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11. Summary of the new findings of the thesis 

 - Three new types of adsorbents, hybrid material of zeolite - silicagel composite - 

bonding substance - silicagel; composite zeolite - silica and composite zeolite - organic 

phosphate have been synthesized. These materials have a dual-capillary structure (                       

micro porous and mesoporous) and characteristics of organophilic and hydrophilic which 

are suitable for adsorption of VOCs.  

 - Composite zeolite-organic phosphate material is able to selectively adsorbs the 

VOCs, especially benzene and butyl acetate due to the special structure of these materials. 

 - Research and determination of factors affecting the adsorption capacity of HY and 

H-MOR-based composite zeolite materials for two VOCs, namely benzene and butyl 

acetate, in laboratory conditions for applying into reality in gas treatment at repairing 

facilities, weapon production and technical equippment in  the army by means of 

adsorption. 

12. Paratical applicability, if any: Applicable in practice  

13. Further research directions, if any: The study improves technology to produce 

composite zeolite material and is tested under practical conditions. 
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