
Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

Хіміко-технологічний факультет 

Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення  

та загальної хімічної технології 

 

"На правах рукопису"  

УДК __________ 

«До захисту допущено»  

в/о завідувача кафедри  

____________ Толстопалова Н.М.  

«___»  _____________2019 р 

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ 

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія  

спеціалізації Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення  

на тему: Підвищення ефективності роботи сорбційних картриджів для       

доочищення питної води 

Виконав студент групи ХН – 81мп  Большак Анна Павлівна      ________ 
          (шифр групи)   (прізвище, ім’я, по батько )     (підпис) 

Науковий керівник д.т.н., проф. Мітченко Т. Є.     _________ 
     (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)            (підпис) 

Консультанти: 

з економіко-організаційних рішень   доц., к.т.н. Підлісна О.А.         ________    
(назва розділу МД)             (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)             (підпис) 

з охорони праці              доц., к.т.н. Полукаров Ю.О.        ________ 
       (назва розділу МД) 

    (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
          (підпис)  

 

Рецензент____________________________________________           ________ 
                                            (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)                  (підпис) 

 

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших 

авторів без відповідних посилань. 

Студент _____________ 
                   (підпис) 

 

 

Київ – 2019 

 



 
 

1 
 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського» 

 

Факультет хіміко-технологічний 

Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної   

 хімічної технології 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною

 програмою 

Спеціальність (спеціалізація) 161 Хімічні технології та інженерія (Хімічні  

технології неорганічних речовин та водоочищення) ___________________ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

В.о. Завідувача кафедри ТНР, В та ЗХТ 

__________   Толстопалова Н.М.  

             (підпис)                           (ініціали, прізвище) 

«___» _____________2019 р. 

ЗАВДАННЯ 

на магістерську дисертацію студенту 

Большак Анні Павлівні 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема дисертації Підвищення ефективності роботи сорбційних картриджів для 

доочищення питної води. 

науковий керівник дисертації Мітченко Тетяна Євгенівна д.т.н., проф. 

  (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом по університету від «___» _________ 2019 р. №_____ 

2. Строк подання студентом дисертації «___» _________ 2019 р. 

3. Об’єкт дослідження – процес розробки картриджу для фільтр-глечика з 

найкращими властивостями і перевірка його ефективності при доочищенні 

водопровідної води від хлору, іонів твердості та органічних сполук. 



 
 

2 
 

4. Предмет дослідження  – промислові картриджі для фільтр-глечиків; складові 

завантаження експериментальних картриджів: слабокислотний катіоніт, кокосове 

активоване вугілля, поліпропіленовий інертний матеріал, матеріали дренажної 

системи; модель водопровідної води з вмістом хлору 0,5 мг/дм3. 

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: Порівняльна оцінка складу 

завантаження і фільтруючих властивостей картриджів для фільтр-глечиків, що 

промислово випускаються. Визначення основних факторів, що впливають на 

ефективність роботи сорбційних картриджів та сформулювати вимоги до 

картриджу з оптимальними властивостями. Розробка картриджу з оптимальними 

властивостями та дослідження його ефективності 

6. Орієнтовний перелік ілюстративного (графічного) матеріалу: презентація, що 

містить результати та обговорення експериментальних досліджень. 

7. Орієнтовний перелік публікацій: 1 тези доповідей на міжнародній конференції, 

1 стаття у журналі. 

8. Консультанти розділів дисертації 

Розділ Прізвище, ініціали та 

посада консультанта 

Підпис, дата 

Завдання 

видав 

Завдання 

прийняв 

Економічний Підлісна О.А.   

Охорона праці Полукаров Ю.О.   

 

9. Дата видачі завдання «___» ______________ 2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

Календарний план 

№ 

з/п 

Назва етапів виконання магістерської 

дисертації 

Строк виконання 

етапів роботи 

Примітка 

1.  Аналітичний огляд літератури   

2. Дослідження фізико-хімічного складу 

промислових картриджів для фільтр-

глечиків  

  

3. Визначення ефективності очищення 

води на промислових картриджах для 

фільтр-глечиків 

  

4. Розробка експериментальних 

картриджів з покращеними 

властивостями 

  

5. Перевірка ефективності очищення 

води на отриманих експериментальних 

картриджах 

  

6. Обробка отриманих результатів    

7.  Оформлення результатів   

 

Студент          _____________ Большак А.П. 

   ( підпис )            (ініціали, прізвище) 

Науковий керівник роботи _____________ Мітченко Т.Є.  

   ( підпис )               (ініціали, прізвище) 



 
 

4 
 

РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка: 97 стор.; 32 рис.; 28 табл.; 2 додатки; 19 посилань. 

Об’єкт дослідження – процес розробки картриджу для фільтр-глечика з 

найкращими властивостями і перевірка його ефективності при доочищенні 

водопровідної води від хлору, іонів твердості та органічних сполук. 

Предмет дослідження – промислові картриджі для фільтр-глечиків; складові 

завантаження експериментальних картриджів: слабокислотний катіоніт, кокосове 

активоване вугілля, поліпропіленовий інертний матеріал, матеріали дренажної 

системи; модель водопровідної води з вмістом хлору 0,5 мг/дм3. 

Мета дослідження – порівняльна оцінка роботи картриджів для фільтр-глечиків, що 

промислово випускаються, і пошук шляхів підвищення їх ефективності. 

Задачі дослідження – провести порівняльну оцінку складу завантаження і 

фільтруючих властивостей картриджів для фільтр-глечиків, що промислово 

випускаються; визначити основні фактори, що впливають на ефективність роботи 

сорбційних картриджів та сформулювати вимоги до картриджу з оптимальними 

властивостями; розробити картридж з оптимальними властивостями та дослідити 

його ефективність. 

Новизна роботи – розроблено новий картридж з покращеними властивостями для 

доочищення води на побутових фільтр-глечиках. 

 

 

 

ФІЛЬТР-ГЛЕЧИК, КАРТРИДЖ, СЛАБОКИСЛОТНИЙ КАТІОНІТ, КОКОСОВЕ 

АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ, ІНЕРТНИЙ МАТЕРІАЛ, ХЛОР, ТВЕРДІСТЬ ВОДИ, 

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 
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ABSTRACT 

 

Explanatory Note: 97 pages .; 32 fig .; 28 tables; 2 applications; 19 links. 

The object of the study is the process of designing a cartridge for a pitcher-filter with the 

best properties and testing its effectiveness in the purification of tap water from chlorine, 

hardness ions and organic compounds. 

Subject of research - industrial cartridges for filter jugs; loading components of 

experimental cartridges: low acid cation exchanger, coconut activated carbon, 

polypropylene inert material, drainage system materials; model of tap water with chlorine 

content of 0.5 mg/dm3. 

The purpose of the study is to benchmark the performance of cartridges for commercially 

available filter pitchers and to find ways to improve their efficiency. 

The objectives of the study - to make a comparative assessment of the composition of the 

loading and filtering properties of cartridges for filter jugs produced commercially; 

identify major factors that affect the performance of sorption cartridges and formulate 

requirements for a cartridge with optimal properties; to develop a cartridge with optimal 

properties and to investigate its effectiveness. 

Novelty of work - a new cartridge with improved properties for water purification on 

household filter jugs has been developed. 

 

 

 

PITCHER FILTER, CARTRIDGE, WEIGHTLY ACID CATION, COCOA 

ACTIVATED CARBON, INERT MATERIAL, CHLORINE, WATER HARDNESS, 

ORGANIC SUBSTANCES
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