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Наведено результати експериментальних досліджень використання технологічних відходів аерозольної га-
зодинамічної суспензійної очистки елементів авіаційної техніки як сорбенту іонів нікелю з промислових стіч-
них вод. Визначено кількість сорбенту на основі суглинку темно-бурого, за якої досягається достатня якість     
очистки нікельвмісних стічних вод. 
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Вступ. Необхідність вдосконалення технологіч-

них процесів експлуатації та ремонту авіаційної 
техніки в умовах підвищення рівня екологічної без-
пеки та забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів вимагає розробки та впрова-
дження комплексних маловідходних технологій. 

Перспективні технології використання природ-
них матеріалів у процесах відновлення елементів 
авіаційної техніки вже довели свою ефективність та 
незамінність у сучасних умовах. Застосування не 
дорогих, розповсюджених та безпечних глинистих 
матеріалів у процесі аерозольного газодинамічного 
суспензійного очищення та миття елементів авіа-
ційної техніки дозволяє ліквідувати пожежо- та ви-
бухонебезпечність, що характерна для традиційних 
методів очистки; виключити використання багато-
компонентних лужних та кислотних сполук та речо-
вин, які становлять загрозу для здоров’я людей та 
навколишнього природного середовища; спростити 
та уніфікувати технологічний процес тощо. При 
цьому відпрацьована робоча суспензія може бути 
використана для доочищення стічних вод, що утво-
рюються на підприємствах авіаційної галузі, оскіль-
ки високі адсорбційні та іонно-обмінні властивості 
глинистих матеріалів роблять їх ефективними сор-
бентами важких металів, нафтопродуктів, ПАР то-
що.  
Аналіз попередніх досліджень. Одним із фізи-

ко-хімічних способів тонкої очистки води є сорбція, 
яка може мати характер фізичної сорбції, хемосорб-
ції та йонного обміну між сорбентом та сорбатом.  
Останнім часом широко проводяться дослідження, 
що спрямовані на очищення стічних вод від сполук 
важких металів за допомогою природних алюмоси-
лікатних матеріалів, у тому числі різних глин, які 
характеризуються високими поглинаючими власти-
востями, стійкістю до впливів навколишнього сре-
довища  і мають великий потенціал щодо можливо-
стей їх модифікації. 

Ефективне використання глинистих мінералів 
обумовлене  змінною величиною міжплощинних 
відстаней. У межпакетних порожнинах таких глини-
стих матеріалів можуть адсорбуватися молекули во-
ди, а також позитивні або негативні іони. Зазначені 
глинисті мінерали можуть розбухати за рахунок збі-
льшення простору між базальними шарами, в якому 
розміщуються адсорбовані іони або молекули. У 
глинистих мінералах частина іонів кремнію (Si4+) у 

тетраедричних позиціях заміщається іонами алюмі-
нію (А13+), а частина іонів алюмінію в октаедричних 
позиціях - іонами магнію (Mg2+) і двовалентного за-
ліза (Fe2+) [1]. Елементарні пакети пов’язані між со-
бою слабкими силами Ван-Дер-Ваальса. Тому мож-
ливе розміщення між шарами великих іонів, які фо-
рмують стовпчики, і таким чином створюють систе-
му порожнин, де можуть розміщуватись різні неве-
ликі молекули. Розміри пор, що утворюються в ре-
зультаті процесу розшарування, лежать в області кі-
лькох десятих часток нанометрів. 

Великий практичний інтерес викликає можли-
вість використання у процесах доочищення стічних 
вод від сполук важких металів застосування  як сор-
бенту саме доступних і дешевих природних глинис-
тих матеріалів. 

Дана робота є продовженням досліджень сорб-
ційних властивостей глинистих матеріалів родовищ 
«Мостище» (Київська обл.) і «Роїще» (Чернігівська 
обл.) [2]. 
Мета роботи. Експериментальне підтвердження 

можливості застосування відпрацьованої робочої 
суспензії процесів аерозольної газодинамічної су-
спензійної очистки елементів авіаційної техніки на 
основі суглинку темно-бурого як сорбенту важких 
металів, а саме іонів нікелю. 
Матеріал і результати дослідження. Були 

проведені експериментальні дослідження щодо 
ефективності використання суглинку темно-бурого 
(кар’єр “Роїще”) як природного сорбенту для очи-
щення нікельвмісних стічних вод. 

У вихідний модельний розчин іонів нікелю за 
ДСЗУ 022.83-98 із масовою концентрацією (Ni2+) 2,0 
мг/дм3 об’ємом 1 дм3 вносилися наважки суглинку 
темно-бурого масою: 5, 10, 20, 40 і 80г відповідно. 
Відбір проб води проводився кожні 5 хвилин упро-
довж однієї години. Вимірювання концентрації ні-
келю проводилися відповідно до «Методики вико-
нання вимірювань масової концентрації нікелю фо-
токолориметричним методом» на фотоелектроколо-
риметрі КФК-3 у діапазоні концентрацій від 0,05 до 
2 мг/дм3, при цьому сумарна відносна похибка (±δ), 
%, не перевищувала 10%. 

У першому випадку наважка суглинку складала 
5г. Проби відбиралися впродовж 60 хв. із 5-ти хви-
линним інтервалом. Максимальне зниження конце-
нтрації нікелю у розчині спостерігалося на 10-ій 
хвилині після введення суглинку і складало 75% 
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відносно вихідної концентрації. На 30-ій хвилині 
спостерігається стабілізація концентрації нікелю у 
розчині на рівні 1,0 мг/дм3, яка вже з часом не змі-
нюється. Кінцева концентрація нікелю зменшилась 
у 2 рази відносно вихідної концентрації, при цьому 
сумарна відносна похибка вимірювань не пере-
вищувала 8% (рис.1.). 

 

Рисунок 1 –  Зміна концентрації (Ni2+) з часом t 
при концентрації суглинку – 5г/дм3 

 
У другому випадку наважка суглинку складала 

10г. Проби  відбиралися впродовж 60 хвилин з ін-
тервалом 5 хвилин. Максимальне зниження концен-
трації спостерігалося на 15 хвилині і складало 70% 
відсотків відносно вихідної концентрації. На 30-ій 
хвилині концентрація нікелю стабілізувалася на по-
значці 1,0 мг/дм3 і вже не змінювалася. Кінцева кон-
центрація нікелю зменшилась у 2 рази відносно ви-
хідної концентрації, при цьому сумарна відносна 
похибка вимірювань не перевищувала 9% (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Зміна концентрації (Ni2+) з часом t 
при концентрації суглинку – 10г/дм3 

 
У третьому випадку наважка суглинку складала 

20 г. Проби відбиралися протягом 60 хв. з інтерва-
лом - 5 хвилин. Максимальне зниження концентра-
ції нікелю складало 85% відносно вихідної концент-
рації вже на 10-ій хвилині після розведення. А на 30-

ій концентрація нікелю стабілізувалася на відмітці 
0,5 мг/дм3 і вже не змінювалася. Кінцева концентра-
ція нікелю зменшилась у 4 рази відносно вихідної 
концентрації, при цьому сумарна відносна похибка 
вимірювань не перевищувала 9% (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Зміна концентрації (Ni2+) з часом t 

при концентрації суглинку – 20г/дм3. 
 

У четвертому випадку наважка суглинку склада-
ла 40 г. Проби відбиралися впродовж 60 хв. з інтер-
валом – 5 хв. Максимальне зниження концентрації 
нікелю у розчині складало 80 % на 10-ій хв. після 
розведення. На 30-ій хвилині концентрація нікелю у 
розчині стабілізувалась на рівні  0,5 мг/дм3 і з часом 
вже не змінювалась. Кінцева концентрація нікелю 
зменшилась у 4 рази відносно вихідної концентрації, 
при цьому сумарна відносна похибка вимірювань 
(±δ), %, не перевищувала 7 % (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Зміна концентрації (Ni2+) з часом t 

при концентрації суглинку – 40г/дм3. 
 

В останньому випадку наважка суглинку склада-
ла 80 г. Проби відбиралися протягом 60 хвилин з ін-
тервалом – 5 хвилин. Максимальне зниження кон-
центрації спостерігалося на 5-ій хвилині після роз-
ведення і складало 80% відносно вихідної концент-
рації. Концентрація нікелю у розчині стабілізувала-
ся на позначці 0,55 мг/дм3 вже на 15-ій хвилині і з 
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часом вже не змінювалась. Кінцева концентрація ні-
келю зменшилась у 3,63 рази відносно вихідної кон-
центрації, при цьому сумарна відносна похибка (±δ), 
%, не перевищувала 8% (рис. 5).  

Максимальне зниження концентрацій нікелю 
відносно вихідної проби у більшості випадків спо-
стерігалося вже на 10-ій хвилині після розведення. 
При цьому, максимально концентрація знижувалась 
майже у 6,66 разів (на 85%) відносно вихідної. На 
30-у хвилину після розведення спостерігалася стабі-
лізація рівнів вмісту нікелю у воді, які з часом вже 
не змінювалися. 

 
Рисунок 5 – Зміна концентрації (Ni2+) з часом t 

при концентрації суглинку – 80г/дм3 

 
Обробка результатів вимірювань проводилась 

відповідно до «Методики виконання вимірювань 
масової концентрації нікелю фотоколориметричним 
методом» до наступним чином. 

Масову концентрацію нікелю у вихідній пробі, 
с i, мг/дм3, знаходять за формулою: 

50

V
гр

с
i

с = ,  (1) 

де грс  - масова концентрація нікелю, знайдена 

за допомогою попередньо встановлених параметрів 
градуювальної характеристики, мг/дм3; 

V - об'єм вихідної проби, взятий для аналізу; 
50 - об'єм колби мірної, у якій готується розчин 

проби, мл; 
і - номер одиничного вимірювання, і = 1,2. 
Результат вимірювань масової концентрації ні-

келю розраховують як середнє арифметичне резуль-
татів двох паралельних одиничних вимірювань 1с , 

2с , відносна розбіжність між якими при довірчій 
ймовірності 0,95 не перевищує значення нормативу 
оперативного контролю збіжності, dзб, %: 

збd01,0
2с1с
2с1с2

⋅≤
+

−
. (2) 

Для поверхневих, підземних і зворотних вод зна-
чення нормативу оперативного контролю збіжності 
при довірчій ймовірності Р = 0,95 у діапазоні масо-
вих концентрацій нікелю від 0,005 до 0,5 мг/дм3 
включно становить 22%, у діапазоні масових конце-
нтрацій нікелю від 0,5 до 2,0 мг/дм3 включно стано-
вить 13%.  

Результат обчислень за формулою (1) заокруг-
люють і записують до другої значущої цифри. 

В результаті проведених розрахунків ліва части-
на рівняння (2) у всіх випадках складала менше 0,13, 
що свідчить про відсутність розбіжності між дани-
ми. 
Висновки. Проведені експериментальні дослі-

дження та отримані результати підтвердили можли-
вість ефективного застосування суглинку темно-
бурого (кар’єр “Роїще”)  як сорбента для очистки 
нікельвміних стічних вод. При цьому у всіх випад-
ках спостерігається кінцеве зниження концентрації 
мінімум у два рази, а максимальне – на 10-ій хвили-
ні після додавання суглинку. Порівняння результа-
тів дослідження дає змогу визначити оптимальну кі-
лькість суглинку у концентрації 20 г/дм3, оскільки 
при подальшому її підвищенні суттєвого збільшення 
глибини та зменшення часу очистки не спостеріга-
ється. 

Результати проведених експериментів свідчать 
про необхідність проведення подальших досліджень 
з метою розробки способу для промислового вико-
ристання глини як коагулянту для очистки вод із рі-
зною вихідною концентрацією нікелю в них, а та-
кож на з’ясування можливості використання цього 
природного матеріалу в технологіях очистки  стіч-
них вод від сполук інших важких металів. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУГЛИНКА ТЕМНО-БУРОГО 

Франчук Г.М., д.т.н., проф., Бовсуновский Е.А., доц., Рябчевский О.В., асп. 
Национальный авиационный университет 
просп. Космонавта Комарова, 1, 03058, г.Киев, Украина 
E-mail: arnem@ukr.net 

Приведены результаты экспериментальных исследований использования технологических отходов аэро-
зольной газодинамической суспензионной очистки элементов авиационной техники в качестве сорбента ионов 
никеля из промышленных сточных вод. Определено количество сорбента на основе суглинка темно-бурого, при 
котором достигается достаточное качество очистки никельсодержащих сточных вод. 

Ключевые слова: сточные воды, никель, сорбент, суглинок темно-бурый. 
 

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF PURIFICATION OF NICKELIFEROUS WASTER 
WATER WITH APPLICATION OF DARK-BROWN LOAM 

Franchuk G.M., doc., prof., Bovsunovsky E.A., assoc.prof., Ryabchevsky O.V., post-graduade student 
National Aviation University 
Kosmonavta Komarova prosp., 1, 03058, Kyiv, Ukraine 
E-mail: arnem@ukr.net 

The results of experimental studies of the use of technological waste products of aerosol gas-dynamic suspension 
cleaning of aircraft elements as the sorbent from ions of nickel for industrial waste water have been given. The optimal 
quantity of sorbent on the basis of dark-brown loam that achieves a sufficient quality of purification has been 
determined. 

Key words: waste water, nickel, sorbent, dark-brown loam. 
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