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Корисна модель належить до галузі охорони навколишнього середовища і може бути 
використана для очищення ґрунту, забрудненого пролитою нафтою, нафтопродуктами й іншими 
вуглеводневими рідинами. 

Відомий спосіб-прототип очищення ґрунту, забрудненого нафтопродуктами, що включає 
перемішування ґрунту з гідрофобним сорбентом та водою і відділення сорбенту, насиченого 5 

нафтопродуктами. За цим способом забруднений нафтопродуктами ґрунт змішують з 
терморозщепленим графітом, додають воду і відокремлюють сорбент, який сплив разом з 
поглиненими ним нафтопродуктами. Змішування ґрунту із сорбентом проводять на місцевості 
за допомогою сільськогосподарських або дорожніх машин або в змішувальних ємностях. Для 
прискорення процесу обробку застарілих розливів нафтопродуктів проводять з додаванням 10 

екстрагенту-розчинника, наприклад гасу, або супроводжують кавітаційним впливом, або 
поєднують обидва ці прийоми. Терморозщеплений графіт багаторазово регенерують шляхом 
сублімації, екстрагування або віджиму сорбованих нафтопродуктів [1]. 

Основним недоліком такого способу є дефіцитність сорбенту - терморозщепленого графіту, 
необхідність його регенерації, що обумовлює багатоопераційність та здорожує процес. 15 

Задача корисної моделі є спрощення процесу очищення ґрунту, забрудненого 
нафтопродуктами. 

Поставлена задача вирішується тим, що спосіб очищення ґрунту, забрудненого 
нафтопродуктами, що включає перемішування ґрунту з гідрофобним сорбентом та водою і 
відділення сорбенту, насиченого нафтопродуктами, згідно з корисною моделлю, що як сорбент 20 

використовується вугілля, яке попередньо подрібнюється до крупності 0-100 мкм, 
перемішування ведуть до утворення гранул "вугілля-нафтопродукт", гранули відокремлюється, 
наприклад, на ситі. 

Суть корисної моделі полягає в тому, що як сорбент використовують вугілля, котре 
попередньо подрібнюють до крупності 0-100 мкм, перемішування ведуть до утворення гранул 25 

"вугілля - нафтопродукт", гранули відокремлюють, наприклад, на ситі. 
Подрібнення вугілля до крупності саме 0-100 мкм обумовлено підвищеною сорбційною 

здатністю дрібнодисперсних класів крупності. При перемішуванні водогрунтовугільної суміші 
гідрофобний нафтопродукт, який знаходиться в складі ґрунту, зустрічаючись з гідрофобними 
частинками вугілля, вкриває їх плівкою, ці частинки зчіплюються й утворюють спершу флокули, 30 

а потім гранули. Гідрофільні часточки ґрунту, очищені в такий спосіб від нафтопродукту, 
знаходяться в гідросуміші. При подачі одержаної водогрунтогрануляціної суміші на сито, 
гранули залишаються на ситі, а в підрешітний продукт виділяється очищений ґрунт. 

Приклад 1. 1 кг супіскового ґрунту, забрудненого нафтовими проливами (10 мас. %), 
змішали з 2 л води і 0,5 кг подрібненого до 0-50; 0-100; 0-150; 0-200 мкм вугілля. Як останнє 35 

взяли донецьке вугілля марки "Г". Суміш перемішували в імпелерному змішувачі до утворення 
гранул "вугілля - нафтопродукт" протягом 5 хв, частота обертання вала мішалки 1000 хв - 1, 
після перемішування одержаний продукт подали на щілинне сито з отвором щілин 0,5 мм і 
відокремили гранули від водно-мулової фази. Мулова фаза направлялася на хіманаліз для 
встановлення залишкової кількості нафтових фракцій. Результати реалізації способу показані в 40 

таблиці. 
Водночас 1 кг супіскового ґрунту, забрудненого нафтовими проливами (10 мас. %), очищали 

за методом-прототипом за допомогою терморозщепленого графіту як адсорберту. 
 

Таблиця 
 

Результати 
Крупність вугілля-сорбенту, мкм 

0-50 0-100 0-150 0-200 

Залишкова кількість нафтових фракцій, % 0,8 0,9 1,6 5,5 

Середня крупність одержаних гранул, мм 0,7 0,8 
1,0 (частина гранул 

руйнується) 
1,2 (гранули - пухкі 
неміцні утворення) 

Спосіб-прототип 1,1 

 45 

Таким чином, очищення ґрунту, забрудненого пролитою нафтою, нафтопродуктами 
ефективно відбувається при крупності вихідного вугілля-адсорбенту 0-50 і 0-100 мкм. При 
збільшенні крупності до 0-150 і 0-200 мкм процес очищення ґрунту погіршується, залишкова 
кількість нафтових фракцій з 0,8-0,9 % для крупності вугілля-сорбенту 0-50 і 0-100 мкм 
підвищується до 1,6; 5,5 % для крупності вугілля-сорбенту 0-150 і 0-200 мкм. Це пояснюється 50 

перегином кривої "діаметр зерен вугілля-сорбенту - зовнішня питома поверхня" саме в зоні 100 
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мкм. Більш крупне вугілля має суттєво меншу питому зовнішню поверхню і різко втрачає свою 
сорбційну здатність. 

Залишкова кількість нафтових фракцій при використанні способу-прототипу дещо більша, 
ніж при використанні пропонованого способу: 1,1 % проти 0,8-0,9 %. Крім того спосіб-прототип 
передбачає використання більш дефіцитного, ніж вугілля сорбенту - терморозщепленого 5 

графіту, необхідність його регенерації, що обумовлює багатоопераційність та здорожує процес. 
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Спосіб очищення ґрунту, забрудненого нафтопродуктами, що включає перемішування ґрунту з 
гідрофобним сорбентом та водою і відділення сорбенту, насиченого нафтопродуктами, який 
відрізняється тим, що як сорбент використовується вугілля, яке попередньо подрібнюється до 
крупності 0-100 мкм, перемішування ведуть до утворення гранул "вугілля-нафтопродукт", 
гранули відокремлюється, наприклад, на ситі. 20 
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