
ОЧИСТКАОЧИСТКА СТІЧНИХСТІЧНИХ ВОДВОД
ГАЛЬВАНІЧНОГОГАЛЬВАНІЧНОГО
ВИРОБНИЦТВАВИРОБНИЦТВА



ІдеяІдея проектупроекту

nn СтворенняСтворення новогонового способуспособу
очисткиочистки стічнихстічних водвод відвід
важкихважких металівметалів тата розробкарозробка
ресурсозберігаючоїресурсозберігаючої тата
екологічнобезпечноїекологічнобезпечної
технологіїтехнології. . 

nn ЗапропонованоЗапропоновано спосібспосіб
очисткиочистки водвод відвід важкихважких
металівметалів ((хромухрому, , свинцюсвинцю, , 
нікелюнікелю, , мідіміді, , залізазаліза, , кадміюкадмію іі
цинкуцинку). ). СпосібСпосіб заснованийзаснований нана
використаннівикористанні принциповопринципово
новихнових сорбентівсорбентів –– осадовихосадових
порідпорід певногопевного
мінералогічногомінералогічного складускладу..



РеалізаціяРеалізація проектупроекту

nn СутністьСутність проектупроекту становитьстановить
використаннявикористання принциповопринципово новихнових
сорбентівсорбентів –– осадовихосадових порідпорід длядля
очищенняочищення стічнихстічних водвод
гальванічногогальванічного виробництвавиробництва іі
виробництвавиробництва свинцевихсвинцевих
акумуляторівакумуляторів..

nn ЗапропонованийЗапропонований спосібспосіб
відрізняєтьсявідрізняється відвід існуючихіснуючих тимтим, , 
щощо замістьзамість хімічниххімічних реагентівреагентів додо
стічноїстічної водиводи додаютьдодають сорбентсорбент --
природнийприродний матеріалматеріал, , якийякий вміщуєвміщує
глиністіглиністі мінералимінерали, , представленіпредставлені
каолінітомкаолінітом, , монтморилонітоммонтморилонітом,,
слюдоюслюдою, , аа такожтакож карбонатнимикарбонатними
мінераламимінералами, , вміствміст якихяких
змінюєтьсязмінюється відвід 10 % 10 % додо 30 %.30 %.



РеалізаціяРеалізація проектупроекту

nn ЗапропонованийЗапропонований сорбентсорбент дозволяєдозволяє
виконативиконати очисткуочистку якяк ізіз кислихкислих, , тактак іі
ізіз лужнихлужних розчиніврозчинів. . ОдночасноОдночасно зз
хромомхромом ((ІІІІІІ) ) ізіз стічнихстічних водвод
вилучаютьсявилучаються наступнінаступні важківажкі металиметали: : 
мідьмідь, , цинкцинк, , свинецьсвинець, , нікельнікель, , залізозалізо. . 

nn НаНа відмінувідміну відвід існуючихіснуючих методівметодів
очисткиочистки, , спосібспосіб дозволяєдозволяє безбез
підвищенняпідвищення температуритемператури, , тискутиску, , 
підтриманняпідтримання вузькоговузького диапазонудиапазону рНрН
іі додаваннядодавання спеціальнихспеціальних реагентівреагентів
досягтидосягти високоговисокого ступенюступеню очисткиочистки. . 
МеталиМетали--домішкидомішки поглинаютьсяпоглинаються
сорбентомсорбентом незворотньонезворотньо, , процеспроцес
відбуваєтьсявідбувається доситьдосить швидкошвидко іі нене
потребуєпотребує значнихзначних витратвитрат сорбентусорбенту..



ОсновніОсновні характеристикихарактеристики
процесупроцесу вилученнявилучення хромухрому((ІІІІІІ) ) 
природнимиприродними сорбентамисорбентами ізіз

стічнихстічних водвод

Залежність сорбції хрому (ІІІ) від вихідної 
концентрації металу у розчині
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Ефективність застосування сорбенту для

очистки від хрому (ІІІ)

Ступінь
вилуче-
ння

металу,
%

Сорбці-
йна

ємність
мг/г

Вихідна
концентра-
ція хрому

(ІІІ), 
мг/дм3

98,358,0300

98,938,8200

98,929,4150

99,218,0100

99,59,050

99,87,025

1002,010

1001,05



ПринципПринцип запропонованогозапропонованого способуспособу булобуло
застосованозастосовано длядля очисткиочистки стічнихстічних водвод відвід
свинцюсвинцю акумуляторногоакумуляторного виробництвавиробництва ТОВТОВ
““ДніпропетровськийДніпропетровський досліднийдослідний заводзавод
““ЕнергоавтоматикаЕнергоавтоматика””. . ЗапропонованаЗапропонована
технологічнатехнологічна схемасхема длядля локальноголокального
очищенняочищення стічнихстічних водвод цьогоцього підприємствапідприємства..



ТехнологічнаТехнологічна схемасхема очисткиочистки
гальванічнихгальванічних стоківстоків відвід свинцюсвинцю



ОсновніОсновні характеристикихарактеристики процесупроцесу вилученнявилучення
свинцюсвинцю природнимиприродними сорбентамисорбентами ізіз стічнихстічних

водвод

99,699,699,699,699,999,9100,0100,0100,0100,033

85,885,899,699,699,699,6100,0100,0100,0100,022

73,373,381,181,185,785,789,389,3100,0100,011

СС=500=500СС=400=400СС=300=300СС=200=200СС=100=100

СтупіньСтупінь очисткиочистки, %, %МасаМаса
сорбентусорбенту, , гг

nn ПриміткаПримітка: : СС –– вихіднавихідна
концентраціяконцентрація свинцюсвинцю, , мгмг//лл



ЕфектівністьЕфектівність способуспособу

nn ЗапропонованийЗапропонований спосібспосіб єє більшбільш
економічнимекономічним заза наступниминаступними
показникамипоказниками:  :  економіяекономія енергоресурсівенергоресурсів
(30 %); (30 %); економіяекономія матеріалівматеріалів (30 %); (30 %); 
економіяекономія сировинисировини (20 %), (20 %), зменшеннязменшення
залежностізалежності відвід імпортуімпорту матеріалівматеріалів іі
сировинисировини –– 100 %.  100 %.  ПоліпшенняПоліпшення
екологічнихекологічних факторівфакторів полягаєполягає уу
зменшеннізменшенні надходженнянадходження токсичнихтоксичних
речовинречовин уу довкіллядовкілля..

nn СорбційнаСорбційна оглинальнаоглинальна здатністьздатність
сорбентусорбенту щодощодо важкихважких металівметалів уу 2020--50 50 
разівразів вищавища уу порівнянніпорівнянні зз цеолітомцеолітом.  .  
ВідпрацьованийВідпрацьований сорбентсорбент єє екологічноекологічно
безпечнимбезпечним, , тата можеможе бутибути використанийвикористаний
якяк добавкадобавка уу будматеріалибудматеріали



ПерПереевагиваги методуметоду очищенняочищення
стічнихстічних водвод ізіз використаннямвикористанням

природногоприродного сорбентусорбенту

Даний метод очистки не є реагентним
і екологічно безпечний

Сорбент дозволяє проводити очистку
вод як у нейтральному,  так і у кислому середовищі

Використаний сорбент утилізують шляхом
використання при виробництві будівельних матеріалів

Доступність сорбенту – розповсюджений на
80%   території України

Не потребує регенерації через свою
дешевизну ( 100грн/тонну = 10коп/кг)



ОбОб‘‘єктиєкти інтелектуальноїінтелектуальної власностівласності



ОбОб‘‘єктиєкти інтелектуальноїінтелектуальної власностівласності



ДЯКУЮДЯКУЮ ЗАЗА УВАГУУВАГУ


