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Сучасне суспільство характеризується надшвидкими темпами розвитку 

економіки та промисловості, внаслідок чого значно зростає споживання води, 

утворення та скидання стічних  вод. Нагромадження стічних вод та відходів, що 

містять токсичні компоненти, стає джерелом техногенної загрози водно-

ресурсному потенціалу держави [1].  

На сьогодні занепокоєння викликають планові або аварійні скиди стічних, 

забруднених або недостатньо очищених вод у відкриті водойми (річки, озера, 

водосховища). Природні водойми здатні до самоочищення [2]. Проте, цей 

процес відбувається досить повільно і часто його темпи значно нижчі за темпи 

надходження стічних вод. Особливо гостро такі питання постають у випадку 

аварій на промислових підприємствах, коли у водні об’єкти надходять значні 

кількості стічних вод, забруднених різноманітними домішками. 

Концепція екологічної безпеки передбачає необхідність професійної 

підготовки небезпечних об’єктів на випадок аварій. Одним з аспектів такої 

підготовки є наявність  технологій протистояння наслідкам ймовірних аварій.   

З огляду на це, розроблення нових та удосконалення наявних технологій 

очищення стічних вод є актуальним технічним та природоохоронним 

завданням. Окрім цього, необхідна розробка методичних та наукових підходів 

до реабілітації природних водойм, що зазнали забруднення,  та інтенсифікації 

процесів самоочищення. 

Для очищення води використовують хімічні та фізико-хімічні методи, які 

як правило, полягають у фізичному впливі чи в активній хімічній дії на воду 

[2]. Такі методи достатньо ефективні для знешкодження стічних вод, проте у 

більшості випадків їх застосування для очищення природних водойм 

неможливе, оскільки введення у природні води додаткових сторонніх 

компонентів (як у випадку класичних реагентних, коагуляційних або 

флотаційних методів) зміщує концентраційну рівновагу  та змінює структуру 

розчинених солей, що призводить до погіршення фізико-хімічних властивостей 

води. Сукупний вплив цих факторів негативно позначається на стані локальних 

водних екосистем та гідросфери в цілому. 

Технічні рішення, що пропонуються для відновлення якості води у 

природних водоймах, повинні забезпечувати очищення, водночас зберігаючи 

рівновагу природних компонентів у воді, наскільки це можливо. При виборі 

методу слід обов’язково зважати на економічні аспекти і масштабність 

реабілітаційних заходів. 

В такому випадку, на перший план виходить процес адсорбційного 

вилучення компонентів з водних розчинів із застосуванням природних 

мінералів як сорбентів. До природних мінералів, поширених в Україні, 

належать цеоліти, бентоніти, каолініти, хумоліти, сапоніти, глауконіти [3-5]. 

Відомі промислові родовища восьми цеолітових мінералів: клиноптилоліту, 

морденту, філіпситу, шабазиту, ерионіту, фер’єриту, ломонтиту й анальциму. 

Також в Україні відкрито запаси бентонітів, каолінів, цеолітів, зокрема одне з 



найбільших у світі родовищ клиноптилолітових, морденітових і анальцимових 

туфів у Західній Україні [5].  

Практична можливість і економічна доцільність використання природних 

мінералів зумовлюється доступністю через наявність великих промислових 

родовищ та їх невисокою вартістю [3]. 

Природні дисперсні мінерали володіють адсорбційними, каталітичними та 

іонообмінними властивостями. Завдяки пористій структурі та високорозвиненій 

поверхні такі мінеральні сорбенти здатні вилучати з розчинів шкідливі 

речовини. Окрім цього, доступні ефективні методи регулювання геометричної 

структури та хімічної природи поверхні мінералів для збільшення пористості 

або надання селективних властивостей щодо певних речовин.  

Практична реалізація реабілітаційних заходів полягає у додаванні порошку 

глинистого мінералу до води водного об’єкту (ріки чи озера). Осідаючи, 

частинки глинистого мінералу адсорбують шкідливі компоненти і 

нагромаджуються у донних відкладеннях. Такий механізм реалізувався після 

аварії на Чорнобильській АЕС як природне самоочищення акваторії Київського 

водосховища від радіонукліду Cs-137 [6]. Важливою задачею реабілітації 

водних об’єктів є пошук шляхів модифікування природних матеріалів, які 

будуть забезпечувати незворотну адсорбцію шкідливих компонентів. Це дасть 

можливість очищати воду природної водойми з міцною фіксацією шкідливих 

компонентів на поверхні мінералу.  
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