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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ 
ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ВІД ІОНІВ АМОНІЮ ПРИРОДНИМИ 
ДИСПЕРСНИМИ СОРБЕНТАМИ 

Розглянуто екологічні аспекти очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентам
и. Побудовано ізотерми адсорбції іонів амонію природними цеолітами, палигорськітами та глауконітами. П
роведено їх ідентифікацію відомим теоретичним моделям і встановлено значення кінетичних коефіцієнтів. 
Розроблено принципову технологічну схему процесу очищення питної води від іонів амонію. 
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Амонійний азот є одним із нормованих показників якості п
итної води, його вміст нормується також у стоках та у поверхн
евих водах. У всьому світі цей показник суворо лімітується від
повідними нормативними документами. Так, наприклад, у Кан
аді гранично допустима концентрація катіонів амонію N1-1/ у п
итній воді та у воді, яка спрямовується на господарські потреб
и, не повинна перевищувати 0,39 мг/дм3, у деяких країнах Євр
опейського союзу - 2,0 мг/дм3. Україна, Польща, Німеччина, Ф
ранція та Угорщина дотримуються норми, рекомендованої Вс
есвітньою організацією охорони здоров'я (\А/НО), а саме-0,5 м
г/дм3 [1]. 

Сучасний стан водного басейну багатьох країн (зокрема У
країни та Польщі) свідчить про перевищення гігієнічної норми 
за МН4+ та про неможливість подачі води з підземних джерел 
безпосередньо споживачам питної води без попереднього оч
ищення, що змушує підприємства водопідготовки вживати дод
аткових заходів, які пов'язані з використанням дорогих та енер
гоємних технологій. Причиною того, що іони амонію займають 
одне з домінуючих місць серед забруднювачів питної води, є 
широке поширення джерел забруднень (надлишкове внесенн
я неорганічних та органічних добрив, стічні води тваринницьк
их комплексів, побутові та виробничі стічні води, переважно хі
мічної та харчової промисловості, стоки сміттєзвалищ, які міст
ять у собі сполуки азоту). Особливу небезпеку іони амонію спр
ичиняють для локальних, невеликих за об'ємами систем водо
постачання сільської місцевості, де існує значний вплив перел
ічених вище джерел забруднень. 

Перспективними методами очищення питної води від іоні
в амонію є адсорбційні методи з використанням природних ди
сперсних мінералів як адсорбентів. Україна володіє значною 

мінеральною базою сорбентів, тому для очищення питної вод
и можливі різні рішення. Перевагою застосування природних 
дисперсних сорбентів є низька вартість, а тому відпадає необ
хідність у їх регенерації, яка є досить затратною. Відпрацьова
ні сорбенти можуть використовуватись для покращення струк
тури ґрунтів із одночасним внесенням іонів амонію, які є необх
ідним елементом живлення рослин, або для виробництва мін
еральних комплексних добрив. Найбільш перспективним, на н
аш погляд, є використання природних цеолітів, пали- горськіту 
та глауконіту як сорбентів для очищення питної води від іонів 
амонію. 

Для досліджень використовувався цеоліт Союзницького р
одовища (Закарпаття). 

Слід зауважити, що цеоліт - це каркасний алюмосилікат, у 
внутрішньому кристалічному просторі якого розміщені обмінні 
катіони лужних та лужноземельних металів і молекули води. Й
ого унікальні адсорбційні та іонообмінні властивості [2] - це хі
мічна, механічна та радіаційна стійкість, висока кислотостійкіс
ть, що обумовлюють широку область застосування цеолітів у 
промисловості

 

.С. Мальований, О.В. Мартиняк, Г.В. Сакалова, Н.Ю. Чорномаз, А.В. Сибірний, О.М. Креховецькии 

 



[З, 4], сільському господарстві [5-8], охороні природного серед
овища [9-11]. 

Основні області застосування цеолітів такі: 
• глибоке осушування і очищення газів; 
• очищення нафтопродуктів, води, трансформаторного мас

ла, етанолу, брому, спирту-сирцю; 
• збагачення повітря киснем; 
• одержання азоту; 
• використання як наповнювача у виробництві паперу, гумо

вих сумішей, смол, розчинників, цементу, силікатної цегли
; 

• селективне очищення рідин і ґрунту від радіоактивних еле
ментів із збереженням іонообмінних властивостей в умов
ах високої радіоактивності; використання у складі кормов
их добавок і преміксів у відгодівлі сільськогосподарських т
варин і риб; використання у суміші з добривами та пестиц
идами для підвищення врожайності сільськогосподарськи
х культур. 
Цеоліти мають пористу тривимірну структуру тетраедрів (

АІ04) та (3і04), хімічна формула найбільш поширеного природ
ного цеоліту - клиноптилоліту може мати вигляд (К2,№2,Са)[АІ
25і7018] 6Н20 [2]. 

У кристалах цеолітів є система каналів і капілярів молеку
лярного розміру, що обумовлює здатність розділяти суміші ре
човин з молекулами різних розмірів та вибірково очищати різн
і молекулярні системи. В об'ємному просторі між кристалами 
цеолітів (які мають розміри у кілька десятків мікрометрів і утво
рюють агрегати) є домішки, що утворюють так звану вторинну 
пористу структуру, яка на відміну від первинної (внутрікристал
ічних пор) не має специфічних властивостей селективної адсо
рбції. 

Оксидний склад цеоліту Сокирницького родовища надано 
у табл. 1. 

 

Інший мінерал, який використовувався для досліджень
, - палигорськіт Дашуківського родовища. У табл. 2 приведено 
середній оксидний склад мінералу. 

Для досліджень використовувався також глауконіт Адамів
ської групи родовищ Хмельницької області. Склад родовищ - 
природний пісок, що містить 50-70 % мінера- 

 

лу глауконіту. Глауконітові мікроконкреції мають ефективну пи
тому поверхню, високу ємкість катіонного обміну та моношару
. Оксидний склад глауконіту, що використовувався для дослід
жень, надано у табл. 3. 

 

Перед проведенням експериментів готувались модельні р
озчини шляхом розчинення солі МН4СІ в дистильованій воді, у 
всіх випадках концентрація іонів амонію в розчині складала 14 
мг/л. Це приблизно десятикратно перевищує допустимий вміс
т іонів амонію у питній воді, що відповідає реальним рівням за
бруднень. Модельні розчини у кількості 200 мл заливались у г
ерметичні посудини, куди засипались попередньо зважені пор
ції досліджуваного сорбенту (цеоліту, палигорськіту чи глаук
оніту). У всіх випадках ці порції становили 2; 5; 10; 15; 20 та З
О г. Досліджувана суміш (забруднена вода та сорбент) витрим
увалась у герметичному термостатованому стані протягом 8 д
іб в умовах періодичного струшування, що є гарантією досягн
ення системою адсорбційної рівноваги на момент відбору про
би. Разом з тим протягом такого тривалого відстоювання вдав
алось добитись повного осадження сорбенту, завдяки чому за
безпечувалась коректність фотометричного аналізу відібраної 
проби. Температура адсорбції для всіх серій досліджень витр
имувалась на рівні 20 °С та 35 °С. Відібрана проба аналізувал
ась на вміст відповідних іонів. Результати експериментів нада
но на рис. 1. 

Дані, які приведені на рис. 1, використовувались для побу
дови ізотерм адсорбції (рис. 2). 

Результати досліджень показали, що температура у межа
х досліджуваних (20 °С та 35 °С) мало впли-

Таблиця 1 - Оксидний вміст цеоліту Сокирницького 
родовища 

Оксид Вміст, % масові Оксид Вміст, % масові 
5і02 70,21 ТІ02 0,14 
аі2о3 12,27 МпО 0,073 
Ре203 1,2 РА 0,033 

РеО 0,55 №20 1,77 
К20 3,05 3°з 0,10 

СаО+МдО 10,09   

ЗКОЛОГИЯ И ПРОМЬІШЛЕННОСТЬ 

Таблиця 2 - Оксидний склад палигорськіту 
Оксид Вміст, % масові Оксид Вміст, % масові 

5І02 55,2 №20 0,26 

ТІ02 0,34 К20 1,12 
аі2о3 11,74 РА 0,055 

Ре203 6,95 2°з 0,1 

РеО 0,2 Сульфіди 0,035 

МпО 0,34 п.п.п. 11,76 

МдО 5,08 Сума 98,9 
СаО 1,25 СО, 0,37 

Таблиця 3 - Оксидний склад глауконіту 
Оксид Вміст, % масові Оксид Вміст, % масові 

3і02 59,97  11,62 
аі2о3 7,15 к20 4,63 
СаО 2,71 РА 4,87 

МдО 2,00 №20 1,66 

РеО 0,50 ТІ02 0,15 
МпО >0,01 Н,0 4,73 

1 І 2011 
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днією залежністю. На основі аналізу експериментальних дани
х встановлено, що у випадку застосування як адсорбентів цео

літу та глауконіту, експериментальні ізотерми можуть бути апр
оксимовані прямолінійною ділянкою ізотерми (ізотермою Генрі
). Встановлені значення кінетичних коефіцієнтів (коефіцієнта 
швидкості іонного обміну) для цих досліджуваних випадків, які 
склали для природного цеоліту - к = 1,227 м/кг; для глауконіту 
- к = 0,0227 м/кг. 

Для палигорськіту процес описується нелінійною ізотермо
ю, тому для ідентифікації цього процесу відомим теоретичним 
моделям спільно з кафедрою хімічної і процесової інженерії Ж
ешувської політехніки (м. Жешув, Польща) було розроблено с
пеціальну комп'ютерну програму, яка надає можливість прово
дити ідентифікацію даних всім відомим типам теоретичних мо
делей. У цьому випадку досліджувалась апроксимація експер
иментальних даних моделям Ленгмюра, бі-Ленгмюра, Френдл
іха і Нікольського (хоча можна було б проводити таку апрокси
мацію будь-якій із відомих теоретичних моделей). До того ж пр
ограма дає можливість вибору для апроксимації алгебраїчних 
функцій чи сплайнів, а також методу, за яким проводиться апр
оксимація (Павела чи Маркварта). 

Для проведення ідентифікації за цією програмою необхід
но реалізувати такі кроки: 

вибір теоретичної моделі, на відповідність якій проводить
ся ідентифікація експериментальних даних; встановленн
я інтервалу зміни параметрів, які використовуються у дос
ліджуваній теоретичній моделі; 
введення експериментальних даних (вводяться безпосер
едньо в таблицю або експортуються з програми, де вони 
попередньо записані); проведення ідентифікації. 
У діалоговому вікні є можливість виведення експеримента

льних даних та побудованого за теоретичною моделлю графік
а. Окрім того, є можливість виведення в окремий файл обчисл
ених значень кінетичних констант, які входять в рівняння ізоте
рми адсорбції, а також статистичних оцінок ідентифікації - сер

еднє квадратичне відхилення, критерій Фі

шера, 1-критерій Стьюдента. 
Результати розрахунків (табл. 4) пока

зали, що з достатньою мірою коректності 
експериментальні дані можуть бути апрок

симовані ізотермами Ленгмюра, бі- Ленгмюра та Нікольського. 
Ізотерма Френдліха у цьому випадку неприйнятна, оскільки її 
вигляд корінним чином відрізняється від експериментальної. 

Аналіз значень критерію Фішера для досліджуваних теоре
тичних ізотерм (табл. 4) дозволяє стверджувати, що найбільш 
коректно описує процес адсорбції ізотерма Ленгмюра. Разом з 
тим можна стверджувати, що з достатньою мірою точності для 
опису процесу можуть бути використані всі три ізотерми: Ленг
мюра, бі-Ленгмюра та Нікольського. Значення констант масоо
бміну, які приведені в табл. 1, можуть бути використані для ро
зрахунку реальних процесів. Значущість їх підтверджена розр
ахунковими значеннями 1-критерію Стьюдента, які у всіх випа
дках не були нижчими стандартних значень із довірчим інтерв
алом 95 %. 

Проведений комплекс досліджень дав можливість запроп
онувати принципову технологічну схему періодичного процесу 
промислового очищення питної води

Рисунок 1 - Залежність залишкової кількості іонів амонію в роз
чині від кількості доданого сорбенту в систему, що термостат

ована за температури 20 °С 
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Рисунок 2 - Ізотерми адсорбції іонів амонію в розчині для різн

их типів сорбентів за температури 20°С 
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від іонів амонію, яку раціонально використовувати для систем 
водопостачання невеликої потужності. Слід зауважити, що зап
ропонована схема має обмежене застосування - тільки за умо
в забруднення води іонами амонію (наприклад, сільськогоспо
дарськими фермами чи селянськими господарствами), щоб ві
дпрацьовані сорбенти могли використовуватись як добрива. А
ле таких випадків забруднення зустрічається достатньо: тільк
и у Львівській області вода з 20 % свердловин не може вживат
ись як питна лише з причини перевищення вмісту іонів амонію
, яке у деяких випадках становить 5 ГДК [12]. 

Технологічна схема надана на рис. 3. 
 

Рисунок 3 - Принципова технологічна схема очищення 

води від іонів а

монію із застосуванням прир одних дисперсних сор
бентів: 

В-1 - В-6 - регулювальні вентилі; Ш-1, Ш-2 - шнекові транспорт
ери; Д-1 - ваговий дозатор; Р-1 - реактор з мішалкою; Н-1, Н-2-

насоси; 0-1 освітлювач 
Забруднена вода перекачується насосом Н-1 в реактор з 

мішалкою Р-1. Туди ж завантажується через шнековий трансп
ортер Ш-1 та ваговий дозатор Д-1 певна порція сорбенту, мас

а якого визначається із використанням даних описаних вище 
досліджень та виходячи з концентрації іонів амонію у воді, що 
надходить на очищення. Співвідношення між сорбентом та за
брудненою питною водою регулюється за допомогою вентиля 
В-1. У схемі пропонується використовувати дрібнодисперсний 
сорбент, оскільки в такому природному стані є глауконіт та па
лигорськіт, а подрібнення цеоліту до цього ж стану дозволить 
збільшити його обмінну ємність. Звичайно, такий підхід зменш
ує швидкість очищення води порівняно із застосуванням змінн
их фільтрів, але дозволяє зменшити трудовитрати на обслуго
вування установки та повноту використання сорбенту, до того 
ж схема рекомендується для використання у локальних систе
мах водоочищення, де не вимагається великої швидкості водо
очищення. 

Оскільки у результаті проведених досліджень встановлен
о, що для очищення питної води від іонів амонію можуть засто
совуватись всі три типи природних сорбентів, то, на нашу дум
ку, вибір конкретного сорбенту повинен визначатись рядом ф
акторів, а саме: концентрацією іонів амонію у воді; об'ємом во
ди, яка підлягає очищенню; вартістю сорбенту та його перевез
ення до місця розміщення установки очищення питної води; м
ожливістю утилізації відпрацьованих сорбентів. Після заванта
ження реагентів включається мішалка і протягом певного часу
, що визначається за даними досліджень, проходить процес о
чищення води сорбентом, тривалість якого визначається за от
риманими кінетичними залежностями, після закінчення якого 
пульпа через регулюючий вентиль В-2 надходить в освітлюва
ч 0-1, у якому проходить освітлення суспензії. Освітлена питн
а вода насосом Н-2 подається в систему водопостачання.

йммз 
Ш-2 

В-6 водопостачання 

На утилізацію 

|в-з 

© 
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Таблиця 4 - Розрахункові параметри ідентифікації теоретичних даних експериментальним моделям 
Параметри Значення параметрів Стандартне значення 1-критерію

Стьюдента (довірчий інтервал 95 
%) 

(-критерій Стьюде
нта 

Критерій Фішера 

  Модель Ленгмюра   

р, 2,812Е+0001 2,583Е+0000 5,844Е+0000 

Р2 9.259Е-0001 1,139Е-0001 2.577Е-0001 

25,82 

  Модель бі-Ленгмюра   

Р, 2,71 ЗЕ+0001 2.577Е+0000 5.828Е+0000  

Р2 9.235Е-0001   

Р3 1 2.577Е+0000 2.659Е-0001 

19,17 

Р4 1    

  Модель Нікольського   

Р, 7.666Е+0008 2.258Е+0016 5.206Е+0016  

Р2 2.726Е+0007 8.027Е+0014 1,851Е+0015 22,95 

Р, 2.524Е+0007 7.432Е+0014 1,714Е+0015  



 
Осад з використаним сорбентом з освітлювача 0-1 надход

ить на шнековий транспортер Ш-2, звідки подається на утиліз
ацію, яка може здійснюватись шляхом подальшого використа
ння осаду як добрива, для облаштування захисних екранів та 
в інших цілях. 

Таким чином, запропонована технологія може використов
уватись з метою очищення питної води від іонів амонію в сист
емах водопостачання невеликої потужності, зокрема в сільські
й місцевості, де питна вода часто забруднюється стоками від т
варинницьких ферм. Це дозволить підвищити рівень екологічн
ої безпеки територій та забезпечити належний рівень здоров'
я населення. 
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Рассмотреньї зкологические аспектьі очистки питье- вой в
одьі от ионов аммония природньїми дисперсньїми сорбент
ами. Построеньї изотермьі адсорбции ионов аммония при
родньїми цеолитами, палигорскитами и глауконитами. Про
ведена их идентификация извест- ньім теоретическим мод
елям и установленьї значення кинетических козффициент
ов. Разработана принци- пиальная технологическая схема 
процесса очистки питьевой водьі от ионов аммония. 

ЕсоїодісаІ азресїз ої сігіпкіпд \л/а(ег Ігеаїтепі (гот ат- топіііт 
ууіїЬ а іізе о( па(іяаі зогЬепїз \л/еге іпуєзНдаїесІ. ІзоіЬегт
з ої аттопіііт зогрііоп ууіїЬ пакяаі геоііїез, раїі- Ьагзкіїез ап
сі діаіікопііез \л/еге Ьііііі. ІсІепіїІЇсаІіоп оі" їЬет ассогсііпд кз 
кпоууп їЬеогеїісаІ тосіеіз мзз тасіе кіпеїіс соеНїаепІз ісіепіііі
саііоп. Ргіпсіраї їесЬпоІодісаІ зсЬете оі іЬе ргосезз о(" атто
піііт гетоуаі (гот сігіпкіпд ууаіег у\газ сіеуеіоресі.

 

 
 


