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KASUTUSVALDKOND

ŠUNGIIT:

Veevarustuses: joogivee/reovee puhastamine

Rasketööstuses: vedelike, gaaside 
filtreerimine / heidete puhastamine

Meditsiinis: raviomadused/kosmetoloogia

Mäetööstuses: töötlemisjääkide filtreerimine / naftaga 
saastatud heitmete puhastamine

Toiduainetööstuses: filtreerimine/mineraliseerimine

Põllumajanduses: väetised/enterosorbendid



POLE ANALOOGE!

Reaktiveerimine suurendab adsorptsiooni 
omadusi kuni 128% algsest väärtusest

Šungiidi taastumine

Režiim
Meetod Temperatuur, 

С Aeg, min
400 10 50,5 74,5 

600 10 65 96,2 
AKTIVEERI-

MINE, 
tehnoloogia 1 800 10 71 105,2

300 12 70,2 104

500 10 80,8 119,7
AKTIVEERI-

MINE, 
tehnoloogia 2 860 8 86,8 128,6

Katalüütiliste omaduste tõttu suureneb 
puhastuse efektiivsus aja jooksul

On kõige tugevam 
oksüdeeriv aine, mille 
tõttu see oksüdeerib 

sorbeeritud ained kuni 
CO2 ja H2O-ni, mis 

vabastab šungiidi pinna 
uute 

sorptsioonireaktsioonide 
jaoks. REAKTIIVSUS
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PUHASTUSTÕHUSUS
- Omab katalüütilisi ja katioonivahetusomadusi, mis kiirendavad sorbeeritud

orgaaniliste ainete oksüdeerumist, tänu millele suudab see pikka aega
puhastada vett erinevat tüüpi orgaanilistest ainetest. Puhastusaste kuni 98–
99%.

ŠUNGIIT:
- Võimeline sorbeerima paljusid aineid, nii orgaanilisi (naftasaadused, benseen,

fenool, pestitsiidid) kui ka mineraale (raud, mangaan, fosfor, arseen), aga ka
väga ohtlikke aineid (radionukliidid, heptüül).

- Kõrge efektiivsus filtrielemendi, sorbendi, redoksprotsesside ja bioloogilise
desinfitseerimise katalüsaatorina.

- Šungiidil on bipolaarsed omadused, sõltumata selle osakeste suurusest. 
Seetõttu on šungiidil kõrge nakkuvus ja võime seguneda eranditult kõigi
ainetega.

- Võimeline absorbeerima ja neutraliseerima kõrgsageduslikku elektromagnetilist
kiirgust.

- Šungiidil on võime anda veele bioloogilist aktiivsust ja raviomadusi.

Šungiidipõhiste filtrite jõudluse näitajad

Saaste liik
Puhastus-

aste, %

Strontsium 98 

Dioksiinid 97 

Raud 95 

Hägusus 95 

Helmintide munad 94 

Tseesium 92 

Radionukliidid 90 

Ammoniaak 90 

Fenoolid 90 

Ammoniaagi lämmastik 90 

Fluoriid 88 

Plii 85 

Vask 85 

Kloororgaanilised ühendid 85 

Lõhn 85 

Tsink 80 

Nitraadid 55 

Mangaan 50 



HEITVEE PUHASTAMINE



RIDA VÕRDLEVAID NÄITAJAID

Fe üldkoguse kontsentratsiooni muutuste 
dünaamika filtraadis filtreeritud vee mahust



TEHNILISED PARAMEETRID
Šungiidi füüsikalised omadused:

• tihedus - 2,25–2,40 g/cm3;
• poorsus - 0,5–5%;
• survetugevus 100–150 MPa;
• elastsusmoodul (E) - 0,31 × 105 MPa;
• elektrijuhtivus - (1–3) × 103 sim/m;
• soojusjuhtivus - 3,8 W / m • k
• t.t.r keskmine väärtus temperatuurivahemikus 20–600 0C–12х10-6 1/kraadi 

Eelised:
• kõrge adsorptsioonivõime ja valmistatavus, mida iseloomustab madal vastupidavus vedeliku rõhule;
• mehaaniline tugevus ja madal hõõrdumine;
• korrosioonikindlus;
• keskkonnasõbralik ja ohutu toode.
• kahetasandiline suure poorsusega nanostruktuur, peamiselt mesopoorsus (pooride keskmine suurus 25–30 nm) ja arenenud pind

(üle 500 m2/g). Poorid moodustavad hargnenud võrgu (fraktaalmõõtme langus väärtuseni 1,7). Teine struktuur on kilejas, kile
paksus 20–30 nm, kile on homogeenne, veatu.



Fraktsioonid    Tarnevorm    Tarnete geograafia

0,8 – 2,5 mm

5,0 – 10,0 mm

10,0 – 20,0 mm

20,0 – 40,0 mm




