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Забезпечення людей і промисловості чистою водою стає все більш 

складною задачею. Вже зараз Донбас і південь України мають дефіцит  якісної 

питної води і проблема загострюється внаслідок скидання погано очищених 

стічних вод, забруднених шкідливими речовинами, у відкриті водойми. 

Однією з найбільш складних в екологічному відношенні галузей 

промисловості є коксохімічне виробництво. Найбільшу небезпеку для довкілля 

представляють його фенолвміщуючі води, кількість яких становить  30-40% від 

маси сухої вугільної шихти або 0,45 - 0,53 м
3
/т коксу. Це обумовлено  

токсичністю фенолів, вміст яких складає 0,2 ÷ 0,4 г/дм
3
, у той час як для водних 

об'єктів питного, побутового та рибогосподарського водокористування їх ГДК 

становить 0,0001 мг/дм
3
. Крім того, вони здатні утворювати при хлоруванні 

води хлорфеноли, що володіють підвищеною токсичністю й різким неприємним 

запахом навіть при низьких концентраціях.  

Для витягу фенолів зі стічних вод використовують звичайно перегонку з 

парою й екстракцію селективними розчинниками. Однак перший метод має 

низький ступінь знефенолювання стоків, а екстракційне очищення не знайшло 

широкого застосування через складність технології, дорожнечу екстрагентів, 

необхідність їхньої спеціальної підготовки. 

Одним з перспективних напрямів глибокого очищення стічних вод від 

фенолів є адсорбція, метод, заснований на здатності деяких речовин (деревне та 

активоване вугілля, кокс, торф, глина) поглинати інші речовини за рахунок 

власних пор. Поглинання здійснюється поверхнею адсорбенту за рахунок 

молекулярних сил без хімічного перетворення речовин. Окрім високої 

ефективності (до 80 ÷ 95%), перевагою адсорбції є можливість рекуперації 

вловлюваних речовин.  

Найбільш застосованим адсорбентом для водопідготовки та доочистки 

води є активоване вугілля БАВ ГОСТ 6217-74 у вигляді частинок 0,1 мм та 

менше. Воно володіє малою каталітичною активністю по відношенню до 

реакцій окислення і конденсації, низькою вартістю, не зменшує суттєво 

адсорбційну ємкість після регенерації і забезпечує велике число циклів роботи.  

Для експериментального визначення ізотерми адсорбції у шість колб 

ємністю по 250 мл обвішували навіски по а = 1г адсорбенту та наливали по 200 

мл розчину фенолу з концентрацією С0: 100, 200, 400, 600, 800 і 1000 мг/л. 

Закриті колби струшували на протязі години на струшувачі з частотою 120 Гц, 
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адсорбент відфільтровували та у фільтратах визначали рівноважні концентрації 

фенолу С, мг/л із застосуванням бромід-броматного методу. Ємкість вугілля, 

тобто кількість речовини, що адсорбувалась 1г адсорбенту, розраховувалось по 

формулі: 

 

 

На рис. 1 зображена отримана за дослідними даними ізотерма адсорбції, а 

на рис. 2 - технологічна схема установки для очищення стічних вод від фенолу.  

 
Рисунок 1 - Ізотерма адсорбції фенолу активованим вугіллям. 

 
1 – змішувачі, 2 – відстійники. 

Рисунок 2 - Технологічна схема адсорбційної установки з послідовним 

введенням адсорбенту. 

 

Процес може бути здійснений при інтенсивному перемішуванні 

адсорбенту з водою у декілька стадій. На кожному ступені вводять свіжий 

адсорбент для зниження концентрації  забруднень, потім цей адсорбент 

відділяють відстоюванням або фільтруванням, а стічну воду направляють на 

наступну ступінь. По закінченню процесу концентрація забруднень у воді 

зменшується до санітарних норм. 
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