибокого очищення промислових 

стоків. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання : 

1. Проаналізувати літературні дані та патентні дослідження вітчизняної та 

зарубіжної літератури стосовно ефективності сорбентів для очищення стічних 

вод від шкідливих речовин; 

2. Проаналізувати методи отримання та дослідження сорбенту; 

3. Розробити методику отримання нових сорбентів для очищення води від 

важких металів; 

4. Дослідити структуру і властивості розроблених сорбентів; 
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5. Визначити сорбційну здатність і ємність створеного матеріалу на 

модельних розчинах; 

6. Запропонувати метод відновлення глинистого сорбенту (за допомогою 

установки регенерації сорбенту); 

7. Розробити стартап-проект для проведення його маркетингового аналізу; 

8. Узагальнити ефективність запропонованого експерименту. 

Перший розділ присвячений аналітичного огляду літературних і патентних 

даних за темою дисертації. Зокрема розглянуто застосування сорбційних методів 

очищення стічних вод, проаналізовано існуючі сорбенти для очищення 

промислових стоків, поведінку важких металів у воді, а також охарактеризовано 

насипний фільтр як найпростішу установку очищення води. У результаті огляду 

поставлено мету і сформульовано завдання для створення сорбційного матеріалу 

на основі глини та його методики отримання. 

У другому розділі проаналізовано метод отримання глинистих сорбентів 

та методи дослідження структури і властивостей сорбенту, їх основні 

характеристики та властивості. 

У третьому розділі описано спосіб отримання сорбенту на основі глини, 

досліджено морфологію поверхні, структуру та хімічний склад проб сорбентів, 

їх сорбційну здатність по відношенню до важких металів, а також представлено 

методику створення сорбційного матеріалу і наведено результати його 

дослідження. 

У четвертому розділі запропоновано метод відновлення сорбенту задля 

його повторного застосування. Розглянуто установку регенерації 

відпрацьованого сорбенту, її характеристики, принцип роботи і переваги. 

П’ятий розділ є завершальною частиною магістерської дисертації - 

розроблення стартап-проекту, який полягає у проведенні маркетингового аналізу 

перспектив реалізації запропонованого проекту, оцінювання можливостей його 

ринкового впровадження. 

Для досягнення поставлених завдань використано наступні методи: 

- метод наукових і теоретичних досліджень; 
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- метод комплексного аналізу; 

- експериментальний метод; 

- порівняльний метод; 

- графічний метод. 

Магістерська дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 5 висновків, 

загального висновку, списку використаних джерел та 1 додатку. Загальний об’єм 

роботи складає 92 сторінки. 
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1 АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ І ПАТЕНТНИХ ДАНИХ 

1.1 Застосування сорбційних методів очищення стічних вод 

 

Стічні води промислових підприємств містять велику кількість різних 

хімічних сполук. Найбільш поширеними шкідливими забруднювачами є важкі 

метали. Ці небезпечні елементи, коли потрапляють у природні водойми - 

погіршують їх санітарний стан. Звідси виникає гостра необхідність у глибокому 

очищенні і доочищенні стоків перед скиданням їх та використанням в 

промисловому, господарсько-питному та рибогосподарському призначеннях [1]. 

Стічні води підприємств найчастіше містять складні отруйні і токсичні 

сполуки (рис. 1.1). Скидання їх в міські каналізаційні мережі або відкриті 

водойми без належної очистки не допустимі [2]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Промислові стоки у природні водойми 

 

Ступінь небезпеки стічних вод залежить від токсичності забруднюючих її 

речовин. Деякі домішки, наприклад солі важких металів, роблять стічні води 

високотоксичними. У багатьох водних організмів порушується нормальний 

розвиток, коли концентрація деяких іонів важких металів перевищує 0,01 - 0,1 



18 
 

мг/л. При цьому стоки машинобудівних заводів зазвичай містять такі метали, як 

Cu і Cr концентрацією до 500 мг/л, а Nі - до 50 мг/л [3]. Якщо мідь в стічній воді 

міститься при концентрації вище 1,9 мг/л, то це призводить до гальмування 

зброджування опадів на очисних спорудах. При концентрації понад 1,0 мг/л 

знижується ефективність очищення на 5%. 

Пошук технологічних рішень з очищення стічної води ведеться постійно 

[2,3]. Тому завжди існує необхідність застосування дієвих методів очищення 

стічної води для різних галузей промисловості, а також впровадження нових 

методів для найефективнішого очищення промислових стоків. 

Найбільш ефективний метод глибокого очищення від розчинених речовин 

в стоках підприємств є сорбція. Поглинання іонів металів сорбційними 

матеріалами відбувається практично при будь-якій їхній концентрації, внаслідок 

чого сорбенти відомі своєю високою ефективністю [4]. 

Залежно від механізму взаємодії сорбенту з сорбатом сорбційні процеси 

розділяються на наступні види [5]: 

1. Адсорбція – концентрування на поверхні хімічного інертного сорбенту 

шкідливих речовин в результаті міжмолекулярної взаємодії; 

2. Абсорбція – поглинання сорбата всім об'ємом сорбенту; 

3. Хемосорбція – це хімічна адсорбція, за якої частинки сорбенту і 

сорбованої речовини хімічно взаємодіють, тобто супроводжується перебудовою 

електронних оболонок атомів; 

4. Екстракція – розчинення домішок в розчиннику, нанесеному на сорбент; 

5. Осадження – формування компонентами розчину нерозчинних 

(малорозчинних) з'єднань при контакті з хімічно активними речовинами, які 

укладені в порах сорбенту [4]. 

Сорбат (сорбтив, сорбована речовина) – це речовина, що поглинається і 

знаходиться в середовищі.   

Сорбент – це поглинаюче тверде тіло або рідина, що здатна вбирати гази, 

пару та розчинені речовини. 
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У процесі фізичного взаємодії забруднення утримуються на поверхні 

сорбенту за рахунок слабких Ван-дер-Ваальсових сил тяжіння. При хімічній 

взаємодії затримання забруднень є результатом утворення зв'язку між активними 

учасниками на поверхні сорбенту з забрудненнями [5]. Тому ефективність 

сорбенту залежить від наявності достатньої площі поверхні і наявності активних 

ділянок на цій поверхні по відношенню до забруднень стічних вод. 

Сорбційними методами найчастіше проводиться тільки доочищення 

забруднених стічних вод. Залежно від складу стічних вод, виду і крупності 

сорбенту, області застосування методу сорбційного очищення, місця 

розташування адсорберів у загальному комплексі очисних споруд визначають 

той чи інший тип адсорбера і схему сорбційного очищення. 

 

1.2 Огляд найпоширеніших існуючих сорбентів для очищення 

промислових стоків 

1.2.1 Активоване вугілля у процесах водопідготовки 

 

Фільтрування води через шар гранульованого вугілля або введення у воду 

порошкоподібного активованого вугілля є найбільш універсальним методом 

видалення з води забруднюючих речовин. 

Оскільки вміст у питній воді органічних речовин природного походження 

унормовано тільки побічно (за кольором, запахом і присмаком води), а 

кольоровість води зазвичай досить добре знижується коагуляцією і хлоруванням, 

активоване вугілля, що є дорогим матеріалом, застосовується на комунальних 

водопроводах головним чином для видалення речовин, обумовлює запахи і 

присмаки води, а також для видалення з води органічних забруднень 

неприродного походження - різних детергентів, пестицидів, нафтопродуктів та 

інших токсичних речовин, що потрапляють у відкриті водойми зі стічними 

водами міст і промислових підприємств. 

При видаленні з води речовин, які надають їй запахи і присмаки, їх 

концентрацію потрібно знизити до дуже малих величин, при яких запах і 
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присмак вже не відчуваються. Концентрації різних речовин, при яких 

відчувається їх запахи чи присмак у воді, неоднакові. Сірководень відчувається 

при концентрації його у воді більше 0,2 - 0,3 мг/л, хлор - при концентрації понад 

0,3 мг/л, хлорфенол - при концентрації більше 0,02 мг/л, продукти 

життєдіяльності актиноміцетів, які надають воді землистий запах, відчуваються 

при концентрації більше 1 × 10 - 8 мг/л. 

При низьких залишкових концентраціях забруднюючої речовини рівень 

використання сорбційної ємності активованого вугілля в статичних умовах при 

введенні у воду вугілля у вигляді порошку (рис. 1.2) буде мала. Якщо під час 

контакту порошкоподібного активованого вугілля (ПАВ) з водою невелика, 

сорбована речовина зазвичай не встигає проникнути у глиб частинки вугілля, 

тому сорбційна здатність АВ зростає із збільшенням ступеня його подрібнення. 

 

 

Рисунок 1.2 – Активоване вугілля у вигляді порошку (ПАВ) 

 

При малих дозах актив вугілля доцільно вводити у воду після відстійників; 

у цьому випадку сорбційна здатність вугілля використовується більш повно, ніж 

при введенні його в воду перед відстійниками, в яких вугілля швидко осідає, не 

встигнувши сорбувати у воді органічні речовини. 
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Реалізація процесу сорбції активованого вугілля не вимагає значних 

капітальних витрат, необхідно лише будівництво блоку приготування, дозування 

і складу ПАВ. 

Внаслідок сильного пилоутворення і вибухонебезпечності ПАВ у сухому 

вигляді у воду вводять рідко. Зазвичай попередньо готують суспензію 2-10% 

ПАВ у воді, яку і направляють в основний потік оброблюваної води. Дозу ПАВ 

вибирають з урахуванням забруднення води і сорбційних властивостей вугілля. 

Постійне використання ПАВ для водопідготовки звичайно не вигідно 

через нерентабельність і неможливості його регенерації та втрат при дозуванні. 

Для постійної сорбційної обробки води використовують гранульоване 

активоване вугілля (ГАВ, рис. 1.3), яке можна регенерувати, що знижує вартість 

очищення води, хоча ГАВ і дорожче, а їх застосування вимагає великих 

капітальних витрат. Фільтрування через ГАВ дає воду кращої і більш постійної 

якості, ніж через ПАВ (термін служби ГАВ при очищенні природних вод - від 2 

до 30 місяців). 

 

 

Рисунок 1.3 – Активоване вугілля у вигляді гранул (ГАВ) 

 

Одним з традиційних напрямів використання активного вугілля у 

водопідготовці є дехлорування питної води, що реалізовується на вугільних 

фільтрах. Висоту фільтра визначають залежно від швидкості фільтрування, 

початкової та кінцевої концентрації вільного хлору. 
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Дехлоруючі фільтри регенерують один раз на місяць гарячим розчином 

соди. Для регенерації 1 кг ГАВ дехлорують 50-100 м3 води. 

 

1.2.2 Невуглецеві сорбенти у процесах водоочищення 

 

Для очищення води все більше застосовуються невуглецеві сорбенти 

природного і штучного походження (глинисті породи, цеоліти та інші 

матеріали). Використання таких сорбентів обумовлено досить високою їх 

ємністю, вибірковістю, катіонообмінними властивостями деяких з них, 

порівняно низькою вартістю і доступністю (іноді як місцевого матеріалу). 

Глинисті породи – найпоширеніші неорганічні сорбенти для очищення 

стічної води. Зображено на рисунку 1.4. Вони володіють розвиненою структурою 

з мікропорами, що мають різні розміри залежно від виду мінералу. Велика 

частина з них має шарувату жорстку структуру.  

 

 

Рисунок 1.4 – Рівнина глинистих порід 

 

Механізм сорбції забруднень на глинистих матеріалах досить складний і 

включає Ван-дер-Ваальсові взаємодії вуглеводневих ланцюжків з розвиненою 
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поверхнею мікрокристалів силікатів і кулонівської взаємодії заряджених і 

поляризованих молекул сорбату з позитивно зарядженими ділянками поверхні 

сорбенту, що містять іони Н+ і Al3+. 

Найбільшого поширення глинисті матеріали отримали для знебарвлення 

води, видалення неорганічних домішок і особливо важких металів. Природні 

сорбенти здобувають у безпосередній близькості від місця споживання, що 

постійно розширює масштаб їх застосування для очищення води. 

Цеоліт – різновид алюмосилікатних каркасних матеріалів. Ці матеріали 

мають негативний тривимірний алюмосилікатний каркас із тетраедричною 

структурою (рис. 1.5). У проміжках каркаса перебувають гідратовані позитивні 

іони лужних і лужноземельних металів, компенсуючих заряд каркаса, і молекули 

води. В адсорбційні порожнини цеолітів сорбуються лише молекули речовин, 

критичний розмір яких менше ефективного розміру вхідного вікна, від цього і їх 

друга назва - молекулярні сита. 

 

 

Рисунок 1.5 – Цеоліт 

 

Відомо більше 30 видів природних цеолітів, але тільки частина з них утворює 

великі родовища (80% концентратів) зручні для промислової переробки. 

Найбільш поширені природні цеоліти : 

- шабазіт (Na2Ca)O × Al2O3 × 4SіO2 × 6H2O з розміром вікон 0,37-0,50 нм; 
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- морденіт (Na2K2Ca)O × Al2O3 × 10SіO2 × 6,7H2O з розміром вікон 0,67-

0,70 нм; 

- кліноптіломіт (Na2K2Ca)O × Al2O3 × 10SіO2 × 8H2O. 

Для отримання міцних та водостійких фільтруючих матеріалів з природних 

цеолітів їх так само, як і глини, нагрівають в печах з хлоридом карбонатом натрію 

при 1000 оС. 

Обробка поверхні цеолітів кремнієорганічними сполуками робить її 

гідрофобною, що покращує сорбцію нафти з водою. 

Природні цеоліти використовуються у вигляді порошків і фільтруючих 

матеріалів для очищення води від ПАР, ароматичних і канцерогенних органічних 

сполук, барвників, пестицидів, колоїдних і бактеріальних забруднень. 

Крім цеолітів і природних глин перспективними є неорганічні іоніти. 

Зображено на рисунку 1.6. Серед них можна виділити наступні: 

- цірконілфосфат є стійким в концентрованих кислотних і сольових 

розчинах, зберігаючи в них високу іонообмінну ємність і вибірковість до 

катіонів; 

- синтетичні титано- і цірканосілікати, що володіють високою обмінною 

ємністю і селективністю до багатьох катіонів; 

- важкорозчинний кристалічний оксалат цирконію - селективний по 

відношенню до катіонів свинцю і калію; 

- фероціаніди лужних і важких металів (заліза, міді, цинку, молібдену, 

нікелю, титану, олова, ванадію, урану, вольфраму тощо) здатні до вибіркової 

сорбції іонів Pb+, поглинання Rb, Cs з розчинів і Tl+ з водних розчинів 

(наприклад, за допомогою фероціаніда лужного металу і нікелю ефективно 

витягається рубідій з відпрацьованого розчину при переробці карналітових руд). 
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Рисунок 1.6 – Іоніти 

 

Багато катіонітів, у тому числі цеолітів, та глинистих мінералів можуть 

працювати тільки у сольових формах (натрієвій, кальцієвій тощо). Вони не 

можуть бути переведені у водневу форму, тому що при цьому руйнується їхня 

структура, і, отже, не можуть застосовуватися в технологіях знесолення й 

опріснення стічних і природних вод. Крім того, знесолення води неможливе без 

одночасного використання аніонітів, які серед неорганічних мінералів і сполук 

трапляються досить рідко. 

Ці обставини сприяли бурхливому розвитку синтезу органічних катіонітів 

і аніонітів на основі синтетичних органічних сполук, які отримали широке 

застосування в технології знесолення води, в гідрометалургії дорогоцінних і 

кольорових металів, в технологіях очищення стічних вод та в інших галузях. 

 

1.3 Поведінка важких металів у воді 

 

До стійких хімічних забруднювачів кумулятивного дії з специфічними 

токсичними властивостями відносяться важкі метали. Трійку найбільш 

екологічно небезпечних важких металів складають свинець, ртуть і 

кадмій. Понад 35 видів металів витягується в складі руд та хімічного палива з 

надр Землі на її поверхню. 
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У процесі переробки руд, спалювання енергоносіїв, споживання важких 

металів величезні їх кількості надходять в атмосферу і водойми у вигляді 

відходів. 

Наприклад, у Світовому океані з атмосфери щорічно надходить 200 тис. т 

свинцю. А антропогенне накопичення ртуті в біосфері (головним чином у 

гідросфері) до цього часу оцінюється в 1 млн. т. Втрати кадмію в біосфері 

становлять 5 тис. т/рік. 

Вступаючи у водне середовище, важкі метали вступають у взаємодію з 

іншими компонентами середовища, утворюючи гідратовані іони, оксигідрати, 

іонні пари, комплексні неорганічні і органічні сполуки. Конкретна форма 

існування металів залежить від їх природи, природи іонів і молекул, що 

конкурують за місце pH, температури та іонності середовища. 

Багато важких металів утворюють так звані синергетичні суміші, які 

надають на водні організми токсичну дію, що значно перевищує суму дій 

окремих компонентів. 

Поведінка важких металів у реальних середовищах складна і 

малодосліджена. Разом з тим їх накопичення в живій природі викликає серйозне 

занепокоєння в усьому світі. Тому надходження важких металів у водойми має 

бути припинено і взято під суворий контроль. Усі джерела важких металів 

можуть бути ліквідовані шляхом організації на підприємствах систем очищення 

і повторного використання стічних вод [6]. 

 

1.4 Характеристика насипного фільтру як найпростішої установки 

очищення води 

 

Найбільш простою установкою є насипний фільтр, який представляє 

собою колону з сорбентів в нерухомому шарі, через який пропускається стічна 

вода. Найбільш доцільний напрямок фільтрування проби – знизу-вгору – тобто 

здійснюється заповнення колони по всьому перетину рівномірно. Так само 
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потрапляють в шар сорбенту разом зі стічною водою, легко витісняються 

бульбашки газів. Типова схема установки наведена на рисунку 1.7. 

Така установка – це колона висотою 4 м. До верхньої частини приєднаний 

з циліндром, діаметром в 2,5 рази більше діаметра основної колони. Центральний 

кут конічного дна залежить від радіуса колони (30° - 60°). Під конічним дном 

розташована розподільна решітка з отворами 5 - 10 мм і кроком отворів близько 

10 мм. Безпосередньо на неї завантажується активоване вугілля, розмір часток 

якого становить 0,25 - 1 мм. Висота нерухомого шару становить 2,5 - 2,7 м. У 

нижню частину установки або через бічний патрубок трійника, приєднаного до 

конічного дна, або через центральну трубу, яка закінчується дифузором під 

гратами, надходить стічна вода зі швидкістю, що забезпечує відносне 

розширення шару 1,5 - 1,6 [5]. 

 

1 - подача води, 2 - циліндрична колона, 3 - центральна туба з дифузором, 4 – 

царга, 5 - подача сорбенту, 6 - випуск обробленої стічної води, 7 - згущувач 

сорбенту, 8 - випуск відпрацьованого сорбенту, 9 - розподільна решітка 

Рисунок 1.7 – Циліндричний одноярусний адсорбер 
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В апарат з бункера сорбент рівномірно подається автоматичним дозатором 

у вигляді суспензії. У розширену частину центральної труби в колону адсорбера 

подається стічна вода, в якій вона змішується з сорбентом. Через дифузор під 

решітку надходить утворена суспензія, продавлюється через її отвори і 

затримується. У верхній частині кільцевого жолоба циліндра відводиться 

оброблена стічна вода [6]. Серцем цієї та подібних їй установок є 

використовуваний сорбент. 

 

1.5 Аналіз літературних і патентних даних 

 

1. Автор дослідження Бухарева Е. А. пропонує використовувати доступні 

сорбенти з вторинної сировини, наприклад з таких як відходи полімерів [7]. Дане 

рішення дозволить вирішити відразу два питання: утилізацію відходів і 

очищення стічних вод. Відходи поліетилентерефталату (ПЕТ) і термопластів 

доступні, легко модифікуються і переробляються, і при цьому відрізняються 

високими показниками фізико-хімічних властивостей [7, 8]. 

Характеристики сорбенту представлені в таблиці 1.1. Авторами 

експериментально встановлено, що ефективність очищення досягається 99 %, 

якщо маса сорбенту для очищення води від нафтопродуктів становить 0,5 г/100 

мл. На рисунку 1.8 представлена кінетична крива сорбції нафтопродуктів на 

досліджуваному сорбенті. За експериментальними даними встановлено, що 

найбільша швидкість сорбції відзначається в перші 10 хв [7]. 

 

Таблиця 1.1 – Характеристика сорбенту з відходів ПЕТ 

Питома поверхня 20,4 м2/г 

Розмір частинок 15–80 мкм (95%) 

Радіус пор 1,6–50 нм (90% мезопор) 

Активність для метиленового синього, мг/г 160 

Активність для йоду, % 28 
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Рисунок 1. – Кінетична залежність зниження концентрації нафтопродуктів на 

модельних розчинах 

 

2. Розроблено гідрофобізований сорбент на основі алюмосилікатів і деяких 

природних матеріалів [9]. Технологічна схема отримання гідрофобних сорбентів 

включає три послідовних операції: 

1. Попередня сушка і подальша вакуумна обробка вихідного матеріалу; 

2. Безпосередньо сама гідрофобізація, тобто нанесення з подальшим 

закріпленням вуглеводневих сполук на поверхні матеріалу покриття; 

3. Кінцеве охолодження обробленого матеріалу до температури 

навколишнього середовища [10]. 

У таблиці 1.2 представлена порівняльна характеристика штучно 

гідрофобізованого сорбенту зі світовими аналогами. 

 

Таблиця 1.2 – Порівняльна характеристика штучно гідрофобізованого 

сорбенту за технологією Інституту хімії зі світовими аналогами 

Характеристика 

сорбенту 

Сорбенти 

рослинного 

походження 

Полімерні 

сорбенти 

Гідрофобізов

ані сорбенти 

Торф’яні 

сорбенти 

Алюмосилі

катні 

сорбенти 

Зовнішній вигляд 
Частинки до 8 

мм 

Гранули 3-10 

мм 

Гранули 2-35 

мм 
Крихта 

Гранули 8,0 

- 0,35 мм 

Щільність, г/см3  0,15 0,05 - 0,65 0,07 - 0,75 0,06 - 0,3 0,08 – 0,12 
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Продовження таблиці 1.2 

Характеристика 

сорбенту 

Сорбенти 

рослинного 

походження 

Полімерні 

сорбенти 

Гідрофобізов

ані сорбенти 

Торф’яні 

сорбенти 

Алюмосилі

катні 

сорбенти 

Нафтоємкість, 

г/см3  
0,675 60 - 80 % 

До 70 % від 

ваги 

матеріалу 

0,40 – 2,4 0,345 - 0,59 

Спосіб утилізації Спалювання 
Обмежена 

регенерація 

Практично 

необмежена 

регенерація 

Спалювання, 

захоронення 

Вартість сорбенту 

для збору, 1 т 

нафтопродукту, 

у.е./т  

Від 445 - 630 350 - 1750 180 - 2350 

 

3. У статті Собгайди Н. А. “Сорбенти для очищення стічних вод” для 

вилучення катіонів важких металів використовували сорбент, що складається з 

терморозширеного графіту [11]. Терморjзширений графіт має вуглецеву пінну 

структуру з високорозвиненою поверхнею, яку отримують шляхом швидкого 

нагріву з'єднань впровадження графіту або продуктів гідролізу. Оцінка іонно-

адсорбційних властивостей була проведена фільтруванням модельних нікель- і 

залізовмісних водних розчинів. Співвідношення концентрацій катіонів в 

початковий момент фільтрації дещо знижується (рис. 1.9). Потім динамічна 

активність за експонентним законом наближається до значення ступеня 

вилучення, близько 14-15%. 
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1 - нікельвмісних (початкова концентрація Nі2+ = 0,254 г/л), 2 - залізовмісних 

(початкова концентрація Fe2+ = 0,830 г/л) розчинів 

Рисунок 1.9 – Залежність динамічної активності терморозширеного графіту в 

часі при безперервному фільтруванні розчинів 

 

4. У роботі Ніколаєвої М. А. “Доломітове борошно – новий сорбент для 

очищення нафтозабруднених стічних вод” показана можливість використання 

доломітового борошна в якості сорбенту для стічних вод, що містять органічні 

сполуки нафтопродуктів, фенолів та іони важких металів [12]. Сумарний вміст 

карбонатів кальцію і магнію в доломітовому борошні не менше 85 %. При цьому 

не менше 80 %. частинок доломіту мають розмір менше 0,071 мм. 

На рисунку 1.10 представлений графік результатів сорбційної очистки від 

нафтопродуктів. У результаті дослідження автори даної роботи стверджують, що 

доломітове борошно є перспективним адсорбентом для очищення стічних вод. 

Головною перевагою заявленого матеріалу є те, що після насичення його 

нафтопродуктами і осушення він може застосовуватися в якості активованого 

мінерального порошку для виробництва асфальтобетонної суміші. 
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Рисунок 1.10 – Результати сорбційної очистки від нафтопродуктів 

 

5. Автор патенту Верещагин С. Н. пропонує використовувати в якості 

очищення рідин від іонів важких та кольорових металів радіонукліди цеолітів, 

отриманих з техногенної алюмосилікатної сировини [13]. Мікросферичні 

сорбенти синтезують з ценосфер (порожнисті алюмосилікатні кульки, що 

утворюються за високотемпературного факельного спалювання вугілля), 

виділених при спалюванні кам'яного вугілля з летючих зол. Склад ценосфер 

стабілізують шляхом їх поділу за щільністю, розміром і магнітними 

властивостями. Діаметр мікросферичного сорбенту становить 400 мкм (рис. 

1.11). 
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Рисунок 1.11 – Структура мікросферичного цеолітовмісного сорбенту 

 

6. Основним і найпоширенішим матеріалом, який використовується в 

якості сорбенту в даний час, залишається активоване вугілля (АВ). Так, для 

отримання АВ вихідною сировиною може служити практично будь-який 

вуглецевмісний матеріал: деревина, вугілля, полімери, відходи мікробіологічної, 

целюлозно-паперової, харчової та інших галузей промисловості. За вуглеводнів 

сорбційна ємність ГАВ досить велика: 60-200 мг/г, тому його часто 

використовують для доочищення нафтовмісних стоків [14-16]. 

Кандидат технічних наук Трусова В. В. розробила ефективну вугільно-

сорбційну технологію очищення стічних вод від нафтопродуктів з 

використанням сорбенту на основі бурого вугілля [17]. Однак така технологія 

вимагає великого завантаження сорбенту і як наслідок його економічну 

невигідність. 

Активоване вугілля використовується і для очищення води від іонів 

металів [4]. Наприклад, буре вугілля конкретного басейну використовують для 

очищення гальванічних стоків від іонів важких металів. При вихідних 

концентраціях іонів важких металів в (мг/л): мідь - 38,5; залізо - 87,5; хром 
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шестивалентний - 2,1; нікель - 0,37; тривалентний хром - 9,6; - концентрації 

металів в очищеній воді виявляються в невеликій кількості. Причому середня 

витрата вугілля у вигляді порошку становить 2 кг/м3 [4]. 

Істотним недолік у використанні активованого вугілля є те, що технологія 

активування досить енергоємна, що, в свою чергу, підвищує вартість готового 

продукту і призводить до необхідності регенерувати сорбент. Для регенерації 

активного вугілля використовують біологічні, термічні або хімічні методи. 

Десорбція легколетких органічних речовин здійснюється 

високотемпературною продувкою повітрям (120-140 °С), димовими газами (300-

500 °С) або паром (200-300 °С). Дані способи регенерації є високо енергоємні, 

які вимагають складного апаратного оформлення. Після поглинання важких 

металів регенерація вугілля здійснюється нагріванням при температурі 300 °С 

протягом 4 год в потоці повітря в реакторі з нержавіючої сталі. При цьому 

вартість регенерації становить половину вартості нового сорбенту. При цьому 

при термічній регенерації може згоріти до 40 % вугілля [5]. 

Регенерації органічних сполук найчастіше здійснюють хімічним 

промиванням розчинами лугів або кислот. Рідше проводять біологічну 

регенерацію, яка складається в біохімічному окисленні протягом 10-20 годин 

органічних речовин мікроорганізмами. 

Через високу вартість періодично замінювати активоване вугілля не 

вигідно, тому часто замість термічної регенерації на підприємствах 

застосовується промивка гарячою водою або паром. Цей спосіб не забезпечує 

100% -ої регенерації, але підтримує працездатність очисних споруд. 

7. Крім активованого вугілля сорбційними властивостями володіють і 

багато інших природних матеріалів, такі як глина, цеоліти, торф тощо. При цьому 

вартість природних сорбентів в десятки (іноді і в сотні) разів нижче штучних, 

тому необхідність в регенерації таких матеріалів практично відсутня. 

У роботі Айши М. повідомляється про очищення іонів нікелю та міді з 

водного розчину з використанням глини [18]. Глину попередньо легованих 
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силікатними матеріалами обробляли азотною кислотою і відпалювали при 1500 

оС протягом 24 год. 

У роботі Сергієвої Є. С. досліджено сорбційну активність торфу щодо 

нафтопродуктів як в режимі фільтрування, так і при зборі з поверхні рідини [19]. 

На рисунку 1.12 представлена ізотерма адсорбції, з якої видно, що сорбційна 

ємність торфу пропорційна кінцевої концентрації нафтопродуктів в розчині, а 

сам процес підкоряється закону Генрі. 

 

 

Рисунок 1.12 – Ізотерма адсорбції 

 

У природному стані деякі глинисті матеріали досить активні, проте 

більшу частину з них, для збільшення ефективності їх працездатності, необхідно 

активувати термічним або хімічним способом. При цьому змінюється хімічна 

природа поверхні, збільшується пористість структури [21,22]. 

 

1.6 Зміна сорбційних матеріалів 

 

Для отримання природних сорбентів, які мають активність до широкого 

спектру різних домішок, існують різноманітні способи модифікування [23]. 

Термічне модифікування матеріалів – найбільш простий спосіб, що не 

вимагає дорогих реагентів і складних апаратів. Модифіковані таким образом 
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матеріали характеризуються поліпшеними сорбційними властивостями по 

відношенню до домішок як органічної, так і неорганічної природи [24]. 

У роботі Скітер Н. А. “Природні модифіковані сорбенти для деманганації 

і знезалізнення підземних вод” показана можливість використання термічно 

модифікованого (400-600 °С) бруситу при очищенні вод від іонів важких металів 

на прикладі Mn, Fe [25]. Проводилися дослідження впливу термообробки на 

сорбційні властивості природних карбонатних і силікатних мінералів. Отримані 

дані свідчать, що сорбційна ємність знижується при використанні 

високотемпературної (близько 500-800 °С) обробки таких силікатних мінералів 

як діопсид і волластоніт по відношенню до катіонів даних металів. Однак, якщо 

проводити модифікування при температурах 350-400 °С відбувається 

збільшення сорбційної ємності відносно не модифікованих зразків [26]. 

Як перспективному природному сорбенту в статтях приділяється велика 

увага цеоліту. Це пов'язано з тим, що цеоліти широко поширені в природі, що 

робить їх економічно привабливими [27-29]. Модифікування природних цеолітів 

шляхом нагрівання до 700 °С збільшує питому поверхню, внаслідок чого 

покращує їх сорбційні властивості [30]. Для того, щоб цеоліти були 

водостійкими і міцними їх нагрівають в печах з карбонатом і хлоридом натрію 

при 1000 оС при швидкому нагрівання вихідних матеріалів. При цьому піниться, 

що сприяє збільшення пористості і обсяг в 5-20 разів [31]. 

Відходи, які утворюються у результаті спалювання кам'яного вугілля з 

силікатних мінеральних включень, досліджено як алюмосилікатні сорбенти для 

збору нафтопродуктів з поверхневих шарів води [32]. Часто використовують 

спільно з нагріванням при високих температурах і хімічну обробку в водних 

розчинах [33]. 

Відомо кілька способів модифікування поверхні глинистих матеріалів 

неорганічними хімікатами: 1 М розчином хлориду натрію [34], розчином 

ферроцианида калію [35], розчинами кислот [36-38], 2 М розчином гідроксиду 

натрію [39]. Після таких модифікацій ефективно втечуть іони одного або 

декількох металів. Однак найчастіше при збільшенні сорбції на 5-12% підготовка 
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поверхні глин займає тривалий час і велику кількість реактивів, що незрівнянно 

впливає на їх вартість. 

Модифікування каолініту сульфатами і фосфатами натрію дозволяє 

поліпшити сорбцію важких металів [40]. При обробці оксидом марганцю діятиме 

поліпшення сорбції іонів свинцю [41] і барвників зі стоків текстильного 

виробництва [42]. 

Є численні дані по використанню органічних речовин в якості 

модифікаторів природних матеріалів. Змінюється мікроструктура 

монтмориллоніту під дією ПАР [43]. Для поліпшення поглинання 

нафтопродуктів алюмосилікатними сорбентами і додання їм форми гранул їх 

обробляли кремній-органічними сполуками, такими як алкілсиліконати натрію, 

поліетилгідроксилсилоксаном та ін. При обробці даними сполуками цеолітів 

виходить гідрофобна поверхня, що покращує сорбцію нафти з водою. Обробка 

цеолітів амінами дозволяє успішно витягувати з розчинів іони свинцю і кадмію 

[44]. Обробка Морін органічної глини дозволила ефективно очищати цинк [45]. 

Крім обробки хімічними речовинами, існують і інші методи 

модифікування глинистих матеріалів, що покращують їх сорбційні властивості. 

Автор Луценко М. М. для активування природної глини з вилученням зі стоків 

іонів важких металів додавали активатори, такі як доломіт і магнезит [46]. 

 

1.7 Вибір об'єкта дослідження 

 

Як помітно із запропонованого огляду актуально використовуються 

комплексні методи очищення стічних вод. Вузькою ланкою в цьому ланцюзі є 

остання стадія – доочищення. Для доведення стічних вод до нормативів 

необхідно використовувати сорбційне доочищення, при цьому сорбент повинен 

задовольняти таким вимогам, як хорошій сорбційній здатності до ряду 

забруднювачів, високій сорбційній ємності, простоті регенерації або дешевизні. 
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Аналіз сучасного стану проблеми очищення стічних вод від важких 

металів призводить до висновку про перспективність застосування природних 

мінералів, в тому числі і модифікованих, для використання в системах очищення. 

Об'єктом дослідження є сорбенти на основі глини для очищення стічних 

вод від важких металів. 

У даному дослідженні в якості сорбенту обрано глину Пищиківського та 

Дибинецького родовищ Київської області. У якості її активуючих добавок 

використано такі матеріали, як торф, деревна зола, доломіт, розчин 

полівінілацетату. Для зміни хімічної структури суміші, морфології поверхні та 

утворення пористості використано термічну модифікацію. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Перший розділ магістерської роботи базується на аналітичному огляді 

літературних і патентних даних стосовно сорбційного очищення стічних вод від 

шкідливих речовин, зокрема від важких металів. У розділі розглянуто наступне: 

1. Застосування сорбційних методів очищення стічних вод 

2. Проаналізовано існуючі сорбенти для очищення промислових стоків; 

3. Наведено поведінку важких металів у воді; 

4. Охарактеризовано насипний фільтр як найпростішу установку очищення 

води. 

У результаті огляду поставлено мету і сформульовано завдання для 

створення сорбційного матеріалу на основі глини та його методики отримання. 

Проаналізовано, що практика роботи систем очищення стічних вод 

показує, що сорбційна обробка доцільна як завершальний процес, після 

механічної та інших більш дешевих видів очищення від грубодисперсних, 

колоїдних і частин розчинених домішок. Звичайна оптимальна послідовність 

процесів фізико-хімічної очистки: коагуляція - відстоювання (флотація) - 

фільтрування - сорбція. 
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У даному дослідженні в якості сорбенту обрано глини Пищиківського та 

Дибинецького родовищ Київської області. Використано такі матеріали, як торф, 

деревна зола, доломіт, розчин полівінілацетату, у якості активуючих добавок. 

Для зміни хімічної структури суміші, морфології поверхні та утворення 

пористості застосовано термічну модифікацію. 
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2 МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЕНТУ 

 

Як вже було зазначено, головною умовою для сорбентів є їх дешевизна при 

збереженні високих показників сорбції до широкого кола забруднювачів. Глина 

має деякі з цих якостей. Однак для поліпшення її сорбційних властивостей можна 

використовувати прості методи модифікації. У даній роботі використано 

термічну модифікацію при додаванні деяких органічних і неорганічних 

матеріалів. Далі представлена докладна методика отримання сорбентів. 

 

2.1 Метод отримання глинистих сорбційних матеріалів 

Для створення сорбційного матеріалу було використано глину 

Пищиківського та Дибинецького родовищ Київської області. Вихідну глину 

попередньо було подрібнено спочатку в порцеляновій ступці, а потім в 

кульовому млині Retsch РМ 100 (рис. 2.1) зі швидкістю обертання 3000 об / хв 

протягом 30 хвилин.  

 

 

Рисунок 2.1 – Планетарна кульовий млин Retsch РМ 100 
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Технічні дані кульового млину представлені в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Технічна характеристика планетарного кульового млину 

Retsch РМ 100 

Можливості обробки 
Змішування, подрібнення, колоїдне подрібнення, 

гомогенізація, механічне легування 

Принцип подрібнення  Тертя, удар 

Вихідний розмір частинок < 10 мм 

Кінцева тонкість < 1 мкм, для колоїдного подрібнення < 0,1 мкм 

Швидкість планетарного 

диску 
100 - 650 об/хв 

Робота з інтервалами  Так, зі зміною напрямку обертання 

Потужність приводу  750 Вт 

 

Таким же образом було підготовлено інші матеріали: торф, доломітове 

борошно, деревна зола. Потім для поліпшення характеристик вихідної глини її 

збагачували шляхом просіювання через металеве сито з діаметром комірки 40 

мкм. Після подрібнення торф піддавали піролітичному відпалу без доступу 

кисню при 600 оС протягом 15 хвилин. 

Для того, щоб отримати пористу структуру була запропонована така ідея: 

змішування легко горючих органічних компонентів з керамзитною матрицею і 

проведення подальшої температурної обробки. Для реалізації ідеї підготовлені 

компоненти було змішано в певному складі. Для формування додавали емульсію 

полівінілацетату у воді. Отриману масу формували в кубічну форму з розміром 

ребра 3-5 мм, і відправляли на відпал в муфельну піч SNOL 8,2 / 1100 (рис. 2.2) 

у кисневмісному середовищі при 800-1100 оС в протягом 2-4 годин з наступним 

охолодженням в печі. 



42 
 

 

Рисунок 2.2 – Муфельна піч SNOL 8,2/1100 

 

Технічні дані муфельної печі представлені в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Технічна характеристика муфельної печі SNOL 8,2/1100 

Матеріал робочої камери Волокно 

Нагрівальні елементи Закриті  

Номінальна потужність, кВт 1,8  

Час розігріву електропечі до номінальної температури, хв 40  

Діапазон автоматичного регулювання температури, °С 50 - 1100  

Стабільність температури в установленому тепловому режимі, °С +/- 2  

 

У результаті термообробки відбувається вигоряння органічних 

компонентів, тим самим виходить пориста структура. 

 

2.2 Методи дослідження структури і властивостей сорбційного матеріалу 

 

Так як при сорбції відбувається безпосередній контакт між полютантом і 

поверхнею сорбенту, то важливо отримати саме таку поверхню, яка б 

максимально поглинала ці шкідливі речовини. Тому необхідно не тільки 

створити сорбент, а й дослідити його структуру, склад, морфологію поверхні. У 
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таблиці 2.3 представлено якими методами проводились дослідження структури і 

певних властивостей сорбентів. 

 

Таблиця 2.3 – Методи дослідження структури і властивостей сорбенту 

Структура і 

властивості сорбенту 
Методи дослідження 

Структуру та 

особливості морфології 

Метод скануючої електронної мікроскопії  

(JEOL JCM 6000) 

Питома поверхня 
Метод газо-адсорбційної порозіметрії  

(Thermo Scientific Surfer) 

Щільність 

Метод гідростатичного зважування  

(на вагах НТ 224RCE за допомогою комплекту HTR-

DK) 

Хімічний склад 

поверхні 

Метод ІЧ-спектрометрії  

(IRTracer-100 Shimadzu) 

Хімічний склад 

вихідної глини 

Метод рентгенофлуоресцентної спектроскопією 

(EDX 8000 Shimadzu) 

Аналіз розміру часток 

вихідної глини 

Лазерний дифракційний аналізатор розміру часток 

(SALD-2300 Shimadzu) 

Аналіз сорбції металів 
Метод атомноабсорбційної спектрофотометрії  

(Shimadzu AA 7000) 

 

2.2.1   Метод скануючої електронної мікроскопії 

Скануючі електронні мікроскопи створені для здійснення аналізу нано- та 

мікроструктури поверхні струмопровідних зразків. Устаткування растрових 

електронних мікроскопів дозволяє аналізувати морфологію поверхні різних 

матеріалів, виконувати обчислення форми, розмірів, орієнтації і певних 

параметрів, нано- та мікрооб'єктів у великому діапазоні розмірів від декількох 

сантиметрів до нанометрів зі збільшенням більше 1 млн. разів [47]. 

У дослідженні використовувався електронний мікроскоп JEOL 6000 - 

потужний скануючий прилад, який забезпечує діапазон збільшення від х10 до 

х60000 (рис. 2.3). Мікроскоп обладнаний детекторами відображених і вторинних 

електронів і здатний проводити дослідження в двох режимах низького і високого 

вакууму [48]. 
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Рисунок 2.3 – Електронний мікроскоп JEOL JCM-6000 

 

Технічні характеристики приладу наведені у таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Технічна характеристика СЕМ JEOL JCM-6000 

Збільшення 
У зворотньо-розсіяних електронах :10 - 30,000x У 

вторинних електронах :10 - 60,000x 

Режими роботи Режим низького вакууму / високого вакууму 

Електронна гармата Гармата з вбудованим катодом 

Максимальний розмір 

зразка 

Діаметр 70 мм 

Висота 50 мм 

Детектор сигналу 

BSE детектор - режим низького вакууму 

SE детектор, BSE детектор - режим високого 

вакууму 

Автоматизовані 

функції 

Яскравість / контрастність 

Фокус 

Налаштування положення осей 

 

Електронний мікроскоп обладнаний абсолютно автоматизованої 

електронною гарматою. Електронна гармата оснащена автоматизованим 

управлінням. Для найбільшої стабілізації роботи гарматимнеобхідний високий 

вакуум, саме тому колона мікроскопа найчастіше обладнується насосом. Так 

само в електронній мікроскопії надзвичайно важливо утримувати оптимальну 

величину струму електронного пучка для дослідження поверхні. Налаштування 
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струму пучка відбувається конденсором. Електронний мікроскоп JEOL 6000 

обладнаний особливим зумом-конденсором, що підтримує зображення у фокусі 

без його зміщення [47]. 

 

2.2.2   Метод газо-адсорбційної порозіметрії 

Низькотемпературна адсорбція побудована на здатності компонентів газу 

адсорбуватись на твердих поглиначах. Метод низькотемпературної адсорбції 

азоту при зіставленні з іншими методами газової адсорбції дає можливість 

обчислити поверхню в діапазоні від 0,1 до 2000 м2/г з відносною похибкою 2-5 

%. Основні ознаки даного способу є адсорбція молекул газу на досліджуваній 

поверхні проби [49]. 

Для дослідження використовувався газо-адсорбційний порозіметр 

Thermo Scientific Surfer (рис. 2.4). Робота приладу заснована на обчисленні 

ізотерм адсорбції газів і парів волюметричним методом, який дає можливість 

точно і швидко вимірювати представлені параметри пористих і непористих 

зразків [50]. 

 

 

Рисунок 2.4 – Газо-адсорбційний порозіметр Thermo Scientific Surfer 
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Технічна характеристика приладу наведена у таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – Технічні характеристики газо-адсорбційного порозіметра 

Thermo Scientific Surfer 

Аналітичні можливості Режими хімічної або фізичної адсорбції 

Питома поверхня, м2/г 
Від 0,005 м2/г і вище (криптону при 77К) 

Від 0,01 м2/г і вище (азоту при 77К) 

Питомий об’єм пор, см3/г Від 0,0001 см3/г 

Діапазон розмірів пор 

(діаметр), нм 
0,32-500 нм 

Застосовувані адсорбати Фізична адсорбція : N2, Kr, Ar, CO2, He та інші 

Стандартний об’єм 

комірки для зразку, см3 
Близько 10 см3 з вакуумним краном (ID = 8мм) 

 

Головним завданням обладнання є твір подачі в систему точно заданої 

кількості газу для дослідження його взаємодії з матеріалом. Кількість 

адсорбованого газу можна обчислити по результуючим тискам всередині 

системи. Surfer має два окремих модуля, аналізатор і дегазатор для підготовки 

зразка, застосовувати які можливо, як незалежно один від одного, так і 

поєднуючи їх разом. Перед початком експерименту зразок, який має пори 

зобов'язаний бути висушений і дегазований. Швидкість підготовки зразка 

пов'язана з природою матеріалу і розміром пір, і зазвичай забирає більшу частину 

часу [49]. 

Для того, щоб провести експеримент, камеру з аналізованим зразком 

дегазують і вакуумують, потім відбувається подача газу невеликими порціями 

при температурі рідкого азоту. Виникає процес адсорбції. Певне число молекул 

газу спускається на поверхню адсорбату, в подальшому число молекул 

поступово збільшується, і на поверхні виникає моношар. При подальшому 

заповненні поверхні, починає утворюватися ще один шар адсорбату, а за ним 

інший, і так до тих пір, поки не відбувається насичення. Після насичення тиск 

поступово знижується, і протікає зворотний процес - десорбція [49,50]. 
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Внаслідок різних структурних особливостей поверхні матеріалу 

зустрічаються різні види ізотерм адсорбції. Дослідження ізотерм адсорбції газу 

дає можливість проаналізувати питому поверхню матеріалу. 

Для того, щоб розрахувати питому поверхню використовують модель 

Брунауера-Еммета-Теллера (БЕТ), яка дає можливість дізнатися кількість 

молекул адсорбату, з яких складається моношар на поверхні адсорбенту. Знаючи 

площу молекули адсорбату і їх кількість, можна підрахувати загальну площу 

поверхні. 

 

2.2.3 Метод ІЧ-спектроскопії 

 

Принцип дії заснований на тому, що інфрачервоне випромінювання 

проходить через зразок, який поглинає його частина, і пропускає решту. Для 

кожної речовини отриманий спектр є унікальним. Смуги поглинання ІЧ-

випромінювання, відповідні частотам коливань пов'язаних атомів, є «відбиток 

пальців» складових молекули зразка. Двох з'єднань з абсолютно однаковими ІЧ-

спектрами не буває з огляду на те, що кожна речовина складається з унікальної 

комбінації атомів. З огляду на це факту при якісному аналізі інфрачервона 

спектроскопія дає можливим проводити ідентифікацію речовин різного роду 

[51]. 

Перші інфрачервоні прилади ставилися до дисперсионному типу. Вони, 

при випущенні джерелом випромінювання, за допомогою дифракційної решітки 

або призми виділяли лише окремі частоти енергії. Енергію, відповідну кожній 

частоті, що пройшла через зразок вимірює детектор, що дозволяє результаті 

отримати графік-спектр залежності інтенсивності від частоти випромінювання 

[51]. 

Для хімічного аналізу поверхні сорбційних матеріалів використовували 

інфрачервоний Фур'є спектрометр IRTracer-100 Shimadzu (рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 – ІЧ-Фур'є спектрометр IRTracer-100 Shimadzu 

 

Технічна характеристика приладу представлена у таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6 – Технічна характеристика ІЧ-Фур'є спектрометра IRTracer-

100 Shimadzu 

Оптична схема  Однопроменева 

Інтерферометр  

Типу Майкельсона з кутом падіння 30° з 

електромагнітним приводом і динамічною юстировкою  

Герметизований з автоматичною сушкою 

Співвідношення 

сигнал / шум  
> 60 000 : 1 

Спектральний 

діапазон 

Від 7800 до 350 см-1; 

Від 12500 до 240 см-1 

Роздільна 

здатність 

0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 або 16 см-1 (середній або дальній ІЧ-

діапазон); 

2; 4; 8 або 16 см-1 (ближній ІЧ-діапазон)  

 

Процедура аналізу зразка полягає у наступному: нагріте джерело, який має 

властивості чорного тіла, випромінює інфрачервоне випромінювання, яке 

проходить апертуру, що обмежує діаметр перетину пучка. Після цього 

відбувається модуляція випромінювання в інтерферометрі. Тут відбувається 

калібрування променю по довжинах хвиль, положення дзеркала, а так само 

запуску процесу збору даних. Далі промінь потрапляє в відділення де 

знаходиться досліджуваний зразок. Тут відбувається відбиття від поверхні або 
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пропускання променю через зразок (залежить від типу проведеного аналізу). 

Характерні частоти енергії для даного зразка поглинаються. Сигнал, який 

залишився, потрапляє на детектор, де здійснюється його цифрування. Після чого 

дані потрапляють в комп'ютер, в якому проводиться Фур'є-перетворення. 

У порівнянні з дисперсійними методами метод ІЧ-спектроскопії з Фур'є-

перетворенням має такі переваги: 

- за рахунок того, що всі частоти вимірюються одночасно, швидкість 

сканування сильно збільшується; 

- ІЧ-Фур'є вимірювальні прилади (для внутрішнього калібрування 

використовуються лазери He-Ne); 

- за рахунок малої рухливості складових приладу зменшується ймовірність 

нанесення механічних пошкоджень. 

Все це робить вимірювання за допомогою ІЧ-спектроскопії з Фур'є 

перетворенням відтвореними і дуже точними. 

 

2.2.4   Метод рентгенофлуоресцентної спектроскопії 

 

Рентгенофлуоресцентна спектрометрія – метод аналізу, який 

використовується для визначення концентрації елементів від берилію (№4) до 

урану (№92) в матеріалах і речовинах різного походження в діапазоні від 

декількох тисячних часток до 100 % [52]. 

У дослідженні використовувався енергодисперсійний 

рентгенофлуоресцентний спектрометр EDX 8000 Shimadzu (рис. 2.6). У 

спектрометрі встановлено детектор дрейфового типу (SDD) з термоелектричним 

охолодженням. Аналіз при оптимальних умовах дозволяє досягти дозволу 125 

еВ на лінії 5,89 кеВ. Висока чутливість приладу досягається завдяки 

оптимальному співвідношенню сигнал / шум і високій швидкості рахунку [53]. 
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Рисунок 2.6 – Енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний спектрометр EDX 

8000 Shimadzu 

 

Технічна характеристика приладу представлена у таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7 – Технічна характеристика енергодисперсійного    

рентгенофлуоресцентного спектрометра EDX 8000 Shimadzu 

Діапазон визначуваних 

елементів 
6C – 92U (EDX-8000)  

Первинні фільтри 
5 типів (6 позицій, включаючи одну позицію без 

фільтру)  

Рентгенівський 

генератор  

Трубка з Rh-анодом; 

Повітряне охолодження (напруга 4–50 кВ); 

Електричний струм 1–1000 мкА  

Детектор  Кремнієвий дрейфовий детектор (SDD)  

Опромінювана площа Вибір із 4 варіантів : круг діаметром 1, 3, 5 або 10 мм  

Камера для зразків Атмосфера аналізу : повітря, вакуум   
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2.2.5 Метод лазерної дифракції 

 

Лазерна дифракція – технологія аналізу розміру частинок, розмір яких 

лежить в діапазоні від десятків нанометрів до сотень мікрометрів, підходяща 

для аналізу різних матеріалів [54]. 

Основний принцип визначення розподілу частинок за розмірами методом 

лазерної дифракції є таким : промінь лазера проходить через диспергований 

зразок, після чого вимірюється кутовий розподіл інтенсивності розсіяного світла. 

При цьому під малими кутами розсіюють світло великі частки, а дрібні - під 

великими. Визначення розміру часток виробляють з використання теорії 

світлорозсіювання Мі, де розмір часток виражається у вигляді діаметра сфери 

еквівалентного обсягу. Теорія Мі вимагає знання оптичних властивостей 

вимірюваного об'єкта, таких як коефіцієнта поглинання і заломлення; так само 

необхідно знати коефіцієнт заломлення дисперсант [54]. 

Використовуваний у дослідженні лазерний дифракційний аналізатор 

розмірів частинок SALD-2300 Shimadzu (рис. 2.7) вимірює частки в діапазоні від 

17 нм до 2500 мкм. Залежно від об'єкта аналізу основний блок SALD-2300 

комплектується модулями для аналізу висококонцентрованих зразків, для 

проведення «мокрих» або «сухих» вимірювань [55]. 

 

  

Рисунок 2.7 – Лазерний дифракційний аналізатор розмірів частинок SALD-2300 

Shimadzu 



52 
 

Технічна характеристика представлена у таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.8 – Технічна характеристика лазерного дифракційного 

аналізатора розмірів частинок SALD-2300 Shimadzu 

Діапазон вимірювання Від 17 нм (0,017 мкм) до 2500 мкм  

Проточна комірка Кварцове скло 

Посудина для 

диспергування  
Об’єм : 100~280 см3  

Джерело випромінювання Червоний напівпровідний лазер (680 нм)  

 

Оцінку залежності концентрації від розподілу часток за розмірами 

виробляють при вимірюванні зразків з градієнтом концентрації частинок. Для 

зразків, що розчиняються в рідині, а також тих, до яких неможливо підібрати 

дисперсійне середовище, використовується блок сухих вимірювань [55]. 

 

2.2.6 Метод атомно-абсорбційної спектрофотометрії 

 

Атомно-абсорбційна спектрофотометрія заснована в переведенні 

досліджуваної проби в атомарний стан і надалі у підрахунку оптичної щільності 

атомних парів аналізуючої речовини у заданому спектральному діапазоні. 

Концентрацію елемента вимірюють за інтенсивністю поглинання світла з 

характерною довжиною хвилі паром з атомів аналізованого речовини. Аналіз в 

цьому методі використовується для виявлення близько 70 елементів (в 

основному металів).  

Для роботи в атомно-адсорбційної спектрометрії використовувався 

атомно-абсорбційний спектрометр АА - 7000 (рис. 2.8).  
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Рисунок 2.8 – Атомно-абсорбційний спектрометр АА - 7000 Shimadzu 

 

Технічна характеристика приладу наведена в таблиці 2.9. 

 

Таблиця 2.9 – Технічна характеристика атомно-абсорбційного 

спектрометра АА - 7000 Shimadzu 

Спектральний діапазон, нм 185-900 нм 

Спектральна ширина шілини, нм 0,2; 0,7; 1,3; 2,0 нм 

Монохроматор Черни – Тернера; 

Голографічна дифракційна решітка 

Оптична схема Електронна двопроменева 

Управління газовими потоками Автоматичне з оптимізацією розходу і 

складу 

Коректор фону Дейтерієвий (185-430 нм) 

 

Shimadzu АА-7000 – двопроменевий атомно-абсорбційний спектрометр 

високого класу для електротермічного і полум'яного атомно-абсорбційного 

аналізу, що дає можливість здійснювати високочутливі аналізи і виділяється 

компактністю, повною безпекою в роботі, гнучкою конфігурацією і зручним 

управлінням. 
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Висновки до розділу 2 

 

Проаналізовано метод отримання сорбентів на основі глини та методи 

дослідження структури і властивостей матеріалу, їх основні характеристики та 

властивості. Дослідження структури і певних властивостей сорбентів проведено 

такими методами: 

1. Методом скануючої електронної мікроскопії (дослідження структури та 

особливостей морфології сорбенту); 

2. Методом газо-адсорбційної порозіметрії (дослідження питомої 

поверхні); 

3. Методом гідростатичного зважування (визначення щільності матеріалу); 

4. Методом ІЧ-спектрометрії (визначення хімічного складу поверхні); 

5. Методом рентгенофлуоресцентної спектроскопії (визначення хімічного 

складу вихідної глини); 

6. Лазерним дифракційним аналізатором розміру часток (аналіз розміру 

часток вихідної глини); 

7. Методом атомноабсорбційної спектрофотометрії (аналіз сорбції 

металів). 
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3 МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ СОРБЕНТУ НА ОСНОВІ ГЛИНИ 

3.1 Спосіб отримання сорбційного матеріалу 

 

Для створення сорбційного матеріалу використано глину Пищиківського 

та Дибинецького родовищ Київської області. Вихідну глину попередньо 

подрібнено спочатку в порцеляновій ступці, а потім в кульовому млині Retsch 

РМ 100, зі швидкістю обертання 3000 об/хв протягом 30 хвилин. Таким же 

обрахом були підготовлені інші матеріали: торф, деревна зола, доломіт. Після 

подрібнення торф піддавали піролітичному відпалу без доступу кисню при 600 

оС протягом 15 хвилин. 

Підготовлені компоненти змішували в певному складі, зазначеному в 

таблиці 3.1 (глина №1 - глина Пищиківського родовища; глина №2 - глина 

Дибинецького родовища). Для формування додавали емульсію полівінілацетату 

у воду або дистильовану воду. Отриману масу формували в кубічну форму з 

розміром ребра 3-5 мм, і відправляли на сушку при 100 оС протягом 2-4 годин і 

відпал в муфельну піч SNOL 8,2 / 1100 в кисневмісному середовищі при 800-

1100 оС протягом 2-4 годин з охолодженням в печі. Отриманий сорбент має 

форму кубічних гранул із середньою фракцією 5 мм. 

 

Таблиця 3.1 – Співвідношення компонентів в складі зразків сорбенту 

Номер 

зразка 

Співвідношення компонентів   

Г
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№
1
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№
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В
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1 1 1 1  1    4 

2 1 1 0,1  1    3 

3 1 1 0,1  1   2  

4 1 1  1 1   1,8  

5 1 1  0,1 1   1,4  

6 4 2   1    3 

7 1 1   1   1,6  
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Продовження таблиці 3.1 

Номер 

зразка 

Співвідношення компонентів   
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№
1
 

Г
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л
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8 1 1   1    2 

9 1 1     1  1,6 

10 1 1    2  2  

11 1 1    1   1,6 

 

3.2 Дослідження морфології поверхні, структури, хімічного складу 

розроблених сорбентів 

 

1. Для поліпшення характеристик вихідної глини її збагачували шляхом 

просіювання через сталеве сито з діаметром комірки 40 мкм. Аналіз розміру 

частинок методом лазерної дифракції показав, що середній розмір часток 

становить 397 нм, і 392 нм для глини №1 і №2 відповідно (рис. 3.1 і рис. 3.2). Це 

означає, що зв'язок сорбенту утворюються в місці з'єднання часток глини 

близько 400 нм. З наведених графіків помітно, що практично всі частинки лежать 

в діапазоні від 0,2 до 3 мкм, причому близько 94% частинок мають розмір менше 

1 мкм. 

 

 

Рисунок 3.1 – Результат розподілення частинок глини №1 
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Рисунок 3.2 – Результат розподілення частинок глини №2 

 

2. Для визначення складу вихідної глини, деревного попелу і доломіту 

проведено аналіз методом енергодисперсійної рентгенолуоресцентної 

спектрометрії. Результати аналізу наведені в таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Хімічний склад компонентів сорбенту за даними 

енергодисперсійної рентгенолуоресцентної спектрометрії 

 

Зразок 

Глина №1 Глина №2 Доломіт Деревна зола 

C, % 3σ, % C, % 3σ, % C, % 3σ, % C, % 3σ, % 

SiO2 68,72 5,78 59,86 5,116 32,97 3,84 32,96 3,84 

CaO 13,57 0,43 0,55 0,056 70,20 0,96 37,19 076 

Fe2O3 8,61 0,06 1,58 0,018 5,93 0,06 5,93 0,06 

K2O 3,73 0,24 1,30 0,109 14,39 0,42 14,39 0,42 

SO3 3,64 1,09 
Не 

виявлено 
- 3,40 1,67 3,40 1,67 

TiO2 1,32 0,06 1,37 0,041 1,56 0,08 1,56 0,08 

Al2O3 
Не 

виявлено 
- 35,18 6,661 

Не 

виявлено 
- 

Не 

виявлено 
- 

ZnO 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2,36 0,08 2,36 0,08 

 

Аналіз складу вихідних глин показав, що хімічний склад 

використовуваних зразків відрізняється, проте в основному містяться однакові 

компоненти, але різної концентрації. Тому, варіюючи співвідношення глин в 

сорбенті, можна контролювати концентрацію таких компонентів, як окис 
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кремнію, заліза кальцію алюмінію тощо.  Доломіт складається з окису кальцію і 

кремнію, так само міститься невелика кількість окису калію і цинку. Деревна 

зола складається з окису кремнію кальцію і калію. 

Так як у результаті термообробки відбувається вигоряння органічних 

компонентів, то в результаті повинна виходити пориста структура сорбенту. Для 

дослідження структури та особливостей морфології сорбенту використовувався 

метод скануючої електронної мікроскопії. 

Результати аналізу представлені на рисунку 3.3. Метод скануючої 

електронної мікроскопії показує наявність розвиненого рельєфу і макропор 

розміром близько 1 мкм у всіх зразків. 

 

                  

                   

                  

                   

Рисунок 3.3 – Особливості морфології сорбційних матеріалів 
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3. Питому поверхню визначали методом низькотемпературної газової 

адсорбції (Thermo Scientific Surfer). Для визначення питомої поверхні зразки 

сорбенту попередньо дегазували при 350 °С 4 години. Як адсорбат 

використовували газ азот, температура адсорбції 77 К. Графік ізотерми адсорбції 

/ десорбції представлений на рисунку 3.4, є типовим для макропористості зразків. 

 

 

Рисунок 3.4 – Графік ізотерми адсорбції / десорбції досліджуваних зразків 

 

4. Використовуючи графік ізотерми за допомогою програмного 

забезпечення розроблялось обчислення площі поверхні по методу БЕТ 

(Брунауера Еммета-Теллера). Для цього беруться точки адсорбції з ділянки 

графіка ізотерми і через них проводиться апроксимуюча пряма (рис. 3.5). 

Коефіцієнт кореляції склав R = 0,998. Питома поверхня зразків близько 2 м2 /г. 

 

 

Рисунок 3.5 – Графік методу БЕТ для визначення питомої поверхні 
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5. Для визначення щільності сорбентів використовувався метод 

гідростатичного зважування на вагах НТ 224RCE з комплектом HTR. Для цього 

гранулу сорбенту спочатку зважують на повітрі, а потім в рідині (у воді), за 

різницею мас розраховується щільність матеріалу. При цьому враховується 

температура рідини, в якій зважується зразок. Результати вимірювань 

представлені в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Визначення щільності сорбентів методом гідростатичного 

зважування 

№ зразка Щільність, г/см3 

Зразок 1 1,82±0,10 

Зразок 2 1,91±0,01 

Зразок 3 1,70±0,06 

Зразок 4 2,03±0,04 

Зразок 5 1,78±0,03 

Зразок 6 1,79±0,03 

Зразок 7 1,76±0,07 

Зразок 8 1,74±0,02 

Зразок 9 1,87±0,23 

Зразок 10 1,79±0,15 

Зразок 11 1,88±0,09 

 

6. Хімічний склад поверхні отриманих сорбентів після відпалу визначали 

методом ІЧ-Фур'є спектрометрії. ІЧ-спектри представлені на рисунку 3.6. 
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Рисунок 3.6 – ІЧ-спектри сорбційних матеріалів 

 

Форма смуг та інтенсивність свідчить про наявність певних силікатних і 

алюмосилікатних молекулярних угруповань в різних станах. Основні смуги 

відносяться до валентних зв'язків кремнію з киснем і водню з киснем. Виражена 

широка смуга при 1040 см-1 відповідає валентним коливанням Si-О-Si тетраедрів 

кремнекислородного каркаса, а смуга 594 см-1 - деформаційних коливань зв'язків 

Ме-О. Поява слабкої смуги поглинання при 613 см-1 може відповідати коливань 

зв'язку Fe-OH в FeOOH. Дуже слабкі смуги 678 і 797 см-1 в зразках можна 

пояснити зв'язками Si-O-Si (Al) з спотворенням тетраедричних і октаедричних 

шарів. Смуга в інтервалі 777 см-1 відповідає Si-О-Si коливань кілець з SiO4 

тетраедрів. Смуга поглинання ~ 1420 см-1, що відповідає деформаційних 

коливань груп ОН в вершинах кремнекислородних тетраедрів, є відмінною 

рисою силікатів. Інтенсивна розтягнута смуга в інтервалі 3100-3500 і смуга 1686 

см-1 відносяться до ОН-валентним і деформаційним коливанням вільної та 

зв'язаної води. 
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3.3 Дослідження сорбційної здатності матеріалів 

 

Для визначення сорбційної здатності через завантаження сорбенту 

пропускали модельний розчин. Вихідний модельний розчин важких металів 

готували шляхом розчинення відповідних наважок солей: CuSO4 × 5H2O, MnCl2 

× 4H2O, Pb(NO3)2, ZnCl2 у дистильованій воді в наступних концентраціях: Cu - 

1,6 мг/л, Mn - 4,39 мг/л, Pb - 5,36 мг/л, Zn - 2,72 мг/л. Ці концентрації близькі до 

середніх після стадії біологічного очищення. 

Гранульований сорбент засипали в ділильну воронку ВД-1-125. Діаметр 

воронки становила 40 мм, висота - 160 мм, маса завантаження - 60 г. Розчин при 

фільтрації пропускали в напрямку знизу-вгору. Для того, щоб компенсувати 

невеликий обсяг завантаження, фільтрацію модельного розчину проводили по 

циркулюючому механізму через сорбент протягом 1 години. В якості еталонного 

сорбенту взяли активоване вугілля марки БАУ-А (ГОСТ 6217-74). 

Ефективність сорбентів визначали шляхом фільтрації модельних 

полютантів на циркуляційно-проточній установці протягом 1 години через 

розроблені сорбенти і еталон (вугілля БАУ-А). Випробування проводили на п'яти 

зразках сорбенту, виготовлених в ідентичних умовах. Аналіз фільтрату на вміст 

металів проводили на атомно-абсорбційному спектрометрі Shimadzu AA 7000, за 

методикою М-03-505-119-08. 

Результати аналізу отриманих розчинів наведені на рисунку 3.7. Для 

наочності концентрація аналізованих розчинів наведена у відсотковому 

відношенні. Як видно з отриманих даних перші шість зразків сорбентів 

практично очищають всі метали з ефективністю близькою до еталонного, а в 

деяких випадках навіть і краще, наприклад, цинк, мідь, марганець. 



63 
 

 
Рисунок 3.7 – Концентрація металів у модельному розчині  

після обробки сорбентами 

 

Сорбційна ємність разом зі швидкість досягнення рівноваги є важливими 

характеристиками будь-якого сорбенту, та має теоретичне і практичне значення. 

За кінетичною залежністю сорбції визначають час, який необхідно для 

встановлення рівноваги в системі «розчин солей металів-сорбент». 

Для цього вихідний модельний розчин важких металів готували шляхом 

розчинення відповідних наважок солей: CuSO4 × 5H2O, MnCl2 × 4H2O, Pb(NO3)2,  
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ZnCl2 у дистильованій воді з концентрацією близькою до 1 мг/л. Точну 

концентрацію металів визначали методом атомно-абсорбційної спектрометрії. 

Кінетику сорбції іонів важких металів на розроблених сорбентах вивчали 

методом обмеженого обсягу. Для цього в конічні колби поміщали 1 г сорбенту, 

200 мл модельного розчину і залишали при постійному перемішуванні за 

допомогою магнітних мішалок. Через певні проміжки часу сорбент 

відокремлювали на фільтрі «синя стрічка», визначаючи зміст відповідних 

металів в очищеному розчині методом атомноабсорбціоної спектрометрії з 

графітовою атомізацією. 

Величину сорбції (Г, мг/г) розраховано  за формулою : 

 

                                                 Г =  
(𝐶0−𝐶𝑝) 𝑉

𝑚
 ,                                                      (3.1) 

 

де 𝐶0 - вихідна концентрація важких металів, мг/л; 

     𝐶𝑝 - рівноважна концентрація важких металів, мг/л; 

     𝑉 - об'єм розчину сорбата, мл; 

      𝑚 - маса сорбенту, г. 

На рисунку 3.8 (а, б, в, г, д) представлені залежності величин сорбції іонів 

металів від часу. 

 

 

а ) Мідь 
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б ) Марганець 

 

в ) Цинк 
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г ) Свинець 

 

д ) Залізо 

Рисунок 3.8 – Криві кінетики сорбції металів 

 

Отже, як помітно з рисунку 3.8 в основному система «сорбент-модельний 

розчин металу» досягає рівноваги за перші 15-20 хвилин. Кінетичні криві на мідь 

і свинець, як і на марганець і цинк, мають подібний вигляд. На рисунку 3.8 також 

помітно, що рівноваги зразків №2, 3, 4 досягли до перших 10 хвилинах взаємодії, 

зразки №1 та 5 до 40 хвилинам, еталонний зразок до 60 хвилині, а зразок №6 

рівноваги так і не досяг. Подібна картина спостерігається і зі свинцем (рис. 3.8 г) 
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за виключення того, що зразки №1 та 2 досягли рівноваги до перших 10 

хвилинах, а зразки № 3, 4, 5 до 20 хвилинам. 

З графіка рисунку 3.8 б видно, що рівноваги зразки досягають не відразу: 

до 20 хвилині образі №4, до 40 хвилині зразок №2 до 60 хвилині зразок № 3, і 

лише до 90 хвилині все решта. Трохи інша картина з цинком. Тут за 150 хвилин 

експерименту еталонний зразок і зразок №6 так і не досягли рівноваги, в той час 

як зразки № 2, 3, 4 прийшли до рівноваги за 20 хвилин експерименту, а зразки 

№1 та 5 за 90 хвилин. 

Таким же образом була досліджена кінетична залежність із залізом (рис. 

3.8 д). Отримана залежність ідентична з дослідженнями на цинк. 

З усього вище сказаного, можна підсумувати, що зразки № 2, 3, 4 здатні 

сорбувати іони металів (мідь, марганець, цинк, свинець) з найвищою швидкістю 

і досягати рівноваги в системі «сорбент-розчин містить метали» за 10-20 хвилин. 

Так як ці зразки № 2, 3, 4 показали найкращу сорбційну здатність до іонів 

металів, то саме їх можна рекомендувати для подальшого використання в 

промислових цілях на стадії доочищення стічних вод. 

 

3.4   Методика отримання розробленого сорбційної матеріалу 

 

Проведені дослідження дозволяють рекомендувати методику отримання 

сорбентів для очищення стічних вод від іонів важких металів. Дана методика 

полягає в наступному: 

1. Взяти глину двох родовищ (у даному експерименті - глина №1 

«Пищиківського родовища» і глина №2 «Дибинецького родовища»). 

Подрібнювати спочатку в порцеляновій ступці, а потім в кульовому млині Retsch 

РМ 100, зі швидкістю обертання 3000 об / хв протягом 30 хвилин. Просіяти через 

металеве сито з діаметром комірки 40 мкм; 

2. Таким же образом підготувати інші матеріали: торф, доломітове 

борошно, деревну золу; 
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3. Після подрібнення торф відпалювати в муфельній печі без доступу 

кисню при 600 оС протягом 15 хвилин. 

4. Підготовлені компоненти змішувати в певному складі, зазначеному в 

таблиці 3.1.1 (для сорбенту №2 - глина 1: глина 2: деревна зола: відпалений торф: 

клей ПВА = 1: 1: 0,1: 1: 3, для сорбенту №3 - глина 1: глина 2: деревна зола: 

відпалений торф: дистильована вода = 1: 1: 0,1: 1: 2, для сорбенту №4 - глина 1: 

глина 2: доломітове борошно: відпалений торф: дистильована вода = 1: 1: 1: 1: 

1,8 відповідно); 

5. Отриману масу сформувати в кубічну форму з розміром ребра 3-5 мм, і 

відправляли на сушку при 100 оС протягом 2 годин і відпал в муфельну піч в 

кисневмісному середовищі при 800 оС протягом 4 годин з охолодженням в печі. 

Отриманий сорбент має форму кубічних гранул із середньою фракцією 5 мм. 

Дану методику представлено на рисунку А1 у Додатку А. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Третій розділ є експериментальною частиною магістерської дисертації, у 

якому представлено аналіз проведення дослідження. 

Спосіб отримання сорбційного матеріалу включає в себе кілька основних 

операцій, таких як подрібнення складових компонентів, збагачення глини, 

змішування компонентів в необхідному співвідношенні, формування сорбенту в 

гранули, сушку і відпал. При цьому кожен сорбент відрізнявся морфологією 

поверхні, що можна виявити за допомогою електронної мікроскопії. Показано, 

що модифікація глини сприяє розвитку пористості і питомої поверхні. 

Апробація отриманих сорбційних матеріалів показала, кінетичні 

залежності сорбції іонів металів на розроблених сорбентах, з яких помітно, що 

швидкість сорбції має найвище значення і досягає рівноваги в перші 10-20 

хвилин контакту в системі «сорбент-забруднювач». Представлені результати 

показують ефективність сорбції таких модельних розчинів, як іони важких 

металів з водних розчинів. 



69 
 

4 РЕГЕНЕРАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО СОРБЕНТУ  

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

У даний час досить актуальним є питання утилізації відпрацьованих 

матеріалів. Однак є досить широкий перелік матеріалів, які можуть бути 

відновлені – регенеровані. Існують такі методи регенерації (відновлення 

сорбційних властивостей) сорбентів, забруднених в процесі очищення води. 

1. Хімічна регенерація проводиться за допомогою рідких або газоподібних 

реагентів при температурі до 100 °С і викликає десорбцію або деструкцію 

сорбата. Наприклад, десорбція фенолів 2-5 % розчином їдкого натру, десорбція 

амонію 5-10 % розчином кухонної солі. Найчастіше застосовуються розчини 

солей, кислот, лугів і деякі органічні розчинники. 

2. Теплова регенерація здійснюється нагріванням сорбентів паром або 

інертним газом. Наприклад, десорбція капролактаму (300-340 °С), десорбція 

ксилолу (260-280 °С). Нагрівання сорбентів паром є більш практичний метод 

через більш дешеву переробку елюатів. 

Ці методи регенерації виробляються безпосередньо в адсорберах, поза 

адсорберів здійснюють термічну регенерацію. Продукти десорбції і деструкції 

забруднень конденсуються і піддаються утилізації. Можливе використання 

каталізаторів (сполук важких металів, органічних речовин). 

3. Термічна і електротермічна регенерації засновані на послідовній 

термодеструкції сорбата до летючих продуктів і конденсуючих напівпродуктів з 

подальшою реактивацією і спалюванням усіх летючих продуктів. 

Електротермічна регенерація здійснюється зовнішнім або внутрішнім 

нагрівом електричним струмом в спеціальних печах безперервної дії. Термічна 

регенерація здійснюється нагріванням топковими газами, продуктами згоряння 

палива у вертикальних шахтних печах, у барабанних обертових печах і печах з 

киплячим шаром [56]. 
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4.1 Застосування установки регенерації відпрацьованого сорбенту 

 

На практиці для очищення стічних вод найбільш поширеними є сорбційні 

методи, що працюють за принципом поглинання продуктів забруднення 

спеціальними речовинами – сорбентами. 

У міру експлуатації сорбентів швидкість сорбції зменшується і після 

досягнення деякого стану рівноваги процес сорбції припиняється. При цьому 

необхідно або замінити сорбент, або відновити його властивості. Другий варіант 

є більш привабливим, оскільки дозволяє скоротити фінансові витрати на покупку 

нового і утилізацію сорбенту, а також зменшити транспортні витрати. 

 

4.1.1   Характеристика установки 

 

Для вирішення питання регенерації відпрацьованих сорбентів компанією 

GlobeCore розроблена спеціальна установка типу СММ-4РП (рис. 4.1). Таке 

обладнання складається з каркасу, колон, системи відводу забруднень, буферної 

ємності, викачного насосу, насосу перекачування, вакуумного насосу, 

компресору, вугільного фільтра, відокремлювача рідини, системи відводу 

пароповітряної суміші та шафи управління. 
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Рисунок 4.1 – Установка регенерації сорбентів СММ-4РП 

 

Технічна характеристика установки наведена у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Технічна характеристика установки регенерації сорбенту 

СММ-4РП 

Параметри Значення 

Продуктивність, кг/20 год 300 

Час регенерації сорбенту, год 20 

Втрата сорбенту, % 3-10 

Встановлена споживана потужність, кВт 18 

Сумарні затрати електроенергії  

за один цикл регенерації, кВт*год 
70 

Напруга живлення, В Будь-яке за потребами 

Тип системи управління Напівавтоматичне 

Габарити, мм : 

- довжина 

- ширина 

- висота 

2800 

2150 

2150 

Маса, кг 2200 
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4.1.2   Принцип роботи та переваги установки 

 

Принцип роботи полягає у наступному : важкі метали, поглинені в процесі 

очищення сорбенту, видаляються за рахунок впливу високої температури і 

вакууму, та збираються в спеціальну ємність. Повний цикл регенерації займає не 

більше 20 годин. По завершенню відновлення за допомогою пневмоциліндрів 

відбувається перекидання колон, з яких вивантажується оброблений сорбент. 

Устаткування здатне працювати в автоматизованому режимі. В ручному режимі 

відбувається завантаження і вивантаження колон з сорбентом.  

Кількість циклів регенерації сорбенту залежить від його забрудненості, 

фізичних властивостей, а також правильного підбору режиму обробки. На 

практиці відомі випадки реактивації сорбентів до 400 циклів, у середньому 

близько 250. Ресурс сорбенту знижується після кожної реактивації і це значить, 

що сорбент буде працювати, але кількість рідини, яку він чистить, буде меншим 

після кожної реактивації на кілька відсотків. 

Після регенерації на установці СММ-4РП сорбент знову можна поміщати 

в очисне обладнання. 

Перевагами такої установки є : 

1. властивості одного і того ж сорбенту можуть бути відновлені до 10 разів; 

2. скорочення втрат важких металів в процесі регенерації, адже видалені 

важкі метали збираються в спеціальну ємність і можуть використовуватися 

повторно у виробництві; 

3. можливість деактивації відпрацьованих сорбентів, які після цього 

можуть утилізуватися як будівельне сміття без нанесення шкоди навколишньому 

середовищу; 

4. знизити матеріальні витрати підприємства за рахунок повторного 

багаторазового використання сорбенту. 

5. відсутність потреби в логістичних послугах (доставка сорбенту). 
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Висновки до розділу 4 

 

При постійній експлуатації сорбентів швидкість сорбції зменшується або 

ж процес взагалі припиняється. Тому потрібно або замінити сорбент, або 

відновити його властивості. Відновлення сорбційного матеріалу є екологічною 

та економічною процедурою, аніж його утилізація. Реактивація відпрацьованого 

сорбенту дозволяє скоротити фінансові витрати на покупку нового і утилізацію 

сорбенту, а також зменшити транспортні витрати. 

У роботі запропоновано установку регенерації відпрацьованого сорбенту 

типу СММ-4РП для повторного його застосування у процесі очищення стічної 

води. Принцип її роботи полягає у тому, що важкі метали, поглинені в процесі 

очищення сорбенту на основі глини, видаляються за рахунок впливу високої 

температури і вакууму, та збираються в спеціальну ємність. 

Особливою перевагою такого обладнання є скорочення втрат важких 

металів  в процесі регенерації, адже видалені шкідливі речовини збираються у 

відповідну ємність і можуть використовуватися повторно у виробництві. 

Таку установку рекомендовано встановлювати у цехах хімічних, 

нафтопереробних та металургійних підприємств з великим обсягом викидів 

важких металів та інших шкідливих речовин у стічну воду. 
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5 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 

 

Завершальною частиною магістерської дисертації є розділ «Розроблення 

стартап-проекту», який полягає у проведенні маркетингового аналізу стартап-

проекту. Метою цього розділу є формування інноваційного мислення, ідей щодо 

оцінювання ринкових перспектив і можливостей впровадження основних 

науково-технічних розробок, сформованих у попередніх частинах магістерської 

дисертації. 

Завдання розділу полягає у маркетинговому аналізі перспектив реалізації 

запропонованого науково-технічного рішення та пропозицій, оцінювання 

можливостей їх ринкового впровадження. Даний розділ представляється у 

наступних таблицях. 

 

5.1 Опис ідеї проекту (товару, послуги, технології) 

 

Опис ідеї стартап-проекту представлений у таблиці 5.1, визначення її 

сильних, слабких та нейтральних характеристик – у таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.1 – Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї 
Напрямки 

застосування 

Вигода для 

користувача 

Створення нового сорбенту на 

основі глини для очищення 

стічної води від важких металів, 

який відрізнятиметься 

методикою модифікування 

хімічної структури і найбільш 

ефективної сорбції іонів важких 

металів, а також розробка 

методики його отримання 

1. Хімічна 

промисловість 

1. Екологічність 

(очищення 

промислових стоків 

від важких металів) 

2. Ефективність та 

дешевизна продукту 

3. Економічність 

(мінімальні 

витрати) 

2. Металургійна 

промисловість 

3. Нафтова і 

нафтопереробна 

промисловість 
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Таблиця 5.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик 

ідеї проекту 

№  

Техніко-

економічні 

характеристики 

ідеї 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 
W 

(слабка 

сторона) 

 

N 

(нейтральн

а сторона) 

S 

(сильна 

сторона) 

Мій  

проект – 

сорбент 

на основі 

глини 

Конкурен

т 1 – 

цеоліт 

Конкурен

т 2 – 

активова

не 

вугілля 

1 
Екологічний 

склад продукту 
+ + + - 

Економічн

о 

Екологічно 

чисті 

компоненти 

2 Не дефіцит + + - - - 

Відсутність 

ресурсозатратн

ості 

3 
Економічний 

продукт 
+ + - - Економія 

4 

Можливість 

модифікації 

продукту 

+ + + - 
Зміна 

матеріалу 

Створення 

більш 

ефективного 

сорбційного 

матеріалу 

5 

Можливість 

регенерації 

продукту 

+ + + 

Відсутніс

ть у 

споживач

а 

установк

и 

регенерац

ії 

сорбенту 

Економічн

о 
Екологічно 

6 

Висока 

ефективність по 

відношенню до 

важких металів 

+ - - - - 

Здатність 

сорбувати з 

іонами важких 

металів; 

7 Швидка сорбція + - - 

Зменшен

ня 

сорбційн

ої 

здатності 

внаслідок 

повторно

го 

застосува

ння 

- 

Ефективність 

сорбенту; 

Екологічність 
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5.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

 

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз 

таких складових, які представлені у таблиці 5.3. 

 

Таблиця 5.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту  

Ідея проекту 

  

Технології її 

реалізації 
Наявність технологій 

Доступність 

технологій 

Технологія  

(технологія 

виготовлення 

товару, надання 

послуги)  

Чи вони наявні, або ж 

необхідно їх 

розробити/доробити?  

Чи вони 

доступні 

авторам 

проекту?  

Створення нового сорбенту 

на основі глини для 

очищення стічних воді від 

іонів важких металів, а 

також розробка методики 

його отримання 

Розроблена технологія (методика)  

отримання матеріалу на основі глини 

Обрана технологія (методика) реалізації ідеї проекту 

Дана методика полягає в наступному: 

1. Взяти глину двох родовищ -------------- (глина кар'єра «---------» і глина кар'єра «-------

-----»). Подрібнювали спочатку в порцеляновій ступці, а потім в кульовому млині 

Retsch РМ 100, зі швидкістю обертання 3000 об / хв протягом 30 хвилин. Просіяти 

через металеве сито з діаметром комірки 40 мкм; 

2. Таким же образом підготувати інші матеріали : торф, доломітове борошно, деревну 

золу; 

3. Після подрібнення торф відпалювати в муфельній печі без доступу кисню при 600 

оС протягом 15 хвилин; 

4. Підготовлені компоненти змішувати в певному складі, зазначеному в таблиці 1 (для 

сорбенту №2 - глина 1: глина 2: деревна зола: відпалений торф: клей ПВА = 1: 1: 0,1: 

1: 3, для сорбенту №3 - глина 1: глина 2: деревна зола: відпалений торф: 

дистильована вода = 1: 1: 0,1: 1: 2, для сорбенту №4 - глина 1: глина 2: доломітове 

борошно: відпалений торф: дистильована вода = 1: 1: 1: 1: 1,8 відповідно); 

5. Отриману масу сформувати в кубічну форму з розміром ребра 3-5 мм, і відправляли 

на сушку при 100 оС протягом 2 години і відпал в муфельну піч в кисневмісному 

середовищі при 800 оС протягом 4 годин з охолодженням в печі. Отриманий 

сорбент має форму кубічних гранул із середньою фракцією 5 мм. 
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5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

 

Аналіз попиту (наявність попиту, динаміка розвитку ринку) наведено у 

таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-

проекту  

№ 
Показники стану ринку 

(найменування) 
Характеристика 

1 Наявність попиту Високий попит 

2 Кількість головних гравців 
Кількість промислових 

підприємств 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка)  Зростає 

4 Загальний обсяг продажу, грн/ум. од  - 

5 
Специфічні вимоги до стандартизації 

та сертифікації  
- 

  

За результатами аналізу таблиці можна підсумувати, що ідея стартап-

проекту є привабливою для ринку за попереднім оцінюванням (у таблицях).  

Потенційні групи клієнтів, їх характеристики та орієнтовний перелік вимог 

до товару для кожної групи представлено у таблиці 5.5.  
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Таблиця 5.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту  

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у поведінці 

різних потенційних 

цільових груп клієнтів 

Вимоги споживачів 

до товару 

Базова потреба, 

яку задовольняє 

товар (згідно 

концепції  

потенційного 

товару)  

Визначити потенційні 

цільові групи клієнтів, 

що можуть бути 

зацікавлені у 

задоволені означеної 

потреби  

Вписати фактори, що 

формують поведінку 

клієнта (стандарти, 

технічні регламенти, 

інші фактори цінового та 

нецінового характеру) та 

особливості купівлі та 

експлуатації товару  

- до продукції - до 

компанії 

постачальника  

Ефективне 

очищення 

промислових 

стоків від іонів 

важких металів 

Промислові 

підприємства: 

- Хімічні; 

- Металургійні; 

- Нафтові та 

нафтопереробні 

1. Екологічність 

(очищення стоків) 

2. Економічність 

(дешевизна) 

3. Можливість 

регенерації продукту 

4. Постійна 

актуальність 

- Ефективність 

продукту; 

- Оперативність 

виготовлення 

продукту 

 

Фактори, що сприяють ринковому впровадженню запропонованого 

проекту, та фактори, що йому перешкоджають, наведені у таблицях 5.6 і 5.7 у 

порядку зменшення значущості.  

 

Таблиця 5.6 – Фактори можливостей  

№ Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 
Забруднення стічної 

води 

Забруднення 

промислових стоків від 

підприємств, в основному 

хімічної, металургійної та 

нафтопереробної галузей 

Розробка ефективного 

сорбційного матеріалу на основі 

глини 

2 Економічність Дешевизна сорбенту 
Закупівля не дефіцитного 

матеріалу  

3 
Можливість регенерації 

продукту 

Сорбент можна 

регенерувати за 

допомогою відповідних 

установок, що 

зекономить на його 

постійній закупівлі 

Купівля установки регенерації 

сорбенту 
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Таблиця 5.7 – Фактори загроз 

№ Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

 1 

Зростання цін 

Зростання цін на 

початковий матеріал 

(закуплену глину для 

модифікації сорбенту) 

Пошук більш економічного 

початкового матеріалу 

 2 
Відсутність 

обладнання 

Відсутність 

обладнання для 

модифікації сорбенту 

 Розробка обладнання 

3 

Порушення 

методики 

Порушення методики 

отримання сорбенту 

Контроль усіх етапів 

розробки сорбційного 

матеріалу за вказаною 

методикою його отримання 

  

Фактори конкурентоспроможності наведено в таблиці 5.8. 

 

Таблиця 5.8 – Фактори конкурентоспроможності  

№ 
Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння конкурентних 

проектів значущим) 

1 Виробничий 
Технологія, рівень якості, велика кількість 

споживачі 

2 Збутовий Велика кількість посередників 

3 Сервісний Гарантія 

4 Ринковий Ринкова новизна, споживча новизна, вартість 

 

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження даного 

проекту є складання SWOT-аналізу, який представлений у таблиці 5.9. 
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Таблиця 5.9 – SWOT - аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Екологічно чисті компоненти 

сорбенту; 

2. Відсутність ресурсозатратності 

матеріалу; 

3. Дешевизна сорбенту; 

4. Здатність розробленого 

матеріалу ефективно сорбувати 

з іонами важких металів; 

5. Новизна – новий сорбційний 

матеріал на основі глини, який 

відрізнятиметься методикою 

модифікування хімічної 

структури та ефективною 

сорбцією іонів важких металів 

1. Відсутність у споживача 

установки регенерації 

сорбенту; 

2. Зменшення сорбційної 

здатності внаслідок повторного 

застосування 

Можливості Загрози 

1. Забруднення промислових 

стоків від підприємств, в 

основному хімічної, 

металургійної та 

нафтопереробної галузей; 

2. Дешевизна сорбенту; 

3. Сорбент можна регенерувати за 

допомогою відповідних 

установок, що зекономить на 

його постійній закупівлі 

1. Зростання цін на початковий 

матеріал (закуплену глину 

для модифікації сорбенту); 

2. Відсутність обладнання для 

модифікації сорбенту; 

3. Порушення методики 

отримання сорбенту 

 

5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 

 

Розроблення ринкової стратегії передбачає визначення стратегії охоплення 

ринку: опис цільових груп потенційних споживачів представлений у таблиці 

5.10.  
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Таблиця 5.10 – Вибір цільових груп потенційних споживачів  

№ 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти продукт, 

% 

Орієнтовний попит в 

межах 

цільової групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

1 
Хімічне 

виробництво 
100 % 

Значна потреба у 

методах очищення 

стічних вод від 

важких металів, тому 

високий попит у 

застосуванні 

найвигіднішого 

методу очищення 

води 

Висока 

інтенсивність 

конкуренції, 

оскільки ці 

виробництва 

масштабно 

забруднюють 

стоки, які 

необхідно 

негайно 

очишувати від 

важких металів 

2 
Гальванічне 

виробництво 
100 % 

3 
Нафтопереробне 

виробництво 
100 % 

 

Вибір стратегії конкурентної поведінки наведено у таблиці 5.11. 

 

Таблиця 5.11 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки  

Чи є проект 

«першопрохід

цем» на 

ринку? 

Чи буде компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде 

компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента? 

Стратегія конкурентної поведінки 

Так Так 

Ні, оскільки 

розроблені 

властивості 

даного 

матеріалу є на 

високоефектив

ному рівні 

“Розробка нового глинистого 

сорбенту, який забезпечує 

ефективну очистку промислових 

стоків до норм ГДК, дає 

можливість підвищити безпеку і 

ефективність вже існуючих споруд 

для очищення, виключає утворення 

мікроорганізмів у фільтруючому 

шарі. 

Даний матеріал дозволяє 

одночасно провести очищення від 

декількох видів забруднюючих 

речовин (важких металів) на 

високоефективному рівні. До того 

ж із застосуванням цього 

сорбційного матеріалу виробничий 

цикл забезпечується замкнутим 

кільцем екологічного 

водокористування, у результаті 

чого економиться водний ресурс.” 
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5.5 Формування маркетингової концепції товару 

 

Підсумок результатів попереднього аналізу конкурентоспроможності 

товару наведено у таблиці 5.12. 

 

Таблиця 5.12 – Визначення ключових переваг концепції потенційного 

товару  

№ Потреба 
Вигода, яку пропонує 

товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або 

такі, що потрібно створити) 

1 

Очищення стічних 

вод від важких 

металів 

Розробка ефективного 

сорбенту на основі 

глини 

Сорбент відрізнятиметься 

методикою модифікування 

його хімічної структури 

2 
Швидкість 

очищення води 

Розробка методики 

отримання сорбційного 

матеріалу, який швидко 

сорбує з іонами важких 

металів 

Ключова перевага 

3 Вартість матеріалу 
Дешевизна створеного 

сорбенту 

Мала кількість дешевих 

сорбційних матеріалів, у 

тому числі глинистих 

3 
Ресурсозбереження 

корисних копалин 

Можливість регенерації 

сорбенту 

Не всі сорбційні матеріали 

піддаються багаторазовим 

регенераціям 

4 
Економія водного 

ресурсу 

Із застосуванням 

розробленого сорбенту 

виробничий цикл 

забезпечується 

замкнутим кільцем 

екологічного 

водокористування, у 

результаті чого 

економиться водний 

ресурс.” 

- 

5 

Очищення стічних 

вод від інших 

забруднюючих 

речовин 

Даним сорбентом – це 

актуально, оскільки 

його можна 

застосовувати для 

підприємств різних 

галузей промисловості 

Ключова перевага 
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Висновки до розділу 5 

 

«Розроблення стартап-проекту» є завершальним розділом магістерської 

дисертації, який полягає у проведенні маркетингового аналізу стартап-проекту. 

Даний розділ представлений у вигляді таблиць, у якому виконано наступне: 

1. Опис ідеї проекту; 

2. Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї 

проекту; 

3. Технологічний аудит ідеї (технологічна здійсненність); 

4. Аналіз ринкових можливостей запуску проекту (характеристика 

потенційного ринку, потенційних клієнтів, фактори можливостей, загроз і 

конкурентоспроможності); 

5. Складання SWOT – аналізу можливостей впровадження проекту; 

6. Розроблення ринкової стратегії проекту (вибір цільових груп 

потенційних споживачів, визначення базової стратегії конкурентної поведінки); 

7. Визначення ключових переваг концепції потенційного товару. 
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ВИСНОВКИ 

 

Темою магістерської дисертації є обгрунтування складу сорбентів на 

основі глини для очищення стічних вод від важких металів. Дисертаційна робота 

містить вступну частину, 5 розділів з висновками до кожного з них, загальний 

висновок та список використаних джерел. 

У роботі проаналізовано літературні і патентні вітчизняні та зарубіжні дані 

стосовно сорбційного очищення стічних вод від шкідливих речовин, зокрема від 

важких металів. Використовується комплекс аналітичних методів, що 

представляє вичерпну інформацію як про вихідні матеріали, отриманих 

сорбентів, так і про їх ефективність. Розглянуто сорбційні методи очищення 

стічних вод, існуючі сорбенти для очищення промислових стоків. У результаті 

огляду літератури поставлено мету і сформульовано завдання для створення 

сорбційного матеріалу на основі глини та методики його отримання. 

Сорбційна обробка доцільна як завершальний процес, після механічної та 

інших більш дешевих видів очищення від грубодисперсних, колоїдних і частин 

розчинених домішок. Оптимальною послідовністю процесів фізико-хімічної 

очистки є такою: коагуляція - відстоювання - фільтрування - сорбція. 

У даному дослідженні в якості сорбенту обрано глини Пищиківського та 

Дибинецького родовищ Київської області, а також використано такі матеріали, 

як торф, деревна зола, доломіт, розчин полівінілацетату, у якості активуючих 

добавок. Застосовано термічну модифікацію для зміни хімічної структури 

суміші, морфології поверхні та утворення пористості. 

Проведено аналіз методу отримання сорбентів на основі глини та методів 

дослідження структури і властивостей матеріалу, їх основні характеристики та 

властивості. Метод отримання сорбенту на основі глини складається з кількох 

основних дій: 

- подрібнення складових компонентів; 

- збагачення глини; 

- змішування компонентів в необхідному співвідношенні; 
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- формування сорбенту в гранули; 

- сушку і відпал. 

Досліджено, що кожен із зразків селективно витягають іони важких 

металів. Отримано кінетичні залежності сорбції іонів металів на розроблених 

сорбентах, з яких помітно, що швидкість сорбції має найвище значення і досягає 

рівноваги в перші 10-20 хвилин контакту в системі «сорбент-забруднювач». 

У роботі запропоновано установку регенерації відпрацьованого сорбенту 

типу СММ-4РП для повторного його застосування у процесі очищення стічної 

води. Оскільки при постійній експлуатації сорбентів швидкість сорбції 

зменшується або ж процес взагалі припиняється. Тому потрібно або замінити 

сорбент, або відновити його властивості. Відновлення сорбційного матеріалу є 

екологічною та економічною процедурою, аніж його утилізація. 

Значною перевагою такої установки є скорочення втрат важких металів в 

процесі регенерації, адже видалені шкідливі речовини збираються у відповідну 

ємність і можуть використовуватися повторно у виробництві. Таку установку 

рекомендовано встановлювати у цехах хімічних, металургійних та 

нафтопереробних підприємств з великим обсягом викидів важких металів та 

інших шкідливих речовин у стічну воду. 

Зміст ідеї проекту – це створення нового сорбенту на основі глини для 

очищення стічної води від важких металів, який відрізнятиметься методикою 

модифікування хімічної структури і найбільш ефективної сорбції іонів важких 

металів, а також розробка методики його отримання. 

Потенційними цільовими групами клієнтів є хімічні, металургійні, нафтові 

та нафтопереробні підприємства. Фактори, що формують поведінку клієнта, - 

екологічність (очищення промислових стоків), економічність (дешевизна 

продукту), можливість регенерації продукту та його постійна актуальність. 

Стратегією конкурентної поведінки є розробка нового сорбенту на основі 

глини, який забезпечує ефективне очищення промислових стоків до норм ГДК. 

Даний матеріал дозволяє одночасно провести очищення від декількох видів 

забруднюючих речовин (важких металів) на високоефективному рівні. До того ж 
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із застосуванням цього сорбційного матеріалу виробничий цикл забезпечується 

замкнутим кільцем екологічного водокористування, у результаті чого 

економиться водний ресурс. 

Отже, запропоновані сорбенти при збереженні якості очищення води 

складаються з більш дешевої і поширеної сировини, ніж існуючі аналоги у 

вигляді активованого вугілля. Даний сорбент можна рекомендувати для 

доочищення стічних вод від важких металів хімічного, гальванічного та 

нафтопереробного виробництва. 
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ДОДАТОК А 

 

Методика отримання сорбенту на основі глини 

 

 

Рисунок А1 – Схематичне зображенння методики 


