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Анотація. У представленій роботі показано актуальність удосконалення технології кондиціювання 

води шляхом сорбційного очищення води для виробництва лікеро-горілчаної продукції. Вивчено 
ефективність застосування активного вугілля марки Silcarbon К1810, Silcarbon К835 та Silcarbon К814 під 
час кондиціювання води для горілок, горілок особливих та лікеро-горілчаних  напоїв. 

Ключові слова: вода, вугілля, активність, ефективність, кондиціювання, показники якості 
Аннотация. В представленной работе показано актуальность усовершенствования технологии 

кондиционирования воды путем сорбционной очистки воды для производства алкогольной продукции. 
Изучена эффективность использования активированного угля марки Silcarbon К1810, Silcarbon К835 та 
Silcarbon К814 во время кондиционирования воды для алкогольных изделий.  
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Вступ. Сучасний розвиток лікеро-горілчаної галузі потребує вирішення задач, пов’язаних зі 
зменшенням домішок у горілках та лікеро-горілчаних напоях, які потрапляють у готову продукцію зі 
спиртом етиловим ректифікованим та водою питною. Від складу макро- та мікродомішок води залежать 
органолептичні властивості лікеро-горілчаної продукції, її стійкість під час зберігання.   

Постановка проблеми та її зв’язок з найважливішими науковими та практичними завданнями. 
Підвищення вимог до якості підготовленої води для лікеро-горілчаного виробництва вимагає застосування 
найбільш ефективних способів видалення забруднень з вихідної природної води.  

Останнім часом усі заходи на вітчизняних лікеро-горілчаних заводах були спрямовані в основному на 
видалення органічних забруднень біологічного природного походження. Між тим в зв’язку зі збільшенням 
забруднень джерел водопостачання побутовими та промисловими стічними водами спостерігається 
підвищення вмісту органічних речовин, яке характеризується показником окиснюваності води [1-4]. 



Згідно з Виробничим технологічним регламентом на виробництво горілок і лікеро-горілчаних напоїв 
ТР У 18.5084-96 водоготування на лікеро-горілчаному підприємстві передбачає блоки: механічного 
фільтрування, знезалізнення та деманганації, сорбційного очищення та демінералізації, коригування та 
оптимізації органолептичних показників та масової концентрації хлоридів, сульфатів, гідрокарбонатів, 
натрію, калію, які в основному формують смакові властивості технологічної води, а відтак – і лікеро-
горілчаної продукції. 

Блок сорбційного очищення води активним вугіллям (АВ) є найбільш застосовуваним для: 
– покращання смаку, запаху та зменшення забарвленості води; 
– видаляння з води розчинених органічних речовин; 
– видаляння активного хлору та хлорорганічних речовин; 
– видаляння заліза, марганцю, азотовмісних сполук та інших токсичних елементів. 
Однак, одночасно з високим ефектом очищення води від органічних домішок, АВ може підвищувати 

твердість, лужність, масову концентрацію карбонатів, ортофосфатів, силікатів у підготовленій воді. Це може 
негативно впливати на якість готової продукції, в якій утворюються осади та погіршуюються фізико-хімічні 
та органолептичні показники горілок, горілок особливих та напоїв. 

Вищевикладене вказує на необхідність удосконалювати існуючі технологічні способи очищення води 
для приготування лікеро-горілчаної продукції.  

Огляд літератури.  
На цей час для вирішення поставленого завдання сорбційне очищення є одним з найбільш 

ефективних. Для сорбційного очищення використовують сорбенти з розвиненою або специфічною 
поверхнею природного або штучного походження: іоніти, активне вугілля, цеоліти тощо [6, 7]. 

Під час адсорбції з води видаляються в основному молекули органічних домішок, а також 
поліциклічні ароматичні вуглеводні, нафтопродукти, хлор- та фосфорорганічні сполуки, колоїдні частки і 
мікрозависі. Активне вугілля також використовується як каталізатор розкладання активного хлору і озону, 
які можуть міститися у воді [8]. 

АВ – пористий вуглецевий матеріал, з розвинутою пористою структурою та високою сорбційною 
активністю. За структурними характеристиками АВ відносять до  групи мікрокристалічних різновидів 
вуглецю, що складається з  графітових кристалітів та аморфного вуглецю. Ця неоднорідна маса і визначає 
своєрідну пористу структуру АВ, а також його адсорбційні і фізико-механічні властивості. Наявність  
хімічно в’язаного оксигену в структурі АВ утворює  поверхневі хімічні сполуки основного або кислотного 
характеру, значно впливає на його адсорбційні властивості [8]. 

Пориста структура АВ характеризується наявністю розвиненої системи пор, які  класифікують 
за розмірами на мікропори, мезопори та макропори. Розвинена пориста структура і висока сорбційна 
активність АВ сприяють ефективному очищенню води від техногенних домішок, запахів і присмаків.  

Адсорбційні властивості АВ оцінюються за кількістю модельної речовини, сорбованої одиницею 
маси вугілля при визначених умовах до повного його насичення. Адсорбційні властивості АВ визначаються 
мікропорами, які становлять до 90 % усієї поверхні активованого вугілля, на якій протікають процеси 
адсорбції. Основа процесу сорбції – це взаємодія енергетично ненасичених атомів вуглецю з молекулами 
адсорбованих речовин. Краще проходить сорбція речовин у молекулярній формі, гірше – в іонній. Найбільш 
загальна оцінка пористості АВ визначається сумарним об’ємом пор, що характеризує ступінь розвитку 
пористості. Сумарний об’єм пор – сума об’ємів макропор, перехідних пор та мікропор. Вона виражається 
різницею обєму, який займає 1 г зерен вугілля та істинного обєму особової речовини АВ. Крім сумарного 
об’єму пор важливою характеристикою АВ є його ємкість – кількість домішок, які можуть бути видалені з 
води 1 дм3 або 1 кг адсорбенту. Після насичення адсорбенту домішками він втрачає свою адсорбційну 
здатність. Адсорбційна здатність адсорбентів може бути частково відновлена спеціальними розчинами та 
парою. Цей процес називається регенерацією. Регенерацію АВ частіше всього здійснюють парою, але для 
видалення органічних речовин природного походження цей процес є малоефективним [1-9]. 

Крім сорбційної здатності важливе значення мають фізико-механічні характеристики АВ, такі як: 
фракційний склад (розмір часток), насипна густина, механічна міцність, зольність.  

За формою і розміром часток АВ може бути порошковим, зернистим (подрібненим та 
гранульованим), а також волокнистим. Порошкове активоване вугілля має розмір часток менше ніж 0,1 мм, 
зернисті – від 0,5 до 5,0 мм , волокнисті – діаметр менше ніж 0,1 мм і довжину декілька сантиметрів.  

Порошкове АВ використовують однократно до або під час коагуляції води на міських станціях 
водоготування.  

Волокнисте АВ має найбільшу ефективну площу поверхні, може застосовуватися в фільтрах 
спеціальної конструкції. На сьогодні  волокнисте АВ знайшло широке застосування у побутових фільтрах 
очищення води.  

У водоготуванні широко застосовують зернисте АВ різного походження (антрацитове, кокосове, 
деревне, кам’яновугільне і т.і.), оброблене в спеціальних умовах для утворення розвинутої системи пор. Для 
видаляння органічних домішок природного походження в наш час все більш ефективними стають полімерні 
сорбційні матеріали [1-9]. 

Деревне АВ характеризується високою пористістю (від 1,8 см3/г до 2,0 см3/г), широким розподілом 
пор за розмірами, значною питомою поверхнею. Однак, цей тип активованого вугілля має високу зольність 



та низькі механічну міцність і густину, що сприяє збільшенню твердості, лужності, вмісту силікатів, заліза у 
підготовленій воді.    

АВ на кам’яновугільній основі має значно кращі гідравлічні і механічні характеристики, що дає змогу 
застосовувати його в фільтрах з нерухомим або рухомим шаром і різними габаритними розмірами.  

АВ, виготовлене з шкаралупи кокосового горіха має високу міцність, низьку зольність, стабільний 
оптимальний гранулометричний склад і високу ємкість.  

Дослідження вуглецевого гранульованого кокосового АВ фірми Silcarbon. З урахуванням 
вказаного вище, були проведені дослідження вуглецевого гранульованого кокосового АВ фірми Silcarbon, 
здійснено моделювання процесу сорбційного очищення води, відпрацьовано оптимальні технологічні 
режими, оцінено якість води, підготовленої згідно СОУ 15.9-37-237:2005 «Вода підготовлена для лікеро-
горілчаного виробництва. Технічні умови» та горілок згідно з ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. 
Технічні умови».  

Об’єктами досліджень були:  
– вода питна Київського міського водогону, вода питна з артезіанських свердловин, згідно з              

ДСанПіН 2.4-171-10; 
– АВ марок Silcarbon К1840, Silcarbon K835, Silcarbon K814 та  Silcarbon К 3060 (контрольний зразок).  
Активне гранульоване кокосове вугілля, виготовляють зі шкаралупи кокосових горіхів. Це АВ має 

високі сорбційні властивості за рахунок розвиненої сумарної поверхні пор, а також міцність і екологічність. 
Площа пор одного граму кокосового АВ становить більше однієї тисячі квадратних метрів. Активне 
кокосове вугілля використовується для видалення з води хлору та його різних сполук, органічних речовин, 
газів і покращує органолептичні показники води (прозорість, запах, присмак) . 

У роботі використовували експериментальні загальноприйняті та модифіковані під час виконання 
роботи методи: органолептичні, фізико-хімічні, спектрофотометричні, капілярно-електрофоретичні методи 
контролю якості води питної і підготовленої, сировини, горілок та АВ; моделювання, математико-
статистичні – планування та оброблення результатів експерименту 

Воду вихідну (з міського водопроводу) та після її підготовки аналізували за органолептичними 
показниками та твердістю, лужністю, сухим залишком, катіонно-аніонним складом.  

Під час досліджень фізико-механічних та сорбційних характеристик АВ використовували методики, 
прийняті в хіміко-технологічному контролі лікеро-горілчаного виробництва [13, 14]. 

У проведених дослідженнях було визначено основні фізико-механічні характеристики АВ: вологість, 
насипну густину, механічну міцність, зольність, гранулометричний склад.  

Сорбційні властивості зразків АВ визначали за сумарним об’ємом пор за водою, активністю за йодом, 
кислотно-основні властивості вугілля за водним настоєм. 

Для проведення досліджень використовували воду Київського міського водопроводу.  
Дослідження проводили у динамічному режимі на установці, яка включала: напірний збірник 

місткістю 10 дм3, фільтр з АВ місткістю 1,0 дм3 та приймальний збірник місткістю 10 дм3.  
Процес очищення води мав циклічний режим та складався з таких послідовних операцій: 
– готування АВ; 
– фільтрування води крізь шар АВ до моменту досягнення гранично допустимих значень 

органолептичних показників та перманганатної окислюваності; 
– підпушування шару відповідного сорбційного матеріалу проводили для запобігання його 

злежування і видаляння бруду. Для підпушування використовували вихідну воду у висхідному 
потоці і скидали в каналізацію. Контролювання здійснювали за показником мутності води, який 
не повинен був перевищувати 0,5 мг/дм3; 

– регенерація АВ; 
– промивання АВ для видалення залишків бруду після регенерації. 
Після промивання АВ фільтр знову включали в роботу. 
Для встановлення можливості застосування досліджуваного АВ у водоготуванні для виробництва 

лікеро-горілчаної продукції було досліджено фізико-механічні та сорбційні характеристики.  
Основні фізико-механічні характеристики досліджуваних АВ наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Основні фізико-механічні характеристики досліджуваних АВ 

Назва АВ Назва показника 
Silcarbon 

К3060 
Silcarbon 

К1840 
Silcarbon 

К835 
Silcarbon 

К814 
Насипна густина, г/дм3 440 485 480 465 
Вологість, % 2 2 2 2 
Механічна міцність, % 90 96 98 97 
Зольність, % 4,0 3,2 2,8 2,8 
Гранулометричний склад, мм 0,5-3,0 0,45…1,0 0,5…2,5 1,4…2,5 



Встановлено, що у порівнянні з контрольним зразком досліджуване АВ має вищу механічну міцність 
на 6…8 % та меншу зольність на 20…30 %, що сприяє більшому опору до стирання та терміну експлуатації, 
незначному пилоутворенню, збільшенню кількості регенерацій і зменшенню пускового періоду.  

Сорбційні характеристики досліджуваних АВ наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 – Основні сорбційні характеристики досліджуваних АВ 

Сорбційні характеристики Назва 
матеріалу 

Сумарний 
обєм пор за 
водою, см3/г 

Кількість  
основних 
оксидів, 
моль/м3 

Кількість  
кислотних 
оксидів, 
моль/м3 

Адсорбційна 
активність за 

йодом, % 

Лужність водного 
настою, 0,1 см

3
 розчину 

соляної кислоти с(НCl)= 
0,01 моль/дм

3
 

Silcarbon  
K 3060 
(контроль) 

0,70 0,95 0,85 65 3,0 

Silcarbon 
К1840 0,85 1,15 0,8 85 5,0 

Silcarbon 
К835 0,85 1,1 0,8 78 5,5 

Silcarbon 
К814 0,90 1,2 0,8 78 5,5 

Встановлено, що у порівнянні з контрольним зразком досліджуване АВ має в 1,2…1,3 рази більший 
загальний сумарний обєм пор за водою, адсорбційну активність за йодом, лужність водного настою, що 
підтверджується більшою на 15…25 % кількістю основних оксидів. 

Під час  кондиціювання води досліджуваним АВ встановлено оптимальні технологічні параметри 
сорбційного очищення (табл. 3), які забезпечують одержання води підготовленої, якість якої відповідає 
вимогам СОУ 15.9-37-237:2005 та ТР У 18.5084-96.  

Таблиця 3 - Оптимальні технологічні параметри сорбційного очищення досліджуваними АВ 

Відносний обєм, об/об АВ марки Silcarbon  Назва  
технологічної операції 

Лінійна 
швидкість, 

м/год 
K 3060 

 (контроль) 
К1840 К835 К814 

Підготування  (відмивання) 
АВ 5…10 10 10 8 8 
Підпушування АВ 
вихідною водою 10…12 6 6 5 5 
Швидке промивання АВ 15 6 6 5 5 
Регенерування АВ за 
температури 130 оС, год. - 6 6 5 5 
Можлива кількість 
регенерацій, шт.  - 2 2 3 3 
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Рис. 1 – Залежність питомого виходу води підготовленої від марки АВ Silcarbon 
 



Встановлено, що питомий об’єм підготовленої води збільшується на 18-20 % (рис. 1), а за рахунок 
покращених фізико-механічних та сорбційних характеристик досліджуваного АВ марок Silcarbon К835 та 
Silcarbon К814 у порівнянні з контрольним зразком зменшуються витрати води: 

– на підготування у 1,25 рази, 
– на підпушування та швидке промивання у 1,2 рази.   
Встановлено, що під час проведення регенерування досліджуваного АВ у порівнянні з контрольним 

зразком скорочується тривалість пропарювання у 1,5 рази, що дає змогу зменшити витрати пари, при цьому 
ступінь регенерації збільшується на 25 % (рис. 2).  
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Рис. 2 – Залежність ступеню регенерації АВ від марки АВ Silcarbon 
 

Апробація результатів досліджень. В лабораторіях кафедри біотехнології продуктів бродіння і 
виноробства НУХТ та відділі технології напоїв ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод» було проведення дослідження 
та апробацію удосконаленої технології водопідготування із застосуванням АВ марки Silcarbon. 

Було проведено ряд експериментальних досліджень, аналіз фізико-хімічних і органолептичних 
показників та показано, що АВ забезпечуює кондиціювання води для лікеро-горілчаного виробництва (табл. 
4 та рис. 3). 
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Рис. 3 – Ефективність сорбційного очищення води досліджуваними марками АВ Silcarbon 

 
У зразку підготовленої води АВ марки Silcarbon К1840 спостерігали підвищення загальної твердості, 

загальної лужності та вмісту карбонатів.  
Встановлено, що під час очищення води найбільш ефективними є АВ марки Silcarbon К835 та 

Silcarbon К814: поглиблюється видаляння органічних речовин на 10...15 %, не збільшується загальна 
твердість та вміст карбонатів у підготовленій воді, що сприятиме збільшенню стійкості готової продукції. 

У разі очищення води досліджуваними АВ у підготовленій воді спостерігається зменшення  
забарвленості і мутності – у 2…3 рази, заліза та марганцю – на 15...20 %, нітритів та амонію – у                   
1,2...2,0 рази, сірководню – більш ніж у 2 рази. 

 



Таблиця 4 – Результати кондиціювання води з використанням АВ 
 

Вода підготовлена з використанням АВ                      
марки Silcarbon  

Назва  
показника,  

одиниця виміру 

Вимоги  
СОУ 15.9-

37-237,  
не більше  

Вода 
вихідна 

K 3060  
(контроль) 

К1840 К835 К814 

Органолептичні показники 
Смак при 20 °С, бали 0 2 0 0 0 0 
Запах при 20 °С, бали 0 2 0 0 0 0 
Забарвленість, градуси 5 20 5 2 0 0 
Мутність, мг/дм3 0,5 1,0 0,15 0,05 0 0 

Фізико-хімічні показники 
Твердість, моль/м3 0,1 0,05 0,12 0,1 0,05 0,05 
Лужність загальна, 
моль/м3 4,0 1,5 2,2 2,0 1,7 1,5 
Водневий показник, од.  6,0…8,0 6,8 7,2 7,0 6,8 6,8 
Вміст, мг/дм3 
- карбонатів не 

допускається 
не 

виявлено 
2,5 0,2 не 

виявлено 
не 

виявлено 
- нітритів 0,1 0,15 0,12 0,07 0,03 0,03 
- хлору залишкового 
вільного 

не 
допускається 

0,6 0,3 менше 0,3 менше 0,3 менше 0,3 

- хлору залишкового 
зв’язаного 

не 
допускається 

0,5 0,3 менше 0,3 менше 0,3 менше 0,3 

- сірководню не 
допускається 

0,2 0,15 менше 0,1 менше 0,1 менше 0,1 

 
На підготовленій воді готували горілки, визначали їх прозорість та проводили дегустаційну оцінку в 

порівнянні з контрольним зразком (табл. 4). Результати досліджень впливу води, яку було підготовлено за 
допомогою досліджуваних АВ, на дегустаційну оцінку, наведено на рис. 5. 
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Рис. 4 – Залежність дегустаційної оцінки горілки від води, підготовленої з використанням 
досліджуваних марок АВ 

 
Одержані дані експериментальних досліджень свідчать, що у горілках, приготовлених на воді, 

підготовленій за допомогою АВ марок Silcarbon К1810, Silcarbon К835 та Silcarbon К814 спостерігається 
підвищення прозорості та загальної дегустаційної оцінки, що позитивно позначається на стійкості та якості 
готової продукції.   

Висновок. 
Науково обґрунтовано актуальність застосування активованого вугілля марок Silcarbon К1810, 

Silcarbon К835 та Silcarbon К814 у водоготуванні під час виробництва лікеро-горілчаної продукції. 
Покращені фізико-хімічні та сорбційні характеристики досліджуваного активованого вугілля дають змогу 
збільшити питомий об’єм підготовленої води на 18…20 %. 

Найкращі результати досягаються при застосуванні вуглецевого мікропористого активованого вугілля 
марок Silcarbon К835 та Silcarbon К814. Застосування цих марок АВ є перспективним і дає змогу не тільки 



значно зменшити у воді вміст органічних сполук, але і заліза, азотовмісних сполук, покращити 
органолептичні показники як води, так і лікеро-горілчаної продукції з її використанням. 
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Рис. 5 – Залежність прозорості горілки від води, підготовленої з використанням досліджуваних марок 

АВ 
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