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3. Суть розробки, основні результати.   

 

(укр.) Запропоновано методи попередньої обробки води перед баромембранними 

установками з метою видалення переважної кількості солей. Розроблена технологічна схема 

отримання якісного перміату в кількості 90 – 95 % від початкового об’єму води при її 

попередній стабілізаційній обробці. Встановлено вплив різноманітних факторів на якість та 

вихід перміату. Досліджено ефективність використання в процесах стабілізаційної обробки 

різних реагентів, визначено їх оптимальні дози та умови застосування, розглянуто їх вплив на 

якість та вихід перміату. Проведено оцінку ефективності процесів баромембранного, 

іонообмінного та реагентного кондиціонування води з високим рівнем мінералізації, 

визначено перспективні напрямки їх модифікації. Проаналізовано ефективність розділення 

сульфатів, хлоридів та інших аніонів при знесоленні води. Досліджено процеси електродіалізу 

кислих, лужних та нейтральних розчинів сульфату натрію. Розроблено технологічну схему 

отримання сірчаної кислоти та лугу із концентратів баромембранних установок, конструкції 

електролізерів для реалізації розробленої схеми. Вивчено та розроблено технологічну схему 

реагентної переробки сульфатвмісних концентратів. Досліджено процеси електродіалізної 

переробки хлоридних розчинів. Запропоновано конструкції дво- та трикамерних 

електролізерів для отримання активного хлору та рекомендації щодо їх використання. 

Розроблено технологічну схему концентрування розчинів хлориду натрію та окислених 

сполук хлору з використанням високоосновного аніоніту. Обгрунтовано та запропоновано 

технологію отримання коагулянтів в процесах очищення водних розчинів від хлоридів, 

технологічну схему перетворення розчину хлориду натрію в соляну кислоту та луг. 

Розроблено замкнуту технологічну схему водозабезпечення гальванічних виробництв. 

Визначені оптимальні умови виділення важких металів із солянокислих розчинів. Розроблено 

технологічну схему очищення води від сполук амонію, визначено умови максимальної 

ефективності процесу очищення.  

 

(рос.) Предложены методы предварительной обработки воды перед баромембранными 

установками с целью удаления преобладающего количества солей. Разработанная 

технологическая схема получения качественного пермиата в количества 90 - 95 % от 

начального объема воды при ее предварительной стабилизационной обработке. Установлено 

влияние разнообразных факторов на качество и выход пермиата. Исследована эффективность 

использования в процессах стабилизационной обработки разных реагентов, определены их 

оптимальные дозы и условия применения, рассмотрено их влияние на качество и выход 

пермиата. Проведена оценка эффективности процессов баромембранного, ионообменного и 

реагентного кондиционирования воды с высоким уровнем минерализации, определены 

перспективные направления их модификации. Проанализирована эффективность разделения 

сульфатов, хлоридов и других анионов при обессоливании воды. Исследованы процессы 

электродиализа кислых, щелочных и нейтральных растворов сульфата натрия. Разработана 

технологическая схема получения серной кислоты и щелочи из концентратов 

баромембранных установок, конструкции электролизеров для реализации разработанной 

схемы. Изучено и разработано технологическую схему реагентной переработки 

сульфатсодержащих концентратов. Исследованы процессы электродиализной переработки 



хлоридных растворов. Предложены конструкции дво- и трикамерных электролизеров для 

получения активного хлора и рекомендации относительно их использования. Разработана 

технологическая схема концентрирования растворов хлорида натрия и окисленных 

соединений хлора с использованием высокоосновного анионита. Обоснована и предложена 

технология получения коагулянтов в процессах очистки водных растворов от хлоридов, 

технологическая схема преобразования раствора хлорида натрия в соляную кислоту и щелочь. 

Разработана замкнутая технологическая схема водообеспечения гальванических производств. 

Определенны оптимальные условия выделения тяжелых металлов из солянокислых 

растворов. Разработана технологическая схема очистки воды от соединений аммония, 

определены условия максимальной эффективности процесса очистки. 

 

(eng.) Methods of water pre-treatment before baromembrane installations in order to remove 

the predominant amount of salts are proposed. The technological scheme of obtaining high-quality 

permiate in the amount of 90-95% of the initial volume of water during its preliminary stabilization 

treatment has been developed. The influence of various factors on the quality and yield of permiate 

has been established. The efficiency of use of various reagents in the processes of stabilization 

treatment is investigated, their optimal doses and conditions of application are determined, their 

influence on the quality and yield of permiate is considered. The efficiency of baromembrane, ion 

exchange and reagent conditioning conditions of water with a high level of mineralization has been 

evaluated, perspective directions of their modification have been determined. The efficiency of 

separation of sulfates, chlorides and other anions in water desalination is analyzed. The processes of 

electrodialysis of acidic, alkaline and neutral solutions of sodium sulfate have been studied. The 

technological scheme of obtaining sulfuric acid and alkali from concentrates of baromembrane 

installations, construction of electrolyzers for realization of the developed scheme is developed. The 

technological scheme of reagent processing of sulfate - containing concentrates is studied and 

developed. The processes of electrodialysis processing of chloride solutions are investigated. Designs 

of two- and three-chamber electrolyzers for production of active chlorine and recommendations on 

their use are offered. The technological scheme of concentration of solutions of sodium chloride and 

oxidized chlorine compounds with the use of highly basic anion exchange resin is developed. The 

technology of obtaining coagulants in the processes of purification of aqueous solutions from 

chlorides, the technological scheme of conversion of sodium chloride solution into hydrochloric acid 

and alkali are substantiated and proposed. The closed technological scheme of water supply of 

galvanic productions is developed. The optimal conditions for the separation of heavy metals from 

hydrochloric acid solutions are determined. The technological scheme of water purification from 

ammonium compounds is developed, the conditions of maximum efficiency of the purification 

process are determined. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 

Отримані результати відповідають світовому рівню, а підходи до попередньої обробки 

води перед баромембранними установками та отримання із концентратів корисних вторинних 

продуктів не мають аналогів у світовій практиці. На рівні світових знаходяться технології 

вилучення іонів важких металів із кислих та лужних розчинів. Відповідають світовим 

тенденціям технології очищення вод різного походження з повною утилізацією відходів, що 

утворюються в технологічних процесах. 

 

6. Економічна привабливість для просування на ринок 

Застосування розроблених технологій та обладнання дозволяє значно знизити 

собівартість та підвищити якість очищення стічних вод та водопідготовки: 

- на 80–95 % знижуються обсяги скиду шкідливих речовин в довкілля; 

- до 95 % збільшується вихід перміату; 

- на 60–80 % знижуються загальні затрати на очищення стічних вод та водопідготовку при 

запровадженні розроблених процесів утилізації відходів; 

- на потужних станціях водопідготовки при впровадженні процесів утилізації відходів за 

рахунок реалізації вторинної продукції вони можуть стати самоокупними. 

 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).  

Результати роботи можуть бути використані в підрозділах Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища, що опікуються станом поверхневих та підземних вод 

на території України, в інституті колоїдної хімії та хімії води НАН України, інституті 

«Укрводоканалпроект», на підприємствах міст України, що займаються процесами підготовки 

високоякісної питної води та очищення стічних вод і вже виявили зацікавленість в таких 

технологіях. Окремі елементи технологій легко впроваджуються на існуючих станціях 

водопідготовки міст і окремих підприємств, на станціях очищення шахтних та стічних вод. 

 

8. Стан готовності розробки. 

Розроблені та виготовлені макети обладнання, відпрацьовані відповідні технології і 

розроблені технологічні рекомендації щодо ефективного застосування розробленого 

експериментального обладнання та технологій. Можлива розробка дослідно-промислових 

зразків нового устаткування, які повністю адаптовані до існуючого основного силового 

обладнання і можуть бути впроваджені у промислове виробництво. 

 

9. Існуючі результати впровадження. 

Отримані при виконанні роботи результати використані для розробки методика 

глибокого очищення водопровідної води від іонів важких металів (автори - Гомеля М. Д., 

Іванова В. П.), практичну перевірку котрої проведено на ПАТ "Київський завод РІАП", м. Київ, 

акт від 21.06.2018 р. та досягнуто домовленості про подальшу співпрацю для її використання. 

Розроблено та впроваджено установку доочищення артезіанської води від нітратів (автори - 

Гомеля М.Д., Петриченко А.І.), яку впроваджено в ТОВ "Аква Форсайт", м. Київ, акт від 

20.03.2018 р. та досягнуто домовленості про випробування розробленого обладнання з метою 

його удосконалення. 

 



Форма участі інвестора - частка в проекті – до 49 %. 

Обсяг інвестицій – 60 тис. доларів США. 

Мета інвестицій - розширення існуючого бізнесу. 
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