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При зберіганні на нафтобазах етильованих бензинів неминуче відбувається 
забруднення стічних вод тетраетилсвинцем (ТЕС). Це відбувається при витоках 
бензину, що змивається дощовими водами з обвалованих територій резервуарних 
парків, зливно-наливних естакад і площадок. Поряд із цим етильовані води надходять 
під час миття резервуарів, поливу виробничих приміщень, зливу відстійних вод з 
резервуарів з етильованим бензином. Вміст ТЕС у стічних водах може досягти 1-2 мг/л. 

Потрапляння в організм людини надлишкової кількості Pb є причиною 
погіршення нормального функціонування органів та систем життєзабезпечення. 
Накопичення свинцю спричиняє ураження нервової системи, кісткового мозку і крові, 
судин, генетичного апарату, впливає на синтез білка і проявляє гонадотоксичну і 
ембріотоксичну дію. ГДК свинцю становить 0,03 мг/дм3.  

Висока токсичність ТЕС, що виключає його скидання у водойми, обумовлює 
необхідність спорудження спеціальної каналізації для збору і нейтралізації етилвмісних 
стоків. Відомо багато методів вилучення іонів важких металів із стічних вод 
промислових виробництв. Найбільш використовувані методи поділяються на: 
реагентні; біохімічні; електрохімічні; мембранні; сорбційні; комбіновані. Етильовані 
стоки можуть бути очищені хлоруванням, екстракцією неетильованими бензинами, 
озонуванням і методом природного розкладання. 

Сорбційні методи є найбільш поширеними для виділення іонів важких металів із 
стічних вод. Їх умовно можна поділити на три різновиди:  

 1) сорбція на активованому вугіллі (адсорбційний обмін);  
 2) сорбція на іонітах (іонний обмін);  
 3) комбінований метод.  
Ефективний метод видалення органічних сполук свинцю зі стічних вод полягає в 

переводі свинцю в нерозчинний стан з наступною сорбцією його на активованому 
вугіллі. Взагалі органічні сполуки свинцю можна виділяти зі стоків сорбцією на 
активованому вугіллі. При оптимальних параметрах процесу концентрація свинцю 
знижується на 96-98,5%. 
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Важкі метали, попадаючи у водне середовище, вступають у взаємодію з іншими 
компонентами середовища, утворюючи гідратовані іони, іонні пари, комплексні 
неорганічні й органічні сполуки. Наприклад, значні кількості заліза надходять зі 
стічними водами підприємств металургійної, металообробної, текстильної, 
лакофарбової промисловості й із сільськогосподарськими стоками. Основним 
джерелом надходження міді в природні води є стічні води підприємств хімічної, 
металургійної промисловості, шахтні води, альдегідні реагенти, що використовуються 
для знищення водоростей. Зі стічними водами гірничо-збагачувальних комбінатів та 
гальванічних цехів, виробництв пергаментного паперу, мінеральних фарб, віскозного 
волокна в природні води попадає цинк. 

Для вилучення важких металів із вод найчастіше використовують метод сорбції, 
який потребує використання спеціальних органічних чи неорганічних сорбентів. Метод 
сорбції в останній час активно розвивається. 

Виділяють сорбенти із комплексоутворюючими групами, сорбенти на 
неорганічній матриці, сорбенти модифіковані комплексоутворюючими реагентами, 
неорганічні сорбенти. Сорбцію проводять як у статичних так і у динамічних умовах, 
використовуючи сорбційні фільтри. У якості сорбентів використовують активне 
вугілля, сульфовугілля, синтетичні іоніти, комплексоутворюючі сорбенти. Високі 
значення коефіцієнтів концентрування досягаються при використанні статичних умов 
сорбції.  

Серед неорганічних сорбентів при вилученні заліза ті міді особливе місце по 
поширеності та по дешевизні займає активне вугілля різних марок та видів. Активне 
вугілля являється селективним поліфункціональним катіонітом. Воно легко 
регенерується, досить стійке до хімічного, радіаційного та термічного впливу.  

Такі метали як, Cu і Fe можна концентрувати за допомогою целюлозних обмінних 
фільтрів, попередньо в целюлозу вводиди групу хромотропової кислоти.  
Комплексоутворюючі групи прививають не тільки на органічні речовини, створено 
велику кількість сорбентів на основі мінеральних матриць. У якості останніх 
найчастіше використовують силікагель та скляні кульки чи гранули. Отримані таким 
чином ненабухаючі сорбенти – це своєрідний гібрид синтетичних органічних та 
неорганічних сорбентів.  
Отже, процеси сорбції дозволяють кількісно виділити велику кількість важких металів 
із розчинів. Високе значення коефіцієнту концентрування дозволяє проводити аналізи 
малої кількості речовин та розчинів.  
 Метод сорбції є одним із найпростіших і може бути проведений у польових 
умовах, із використанням сорбційних фільтрів чи сорбційних колонок.  
 Метод сорбції є одним із перспективних методів концентрування важких 
металів, що дозволяє в подальшому покращити точність їх виявлення у стічних водах 
підприємств. 


