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ШЛЯХИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 

(УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ І ЗАСОБИ ПЕРЕРОБКИ  
СІРКОВОДНЕВОЇ СУМІШІ НА ВОДЕНЬ У ЧОРНОМУ МОРІ) 

 
Постановка проблеми. В умовах енергетичної 

кризи, навколо використання водню як високоенерге-
тичного ресурсу, точаться різноманітні безпекові, еко-
логічні та інші дискусії. Проте, запаси природного газу 
на Чорноморському шельфі, у винятковій морській 
економічній зоні України становлять близько 50 млрд 
кубометрів. Газопрояви з дна Чорного моря поділяють 
на кондуктивні (розсіяні) і конвективні (зосереджені) 
форми газових потоків. Як зазначає український вче-
ний-геофізик, доктор геологічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України В. Коболєв до роз-
сіяних зараховують метанові сипи, а до зосередже-
них — газові факели, газові фонтани та грязьові вул-
кани. В осадовій товщі Чорноморського дна існують 
сотні грязевулканічних каналів та інших шляхів —  
тектонічних порушень, за якими потужні потоки гли-
бинної вуглеводневої дегазації надходять до поверхні 
дна. За геологічними і геофізичними даними в історії 
формування Чорного моря запаси газогідратних родо-
вищ складають понад 20 трлн кубометрів.. При ефек-
тивній переробці їх вистачило б для забезпечення всієї 

Європи на 400 років. Власне ці та інші обставини обу-
мовлюють своєчасність і актуальність проблематики, 
що розглядається у статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз  
наукових праць з теми дослідження показує, що ця на-
укова ніша ученими України не цілком розкрита. В 
численних статтях та у цільовій комплексній програмі 
наукових досліджень НАН України «Водень в альтер-
нативній енергетиці та новітніх технологіях (наукова 
звітна сесія 9 грудня 2014 р. (м. Київ), тези доповідей 
та програми сесії), основна увага була присвячена ви-
вченню шляхів отримання, збереження та викорис-
тання водню. Виходячи з наявного інформаційного 
матеріалу, нами здійснено їх класифікацію:  

І. У сфері отримання водню. 
1.1. Розробка високопродуктивних процесів отри-

мання водню із води за допомогою наноструктурова-
них енергоакумулюючих речовин з використанням ак-
тивованих цинку, марганцю, алюмінію, вісмуту, заліза 
та інших компонентів з відновленням відходів — окси-
дів карботермічним методом (Л. Козін, С. Волков, 



АНДРУШКІВ Б. М., ГАГАЛЮК О. І., КИРИЧ Н. Б. та ін. 
 

 

 
 

28 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

А. Святогор, Б. Данільцев, Інститут загальної та неор-
ганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України). 

1.2. Дослідження закономірностей анодного син-
тезу пероксиду водню та розробка процесу альтерна-
тивного анодному виділенню кисню при одержанні 
водню електролізом лужного розчину (Л. Козін, 
Ф. Манілевич, А. Куций, Н. Лісогор, Інститут загаль-
ної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН 
України). 

1.3. Оптимізація складу каталізаторів та умов па-
рової конверсії СО в процесі парової конверсії вуг-
лецю (А. Трипольський, Є. Калішин, Інститут фі- 
зичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України). 

1.4. Паровий риформінг рідких оксигенатів на 
оксидних каталізаторах, модифікованих функціональ-
ними домішками (Л. Долгіх, І. Столярчук, Л. Стара,  
І. Василенко, Ю. Пятницький, П. Стрижак, Інститут 
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН Укра-
їни). 

1.5. Створення та дослідження нових нанокомпо-
зиційних електродних матеріалів для воднево-кисне-
вих паливних елементів та процесів виділення водню  
і утилізації СО2 (В. Тітов, Я. Курись, А. Мішура, 
О. Уставицька, В. Кошечко, В. Походенко, Інститут 
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН Укра-
їни). 

1.6. Вплив співвідношення реагентів на перебіг 
парокисневого риформінгу метанолу в присутності ка-
талізатора ZnO-MgO-CuO/AL2O3/кордієрит (А. Кап-
ран, С. Орлик, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писар-
жевського НАН України). 

1.7. Роль водню у каталітичних процесах окислю-
вальної конверсії С1-С4-алканів на NI-AL2O3-каталі-
заторах (Є. Губарені, С. Соловйов, Я. Курилець, Ін-
ститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН 
України). 

1.8. Розробка технологічних схем з отриманням 
водню при очищенні природних і стічних вод фотока-
талітичним та електромембранним методами Д. Ку-
черук, Т. Дульнева, Інститут колоїдної хімії та хімії 
води ім. А. В. Думанського НАН України). 

1.9. Інформаційне забезпечення робіт за проєк-
тами програми «Водень в альтернативній енергетиці та 
новітніх технологіях» (Л. Чернишев, І. Білан, Т. Гуди-
менко, Д. Левіна, Л. Ковальова, Інститут проблем ма-
теріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України). 

1.10. Створення нових модифікованих екологічно 
чистих твердих палив з використанням біомаси та ор-
ганічних відходів для одержання водню (О. Дудник, 
І. Соколовська, Інститут вугільних енерготехнологій 
НАН України). 

1.11. Визначення параметрів системи отримання 
водню з застосуванням електролізерів і відновлюваних 
джерел енергії і для автоматичної обробки і передачі 
інформації (С. Кудря, Ю. Морозов, М. Кузнєцов, Ін-
ститут відновлюваної енергетики НАН України). 

1.12. Дослідження процесів отримання водню 
«вольфрам-паровим» методом при концентрованому 
променевому нагріві з використанням відходів, що мі-
стять вольфрам (В. Зенков, В. Пасічний, С. Остапен-
ко, А. Рогозинська, А. Рогозинський, Інститут про-
блем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН Ук-
раїни). 

ІІ. У сфері зберігання водню. 
2.1. Фотоелектрохімічні властивості, ефектив-

ність виділення та акумулювання водню у електро- 

хімічній системі на основі модифікованих фотоанодів 
та їх використання у фотоакумуляторі з МН катодами 
І. Русецький, І. Слободянюк, Г. Колбасов, Інститут 
загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського 
НАН України; Л. Щербакова, Ю. Солонін, Інститут 
проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН 
України). 

2.2. Розвиток фізико-хімічних засад створення 
нових високопористих метал-органічних каркасних 
матеріалів для акумулювання водню (Я. Лампека, 
Л. Цимбал, С. Гавриш, Р. Гуртовий, Інститут фізичної 
хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України). 

2.3. Встановлення впливу R і Me на водне погли-
нання сплавів АВ5 (С. Загінайченко, З. Матисіна, 
Д. Щур, Т. Шапошнікова, А. Золотаренко, Інститут 
проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН 
України). 

2.4. Дослідження процесів десорбції водню з гід-
рофуллеритів та їх структурних і фізико-хімічних  
особливостей (Д. Щур, О. Савенко, Л. Копілова, А. Зо-
лотаренко, С. Загінайченко, Інститут проблем мате- 
ріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України). 

2.5. Дослідження процесів руйнування електродів 
зі сплавів типу АВ5 при поглинанні водню в оборотних 
електро- та фотоелектрохімічних системах (Л. Щер-
бакова, М. Сподарик, Ю. Солонін, Інститут проблем 
матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН Укра-
їни). 

2.6. Механосинтез гідридоутворюючого сплаву 
магнію з Ni, Ti, Al та дослідження воденьсорбуючих 
властивостей, температури і кінетики його розкладу 
(В. Добровольський, О. Єршова, Ю. Солонін, Інститут 
проблем матеріалознавства НАН України). 

2.7. Розроблення методик оцінки водневої по- 
шкодженості феромагнетнихматеріалів за парамет- 
рами сигналів магнетопружної акустичної емісії 
(В. Скальський, Є. Почапський, Б. Клим, О. Сергі- 
єнко, П. Долішній, П. Великий, Фізико-механічний 
інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України). 

2.8. Дослідження впливу нерозчинних компонент 
на накопичення та виділення водню із магнієвих ком-
позитів (І. Неклюдов, О. Морозов, В. Журба, В. Про-
голаєва, О. Купрін, В. Oвчаренко, І. Колодій, Націо-
нальний Науковий Центр «Харківський фізико-тех- 
нічний інститут« НАН України. 

ІІІ. У сфері використання водню. 
3.1. Розробка полімерелектролітних мембран на 

основі органо-неорганічних гібридів різного типу для 
водневих паливних комірок (В. Шевченко, Н. Кли- 
менко, О. Стрюцький, Е. Лисенков, Ю. Яковлев, 
В. Клепко, Інститут хімії високомолекулярних сполук 
НАН України). 

3.2. Дослідження впливу умов і методів одер-
жання нанопористих вуглецевих матеріалів на основі 
природних органічних речовин на їх адсорбційні  
(за азотом і воднем) властивості (П. Яремов, Н. Щер-
бань, С. Філоненко, В. Ільїн, Інститут фізичної хімії 
ім. Л. В. Писаржевського НАН України). 

3.3. Дослідження впливу особливостей структури 
титаноксидних наносфер на фізико-хімічні та прикін-
цеві протонпровідні властивості композитних полі- 
мерних мембран nafion (Г. Тельбіз, Е. Леоненко,  
Н. Романовська, Інститут проблем матеріалознавства 
ім. І. М. Францевича НАН України; О. Хижун, Інсти-
тут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, 
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НАН України; Т. Горбанюк, Інститут фізичної хімії  
ім. Л. В. Писаржевського НАН України). 

3.4. Синтез та дослідження товстих плівок диок-
сиду цирконію, стабілізованого комплексними скан- 
дієвмісними добавками, для низькотемпературної 
(600°С) паливної комірки (О. В’юнов, О. Янчевський, 
Л. Коваленко, С. Солопан, А. Білоус, Інститут загаль-
ної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН 
України). 

3.5. Встановлення структурно-фазового механіз-
му рекомбінації продуктів деструктивного гідрування 
інтерметалідів і сплавів (О. Кучерявий, В. Скороход, 
Т. Братаніч, В. Добровольський, Інститут проблем ма-
теріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України). 

3.6. Дослідження структурної та хімічної неодно-
рідності електроліту КПК, яка в ньому виникає під час 
виготовлення і роботи, та її впливу на його механічні 
і електрохімічні властивості (О. Васильєв, Є. Бродні-
ковський, М. Бричевський, Д. Бродніковський, І. Брод-
ніковська, Н. Лисуненко, А. Самелюк, Л. Ушкалов,  
М. Головкова, Інститут проблем матеріалознавства  
ім. І. М. Францевича НАН України; В. Подгурська, 
Б. Василів, О. Осташ, Фізико-механічний інститут  
ім. Г. В. Карпенка НАН України). 

3.7. Розроблення базових локальних критеріїв  
міцності та працездатності конструкційних сталей у 
водневих середовищах та побудова діаграм їх локаль-
ного руйнування (І. Дмитрах, А. Сиротюк, Р. Барна, 
Р. Лещак, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Кар-
пенка НАН України).  

3.8. Розроблення способу виготовлення спечених 
магнітів з наноструктурних анізотропних порошків  
легованих сплавів на основі сполуки Nd2Fe14B і до- 
сліджування їх властивостей (І. Булик, А. Тростянчин, 
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН 
України; В. Бурховецький, Донецький фізико-техніч-
ний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України). 

3.9. Дослідження еволюції мікроструктури поро-
шкових систем на основі гідридів цирконію і титану з 
порошками легувальних елементів під дією твердофа-
зної дифузії Івасишин О.М., Саввакін Д.Г. Інститут 
металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. 

3.10. Комп’ютерне та фізичне моделювання про-
цесу підвищення проникності колекторів нафтових та 
газових свердловин з урахуванням гідро конверсії  
асфальто-смолянисто-парафінових речовин та ефекту 
водневої активації дифузії (О. Кравченко, Д. Велігоць-
кий, А. Авраменко, О. Симбірськський, Інститут про-
блем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН Ук-
раїни). 

3.11. Дослідження каталітичних характеристик 
електрокаталізаторів в реальних електродах паливного 
елементу та виявлення чинників, що впливають на 
енергетичні характеристики (Ю. Пірський, В. Огенко, 
Л. Лисюк, Т. Панчишин, О. Тупчієнко, Л. Шаранда, 
О. Крупеннікова, Інститут загальної та неорганічної 
хімії ім. В. І. Вернадського НАН України). 

В усіх випадках авторами відзначається, що опти-
мальна ефективність видалення сірководню, напри-
клад, в каналізаційних системах комунального госпо-
дарства, з повітря абсорбційно-електрохімічним мето-
дом досягається при значеннях окисно-відновного по-
тенціалу для католіту від -250 мВ до -300 мВ та аноліту 
від +250 мВ до +300 мВ. Встановлено, що максимальні 
обсяги виділення сірководню спостерігаються з 60 до 
120 с з моменту пуску перекачувальних насосів.  

Авторами запропоновано методики розрахунку 
масообмінного апарату та практичні рекомендації з 
удосконалення абсорбційно-електрохімічного методу 
очистки повітря від сірководню, застосування яких до-
зволить знизити матеріалоємність очисного устатку-
вання, покращити енергетичні характеристики і під-
вищити ефективність очищення викидів від сірко- 
водню, що найбільше має місце у міському (комуна-
льному) господарстві. 

Тим часом проблеми переробки сірководневої су-
міші з глибин Чорного моря на водень і його посліду-
юче транспортування до споживачів та використання 
за призначенням, розробка шляхів отримання побіч-
ного продукту сірки, залишилися за полем зору учених 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як ві-
домо на глибинах більше 150-200 м води Чорного моря 
насичені сірководнем Н2S та метаном СН4. Метан — 
болотний або рудний газ, безколірний, без власного 
запаху — у водах Чорного моря присутній у декількох 
формах. І. Ковальов та Д. Кобизський [6] вважають, 
що розчинений у воді метан присутній на глибинах 
біля 200 м шаром товщиною 100-150 м. Це метан біо-
логічного походження завдяки метанотворчим бакте-
ріям. У придонній зоні є шар товщиною 300-400 м із 
розчиненим метаном. Основні запаси метану у Чор-
ному морі являють собою газогідрати метану, яких у 
донному мулі на глибинах порядку 2000 м міститься 
біля 1000 трлн м3. Тому вони вважають, що добування 
метану зводиться до підйому і переробки газогідратів.  

У свою чергу сірководень — безколірний газ, (при 
великому розбавленні має запах тухлого яйця) у ви-
гляді розчину в морській воді знаходиться на глибинах 
більше 120-150 м. Він утворюється з органічних реш-
ток, що гниють, а також поступає з надр. Концентра-
ція розчиненого сірководню на глибині 200 м складає 
від 0,07 до 0,16 мл/л і поступово збільшується до  
13 мл/л на глибині 2000 м.  

Щорічно в Чорному морі генерується не менше 
108 т/рік (або 66*109 м3/рік) сірководню. Розрахунки 
показують, що за рік у результаті окислення в Чор-
ному морі переробляються в сульфати не більше 25% 
всього сірководню. Тому із Чорного моря без шкоди 
для екології можна щорічно забирати біля 250 млн т 
цієї сировини енергоємністю порядку 1012 кВт/год, 
що значно перевищує сьогоднішні потреби України. 
Орієнтовні запаси сірководню — 1012-1013 м3 або не 
менше одного мільярда тонн. В енергетичному відно-
шенні (по теплоті згоряння) один кубометр сірково-
дню еквівалентний 0,65 м3 метану. При згорянні сір-
ководню утворюється двооксид сірки, подальша пере-
робка якого дозволяє отримати додаткову теплову  

енергію і сірчану кислоту 2SO2+ 2H2O = 3O2 +2H2S;  

2S + 2H2O = O2 +2H2S. Як відомо, суміш сірководню з 
повітрям є вибухонебезпечною особливо при концен-
трації від 4 до 45%. Таким чином, із води Чорного 
моря можна отримувати сірководень і використову-
вати його як нетрадиційний паливний газ або як цін-
ний хімічний продукт для отримання водню і сірки:  

S + H2 →H2S. 
На даний час вже розроблено ряд цікавих проєк-

тів по добуванню метану та сірководню з вод Чорного 
моря шляхом впливу на воду електрогідравлічним уда-
ром згідно ефекту Л. Юткіна; підкисленням морської 
води до рН від 4,5 до 5 із накладанням на неї вібрацій 
із певною частотою; закачуванням у глибинні шари 
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повітря і підйом з його допомогою води на поверхню 
тощо. Зрозуміло, що найбільший інтерес може викли-
кати проєкт з найменшою затратною частиною. Так, 
враховуючи те, що в максимальній концентрації сір-
ководень на глибині 2000 м перебуває під тиском 
21 МПа, спеціалістами пропонується опустити з плат-
форми на цю глибину трубу відповідного діаметра. Із 
верхньої частини труби насосом відкачуємо певний 
обсяг морської води, і на його місце підніметься вода 
із більш заглиблених шарів, з неї почне виділятися 
надлишок розчиненого газу. В трубі очікується рух 
двофазного середовища (морська вода — газова фрак-
ція), при цьому спостерігатиметься рух морської води 
вгору, як у відомих ерліфтах. Крім того, рух морської 
води буде здійснюватись і під дією різниці гідроста- 
тичного тиску на однакових глибинах всередині труби 
та ззовні. Газоводяна суміш збирається на поверхні у 
спеціальному апараті, де газова фракція (сірководень) 
і морська вода розділяються. Вода, збагачена киснем, 
може бути повернута в глибини, а сірководень йде на 
подальшу переробку згідно визначеного технологіч-
ного процесу. Характерно, що власне на підйом мор-
ської води і виділення з неї розчиненого газу ніяких 
затрат зовнішньої енергії не знадобиться. Таким чи-
ном, можна зробити висновок про перспективність 
освоєння енергетичного потенціалу паливних газів 
Чорного моря і ефективність вище описаної установки 
для його реалізації як один з варіантів. 

З огляду на збереження довкілля, досягнення ну-
льових викидів і декарбонізації, а також відмови від 
викопного палива в 2020 р. ЄС презентовано водневу 
стратегію, яка має на меті використання, так званого, 
«зеленого» водню [2]. Запланований обсяг інвестицій 
у виробництво «зеленого» водню у Європі очікується 
від 180 до 470 млрд євро до 2050 р. У ЄС хочуть до- 
сягнути кліматичної нейтральності, коли викиди пар-
никових газів в атмосферу без залишку зможуть по- 
глинатися екосистемою. Для довідки, фахівці умовно 
поділяють водень на 4 типи. Найпоширеніший — сі-
рий, який виробляють із газу. Синій добувають анало-
гічно, але з подальшою утилізацією викидів СО2, а  
чорний або бурий виробляють з вугілля. Щоб водень 
став «зеленим», то його мають виробляти із електро- 
енергії, отриманої з відновлюваних джерел енергії 
(ВДЕ), наприклад, енергії вітру або сонця. У серпні 
2021 р. Україна в особі НАК «Нафтогаз України» та 
німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading під-
писали меморандум про взаєморозуміння у сфері вод-
невої економіки та уклали угоду про співпрацю з по- 
стачання в Німеччину водню, який має стати новим 
джерелом енергії для промисловості ЄС. Багато різно-
манітних джерел пророкують Україні неймовірні пер-
спективи у виготовленні та постачанні «зеленого» газу 
в Європу. Експерти стверджують, що ми можемо по-
чати експорт до 2024 р. За різними джерелами до  
2030 р. планується вийти на потужність 9,8 ГВт. За 
словами Надзвичайної і Повноважної посолки (дип-
ломата) ФРН в Україні Анки Фельдгузен (нім. Anka 
Feldhusen) Україна має стати пілотною країною із екс-
порту «зеленого» водню. Попередньо планується ви-
робляти «зелений» водень у чотирьох областях: Запо-
різькій, Херсонській, Дніпропетровській та Одеській і 
транспортувати з них, використовуючи існуючу газо- 
транспортну систему. Як показує досвід, екологічний 
газ не зовсім безпечний. Крім цього, він буквально 
роз’їдає стандартну металеву трубу низького тиску за 

декілька годин, а високого — за місяці [2]. Тому ця 
система потребує тотальної модернізації дорогими 
композитними матеріалами, які не вступають у хімічну 
реакцію з воднем, або будувати нову мережу, поруч із 
старою. Спеціалісти стверджують, що домішування 
біля 20% водню до транспортованого газу дозволить 
уникнути дороговартісної модернізації ГТС.  

За словами цього ж дипломата, як і за тверджен-
ням багатьох інших фахівців, водень — це наше енер-
гетичне майбутнє. «Зелений» водень пропонують ви-
робляти методом електролізу із звичайної прісної 
води. Як відомо, запаси прісної води є досить низь-
кими і за даними ООН складають усього 2,5% від усіх 
водних запасів, решта запасів зосереджено у льодови-
ках.  

Вчений секретар Інституту газу НАН України  
Б. Іллєнко у своїй статті [3] пише, що для отримання 
електроенергії сонця краще підходить Іспанія, а вітро-
генераторів — Північне море, а ефективність в Україні 
цих двох джерел складає біля 13%. Зокрема, за запа-
сами прісної води Німеччина багатша за Україну.  
Стандарти Європейської економічної комісії ООН 
встановлюють, що держава, водні ресурси якої не пе-
ревищують 1,5 тис. м3 річного стоку на людину, вва-
жається не забезпеченою водою. Доступні для викори-
стання запаси на одну людину в Україні складають 
1,09 тис. м3 - у середньоводні роки, та 0,62 тис. м3 - у 
маловодні, тобто ми є однією з країн Європи найменш 
забезпечених водою. Проте, найбільша проблема не у 
відсутності води, а у її поганій якості та у постійному 
забрудненні. Крім того, вищезазначені південні об- 
ласті України залежать від води, яка подається по гра-
фіку, а для харчування використовується привозна 
вода [4]. Також у своїй статті [3] Б. Іллєнко зауважує, 
що для отримання 1 т водню електролізом необхідно 
9 т дистильованої води або близько 20 т забраної з  
прісних водойм, а з урахуванням 13% ефективності со-
нячних і вітрогенераторів, про які вже згадувалось, і 
для забезпечення 9,8 ГВт — це приблизно 500 тис. т 
води. Звідси можемо зробити висновок, що викорис-
товувати питну воду для отримання водню не зовсім 
раціонально і всі переваги необхідно детально прора-
хувати.  

Висновки. Таким чином, альтернативою викори-
стання прісної води (та інших джерел) для отримання 
екологічного водню є запатентований українським 
вченим Д. Турченком спосіб виділення водню з Чор-
номорської сірководневої водяної суміші [5], суть 
якого полягає в одержанні водню з різних речовин 
шляхом розкладання сірководню на водень і сірку, що 
знаходиться у глибоководних шарах морської води  
Чорного моря. До слова, це не єдиний патент цього 
автора щодо видобування сірководневого газу з дна 
моря. 

Розв’язання актуальної науково-практичної за-
дачі, що полягає в удосконаленні екологічно безпеч-
ного методу абсорбційно-електрохімічного очищення 
сірководню шляхом обґрунтування раціональних па-
раметрів очисного устаткування та характеристик про-
цесу масообміну між сірководнем і абсорбентами, що 
генеруються в електрохімічному реакторі.  

На основі аналізу та узагальнення вітчизняних  
і закордонних літературних даних щодо особливостей 
добування сірководню, характеристик існуючих мето-
дів його очищення від сірчаних домішок і як результат 
отримання як побічного продукту для окремих галузей 
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економіки, — сірки. Зокрема, обґрунтовано доціль-
ність застосування абсорбційно-електрохімічного ме-
тоду очищення водню від сірки, яку знову ж таки ви-
користовувати як побічний продукт для потреб націо-
нальної економіки. Виявлено, що в процесі довготри-
валої експлуатації, внаслідок часткового руйнування 
елементів електрохімічного реактору, ефективність іс-
нуючих установок очищення знижується на 10% по- 
рівняно з проєктними показниками. Встановлено, що 
санітарно-захисні заходи для переробки сировини на 
даний час не відповідають Державним санітарним пра-
вилам охорони атмосферного повітря населених місць 
та ін. З екологічних позицій запропоновано викорис-
тати економіко-математичне моделювання процесу 
масообміну в газорідинній системі з урахуванням гід-
родинамічних процесів в абсорбційно-електрохіміч-
них установках очищення повітря від сірководню і т.д. 

За результатами проведених експериментальних 
досліджень отримано нові дані щодо ефективності ви-
користання регресійних залежностей для визначення 
константи швидкості хімічної реакції та усередненого 
коефіцієнту масопередачі для різних абсорбентів.  
Запропоновано практичні рекомендації не лише з  
удосконалення абсорбційно-електрохімічного методу 
очистки сірководню від інших домішок, застосування 
яких дозволить знизити матеріалоємність очисного 
устаткування, покращити енергетичні характеристики. 
Дано наукові практичні рекомендації з використання 
сірки, як побічного цільового продукту, що має ши-
рокі можливості використання чи застосування у різ-
них галузях національної економіки України, про які 
немає потреби нікого переконувати.  

Загалом ефект від використання даного способу 
полягає у зменшенні енергозатрат на отримання вод-
ню у великій промисловій кількості і водночас отри-
мання дорогого побічного продукту — сірки. Крім 
того, промисловий видобуток із морської води у вели-
ких обсягах сірководню міг би значно оздоровити еко-
логію і гідрологію Чорного моря. 

Кабінету Міністрів України, Держгеокадастру, ін-
шим зацікавленим міністерствам і відомствам, на да-
ний час, варто було б здійснити заходи з розробки  
відповідних науково-технічних програм та створення 
сприятливої атмосфери для залучення інвестицій з їх 
реалізації.  
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