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Шановні учасники конференції! 

Щиро вітаємо Вас з початком роботи 12-ї Міжнародної науково-технічної 

конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні»! 

Сучасний напрямок розбудови України як сучасної Європейської держави 

орієнтує на приділення все більшої уваги вирішенню екологічних питань. У цьому 

процесі особлива роль молоді, активна участь і небайдужість якої безпосередньо 

впливає на успіх. Тим, хто обрав свій  шлях захисника навколишнього середовища, 

необхідні й обмін думками, й нові ідеї, й підтримка більш досвідчених колег, щоб у 

майбутньому наш Південний регіон пишався не тільки своїми фахівцями-

екологами, а й результатами їхньої професійної діяльності.  Спеціалістам, які 

багато років працюють у напрямку вирішення екологічних проблем, буде приємно 

зустрітися, почути нові ідеї, обговорити результати впровадження своїх 

наукових розробок. 

Це вже 12 конференція, яка проводиться на базі нашого університету. 

Радий відзначити, що розробки, доповіді з яких було представлено на попередніх 

конференціях, внесли істотний вклад у вирішення екологічних проблем різних 

регіонів України. 

Сподіваюся, що й  теперішня  конференція зробить вагомий внесок  у 

впровадження сучасних підходів до питань захисту довкілля та раціонального 

збереження енергії, які є одними з пріоритетних напрямків на шляху України до 

Європи.  

Дозвольте висловити подяку всім учасникам конференції за ґрунтовну 

підготовку наданих результатів досліджень, а також побажати їм наснаги, нових 

творчих здобутків та плідної праці! 

РЕКТОР НУК, 

Д-Р ТЕХН.НАУК, ПРОФЕСОР,  

ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

РИЖКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 4 

HIGHER EDUCATION IN UKRAINE AS A PRODUCT OF GLOBALIZATION 

 

Author: Sergiy S. Ryzhkov, Doctor of Technical Sciences, Professor; Alexander S. 

Ryzhkov, Ph.D, Docent, Doctorate student 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine 

 
The formation of Ukraine as an integral partner of the European Union and serious 

player in the global arena is impossible without strong integration of not only economic 

factors, but cultural and educational components.   

The Association Agreement between Ukraine and the European Union signed on 

June 27, 2014, includes the process of implementation of European standards into many 

areas of life activity and healthy operation of a State. In particular, this concerns also the 

educational process. Everyone knows the high standards of the West in the educational 

field which means the increase of the Ukrainian education level.  

The globalization of the educational services market causes the transformation of 

national education systems of many countries. As a strongly marked indicator of this 

phenomenon there can be such countries as the USA, the UK, South Korea, Eastern 

Europe countries, etc. For Ukraine, as for other European countries, except from the 

system reforms, the most important factor of higher education reformation is the 

introduction and development of the Bologna process as a consequence of globalization [1]. 

On June 19, 1999, 29 European Ministers of Education signed the Bologna 

Declaration [2] which became the catalyst of the development and modification of the 

Sorbonne Declaration ideas [3] on the European Higher Education Area. It promotes closer 

contacts between European countries in the development and strengthening of intellectual, 

social, scientific and technological potentials, academic and general cultural enrichment. 

The academic mobility of students, a wide degree of autonomy in decision-making 

and active international activity are the most important components of the successful life 

activity of European universities. Considering the European model of education, we 

should take into account a factor of competitive activity. The educational services of the 

West are connected to the market economy and act according to the simple and hard 

“supply and demand” law. The specialty which is not interesting for the market 

employment cannot compete and the university has to cut it with all its consequences 
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(redundancy, decrease of study load, etc.). In fact, the ability of Western universities to 

adapt to the constant changes of our time is the key to a successful operation. 

Accepting the European standards, the Ukrainian higher educational 

establishments should be aware that they accept also the conditions of healthy 

competition not only between each other, but also between the European universities. 

And if the universities in the UK, France and Germany has a little interest for the majority 

of Ukrainian applicants because of the historically formed circumstances of pricing and 

other factors, then the universities of such countries as Poland, Slovakia and the Czech 

Republic look more attractive and real. The general level of satisfaction with the 

education system in these countries is higher than in Ukraine, as the “Report on Human 

Development over 2013” data evidences [4].  

In conditions of the increasing competition in the global education area, the 

correspondence to high criteria and international standards is the only way of functioning 

of the higher educational establishment in Ukraine. And this cannot be achieved without 

the active international activity which is aimed at the development of international 

educational programs. 

Heading for the international integration, we should remember about the needs of 

Ukrainian regions on which the university works. Currently, there is uncoordinated work 

between the higher education and potential employers in conditions of development of 

market relations and the labor market. In the industrial regions of Ukraine it is primarily 

connected with the active modernization of industrial enterprises: purchase of modern 

high-tech equipment, usage of the latest software, expansion of the range of products. It 

leads to the need for constant updating of training programs for junior specialists in 

accordance with the realities of regional labor market. [5] 

To achieve these aims, the management of higher educational establishment 

should be a balanced mix of professional managers, specialists on project management, 

supervisors and teachers which can flexibly and effectively react to any circumstances of 

modernity. 

The “Creation of a University of the European Type” program has been still fulfilling 

at the Admiral Makarov National University of Shipbuilding (NUS) since 2008 as a part of 

the “Concept of the NUS Development”[6]. The concepts and fulfillment of international 

educational programs of this university are used as the basis of this study. 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 6 

[1] Bobrytska V.I. "Mobility as a key principle of forming a European educational 

space" / European integration of higher education in Ukraine in the context of the Bologna 

Process number 3 (Annex 2): theoretical and scientific-methodical journal "Higher 

Education in Ukraine", publisher Institute of Higher Education NAPS of Ukraine, Kyiv, 

2013, p. 234 - 238;  

[2] Focus on Higher Education in Europe: The Impact of the Bologna Process / 

European Commission– URL: http://www.Eurydice.org; 

[3] The Bologna Process 2020 – The European, Higher Education Area in the new 

decade. Communiquй  of the Conference of European Ministers Responsible for Higher 

Education. Leuven and Louvain-Ia-Neuve, 28–29 April 2009. – URL: http:// 

www.bologna2009benelux.org; 

[4] Calculated based on the data from UNDP, ‘Human Development Report 2013. 

The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World’, New York, 2013 

[5] Belikov S.B., Klimov O.V., Pavlenko D.V., Tkach D.V. "Regional labor market - 

a factor that determines the training of young specialists" / European integration of higher 

education in Ukraine in the context of the Bologna Process number 3 (Annex 2): 

theoretical and methodical journal "higher education in Ukraine", publisher Institute of 

higher education NAPS of Ukraine Kyiv, 2013, p. 113 - 116; 

[6] A. Ryzhkov "Management of international educational projects of National University 
of Shipbuilding on the example of Ukrainian-Chinese cooperation" / Zbіrnik Naukovih 

Prats NUS number 6, 2014, c. Mykolaiv, Art. 84 - 91. 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ С КИТАЙСКИМ 

ПАРТНЁРОМ 

 

УДК 005.8:378 

 

Автор: Рыжков С.С., д.т.н., профессор; Рыжков А. С., к.т.н., доцент 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

 

В условиях нарастающей конкурентной борьбы в мировой 

общеобразовательной сфере, единственный способ достойного функционирования 
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высшего учебного заведения Украины – соответствие высоким критериям и 

мировым стандартам. А этого невозможно достичь без активной международной 

деятельности, направленной на развитие интернациональных учебных программ.  

В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова, 

г. Николаев (НУК) успешно реализовывается ряд образовательных программ 

совместно с иностранными партнёрами [1]. На основе накопленного опыта была 

разработана методология управления проектом оказания образовательной услуги 

иностранному заказчику (УПО) [2]. В рамках методологии УПО осуществляется 

управление всеми международными образовательными проектами университета.  

Был проведен аналитический расчёт пяти технических дисциплин, 

преподаваемых в 3 семестре 2016 года студентам по специализированной 

программе совместной подготовки младших специалистов «3+Х» (Рис 1).  

 

Рис 1. 

Результаты расчётов 

количественной оценки 

преподавания по 5 

технических 

дисциплинам за 3 

семестр 2016 года по 

программе «3+Х». 

 

Вывод. В рамках разработанной методологии управления проектом по 

оказанию образовательных услуг для иностранного заказчика были проведены 

комплексные расчёты количественной оценки качества предоставления 

образовательных услуг преподавателями НУК по совместной учебной программе 

“3+Х” с Международным морским колледжем Чжецзян. Полученные результаты 

дают возможность непредвзятого контроля за работой преподавателей для 

иностранных граждан.  

Данные расчёты подтверждают эффективность разработанной методологии 

УПО.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2017 РОКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФАКУЛЬТЕТУ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

 

УДК 373:504 

 

Автори: Літвак С.М., к.т.н., професор НУК; Савіна О.Ю. 

Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Вступна кампанія 2017 року ясно показала основні напрямки, за якими буде 

рухатись вища освіта в Україні: 

 скорочення випускників шкіл призведе до зменшення кількості 

абітурієнтів; 

 розширення можливостей вчитись за кордоном призведе до зменшення 

кількості абітурієнтів; 

 підвищення порогового рівня ЗНО призведе до зменшення кількості 

абітурієнтів; 

 підвищення вимог ЗНО (наприклад, введення аудіювання з іноземної 

мови) призведе до зменшення кількості абітурієнтів; 

 введення ЗНО для магістрів призведе до зменшення кількості абітурієнтів; 

 уніфікація вступних ЗНО для окремих спеціальностей може привести як 

до збільшення так і до зменшення кількості абітурієнтів (в залежності від того, які 

будуть предмети); 

 підвищення вартості навчання за контрактом призведе до зменшення 

кількості абітурієнтів; 
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Всі ці тенденції в свою чергу призведуть до укрупнення структур 

університетів, закриття та злиття самих ВНЗ. 

Щоб запобігти цьому необхідно переглянути профорієнтаційну роботу. Досвід 

роботи під час вступної кампанії 2017 року показав, що добрих результатів цілком 

можна досягти при індивідуальному підході до кожного абітурієнта. Цю роботу 

найкраще проводити  в рамках плану роботи Академії гардемаринів за умови, що всі 

групові заходи будуть направлені на виявлення окремих зацікавлених у вступі 

студентів до яких згодом будуть прикріплені викладачі, які протягом року або двох 

будуть індивідуально працювати з ними, готуючи їх до вступу. 

 
 

КОМПЛЕКСНА ОЧИСТКА ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ СТІЧНИХ ВОД 

 

УДК 628.162: 628.3: 621.359.7 

 

Автори: Гомеля М. Д., д.т.н., професор; Грабітченко В. М.; Трус І. М. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

 

У результаті інтенсивного використання людством водних ресурсів і 

недостатнього ступеню очищення стічних вод, відбуваються значні кількісні і якісні 

зміни у джерелах водокористування. 

Стічні води, що утворюються під час технологічних процесів, іноді навіть без 

будь-якого очищення, скидаються до річок або водоймищ, а в приморських районах 

– у прибережну зону морів. Велика кількість забруднювачів надходить у водойми із 

шахтними стічними водами. Як наслідок, водні джерела у південно-східних областях 

України характеризуються підвищеними концентраціями сульфатів, хлоридів та 

іонів жорсткості. Використання такої води без належної підготовки неможливе. 

Окрім цього, кількість стічних вод, що скидаються, практично рівна дефіциту прісної 

води, від якого потерпають ці регіони. Враховуючи це, інколи доцільним є 

використання морської води після її належного опріснення. 

Опріснення високомінералізованих водойм з метою отримання прісної води є 

досить перспективним рішенням поставлених проблем. Найчастіше для цього 
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використовуються мембранні методи очищення. Вони забезпечують необхідну 

якість опріснення води, але супроводжуються утворенням небезпечних 

концентрованих відходів. Існуючі технології переробки концентратів є дорогими та 

неефективними. Тому на практиці ці концентровані відходи просто скидаються у 

навколишнє середовище. 

Одним із реальних виходів із цієї ситуації є широке впровадження сучасний 

комплексних технології водоочищення. Це дасть можливість не лише знизити 

дефіцит прісної води, але й забезпечити належну переробку утворених рідких 

відходів, яка не буде передбачати їх захоронення на полігонах. 

Метою нашої роботи було вивчення процесів комплексної очистки 

високомінералізованих вод з подальшою повною переробкою утворених рідких 

відходів. 

Оскільки жорсткість морської води сягає 50-60 мг-екв/дм3 то перед її 

баромембранним опрісненням необхідно здійснювати попереднє натрій-катіонне 

пом’якшення даної води. При використанні сильнокислотного катіоніту КУ-2-8 було 

досягнуто ефективне пом’якшення морської води навіть при концентрації солей в 

ній до 30 г/дм3.  

Слід відмітити, що при зворотноосмотичному знесоленні морської води 

Азовського моря відбувається отримання концентрату із вмістом солей хлориду та 

сульфату натрію на рівні 4 %. Нами було встановлено, що при використанні цих 

концентратів для регенерації сильнокислотного катіоніту відбувається ефективна 

десорбція іонів жорсткості з сильнокислотного катіоніту КУ-2-8. 

З метою глибокого пом’якшення води нами був застосований 

слабкокислотний катіоніт Dowex-Mac-3. Він забезпечував ефективне пом’якшення 

води навіть при концентрації солей в ній до 100 г/дм3. Регенерацію даного катіоніту 

проводили послідовно, тобто розчини соляної кислоти після регенерації 

сильнокислотного катіоніту використовували для регенерації слабкокислотного. 

Ефективність регенерації досягала 96 %. 

Ще однією важливою проблемою зворотноосмотичного знесолення води – це 

розділення аніонів (хлоридів, сульфатів та нітратів) на стадії її попередньої обробки. 

Розділення аніонів солей проводили при використанні високоосновного аніоніту АВ-
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17-8. Було встановлено, що при наявності у воді лише двох аніонів, із підвищенням 

їх концентрації у воді, ефективність розділення аніонів знижується.  

В разі присутності у воді одразу хлоридів, сульфатів та нітратів вирішити 

проблему їх повного розділення практично неможливо, тому що селективність 

аніоніту АВ-17-8 по сульфатах близька по селективності по нітратах. Але, в цілому 

на першому етапі їх розділення відбувається практично повна сорбція нітратів та 

сульфатів при їх повному відділенні від хлоридів. 

В процесах іонообмінного розділення аніонів дуже важливим є питання 

регенерації аніоніту. При використанні для регенерації аміаку, карбонату калію, соди 

та поташу робить перспективним подальше використання регенераційних розчинів у 

виробництві мінеральних добрив. 

Отже, за умови попереднього вилучення сульфатів та нітратів задача 

утилізації концентратів зводиться до переробки розчинів, що містять лише хлориди. 

При дослідженні зворотноосмотичного знесолення води, забрудненої 

хлоридом натрію на мембранах низького тиску було встановлено, що при 

двоступеневій обробці концентрату, вміст хлоридів в ньому становить 16-17 г/дм3. 

Тому в подальшому при вивченні процесів електрохімічної переробки хлоридних 

відходів використовували розчини з концентрацією хлориду натрію до 30 г/дм3 

Процес переробки рідких хлоридних відходів здійснювали в дво- та 

трикамерних електролізерах. Головною метою переробки було отримання 

продуктів, придатних для подальшого використання, а саме: розчинів окислених 

сполук хлору, концентрованих розчинів хлориду натрію або алюмінієвих коагулянтів. 

При проведенні електролізу важливим фактором є рН середовища в анодній камері 

електролізера, оскільки при лужній реакції середовища відбувається утворення 

кисню, а в нейтральному або слабкокислому – утворення окислених сполук хлору.  

При використанні двокамерного електролізера було встановлено, що 

ефективність процесів окислення хлоридів зростає при підвищенні анодної густини 

струму, але при цьому суттєво знижується вихід за струмом по активному хлору. В 

даному випадку концентрація активного хлору в розчині сягала 270 мг-екв/дм3. Така 

незначна концентрація робить сумнівними перспективи подальшого використання 

цих розчинів для дезінфекції або знезараження води. 
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Тому досить перспективним напрямком переробки хлоридних розчинів є їх 

використання для концентрування хлориду натрію. При цьому можна отримати 

розчин із концентрацією хлориду натрію до 180 г/дм3, який в подальшому 

використовувати для отримання концентрованих розчинів гіпохлориту натрію. 

Слід відмітити, що процесі отримання окислених сполук хлору відбувається 

втрата активного компоненту за рахунок дегазації. Для зменшення цих втрат нами 

було застосовано аніоніт АВ-17-8 для фіксації хлорит- та гіпохлорит-аніонів. Процес 

проходив ефективно і ємність аніоніту досягала 3000 мг-екв/дм3. Після вичерпання 

ємності іоніту, його регенерували розчинами лугу або соди. В даному випадку 

досягалось практично повне відновлення ємності іоніту, а при дробному методі 

регенерації концентрація активного хлору в розчинах сягала 4,4 – 6,1 %, що є 

задовільним результатом при подальшому використанні отриманих розчинів. 

Ще одним цікавим варіантом переробки рідких хлоридних відходів є 

отримання алюмінієвих коагулянтів при використанні алюмінієвого аноду. Процес 

проводили в трикамерному електролізері. В результаті електролізу в анодній камері 

було отримано розчин алюмінієвого коагулянту в концентрації до 16 %. Головними 

продуктами в даному випадку є 1/3 гідроксохлорид алюмінію з домішками хлориду 

алюмінію. В катодній камері електролізера відбувалось отримання лугу, 

концентрація якого досягала 1400 мг-екв/дм3. З даного розчину за відомими 

методиками можна отримати луг з концентрацією до 40 %. 

Висновки 

Таким чином, повністю вирішити проблему очищення високомінералізованих 

стічних вод можна лише у випадку подальшої повної переробки рідких відходів у 

корисні продукти. Лише в цьому випадку можна говорити про реалізацію концепції 

екологічного виробництва. 
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ 

НОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РОЗРОБКИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВОДОПІДГОТОВКИ 
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Сьогодні в Україні гостро стоїть проблема якості підготовки води для 

промислового і господарського споживання, низької ефективності роботи 

водоочисних споруд, проблема погіршення стану води у природних водоймах. 

Значною мірою це обумовлено дефіцитом або відсутністю доступних якісних, 

високоефективних реагентів – коагулянтів та флокулянтів. 

У сучасних технологіях водоочищення та кондиціювання води використовують 

переважно алюмінієві та залізні коагулянти. Більш поширеними є алюмінієві 

коагулянти, які мають ряд переваг перед солями заліза. Вони не призводять до 

підвищення кольоровості води та осадів, при використанні основних солей алюмінію 

засолення води значно нижче та ефективність очищення значно вища порівняно із 

залізними коагулянтами. В окремих випадках, при підвищених значеннях рН 

середовища перевага надається залізним коагулянтам. Проте, в цілому, значно 

частіше використовують алюмінієві коагулянти. 

Як відомо, на Україні основним коагулянтом є сульфат алюмінію, який 

застосовується на всіх станціях підготовки питної води, а також на промислових 

підприємствах. 

Проблема випуску високоефективних реагентів – гідроксохлоридів алюмінію 

для процесів водоочищення є досить актуальною. Тим більш актуальною є 

необхідність створення технологій синтезу високооснивних алюмінієвих коагулянтів 

з використанням доступної сировини – напівпродуктів промислового виробництва 

гідроксиду алюмінію та з відходів обробки та переробки алюмінію. 

Головною перешкодою до широкого використання гідроксохлоридів алюмінію 

є високі ціни на сировину – металевий алюміній або свіжоосаджений гідрокид 
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алюмінію - та високі енергозатрати і складність обладнання для синтезу коагулянтів 

із бокситів. З другого боку, на сьогодні гостро стоїть проблема утилізації червоного 

шламу – відходів глиноземниз заводів, зокрема, Миколаївського глиноземного 

заводу (МГЗ), який у своєму складі містить оксиди алюмінію та заліза. 

Нами були проведені дослідження з отримання коагулянтів із даного шламу 

двох типів (КШ-1 та КШ-2). 

Для оцінки ефективності коагулянтів, отриманих з шламу МГЗ вивчали 

освітлення  модельних суспензій бентоніту та каоліну в артезіанській воді та 

водопровідній воді м. Миколаєва. Для оцінки коагулянтів при знебарвленні води 

використовували модельні розчини гумату натрію в тих самих середовищах. Крім 

того, коагулянти були застосовані для освітлення води з р. Дніпро та р. Інгул. 

Про ефективність освітлення суспензії бентоніту в артезіанській воді можна 

судити за результатами, наведеними у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Вплив коагулянтів на ефективність освітлення суспензії бентоніту в 

артезіанській воді (М = 135 мг/дм3, Ж = 4,6 мг-екв/дм3, Л = 4,5 мг-екв/дм3, рН = 7,95) 

після відстоювання протягом 2-х годин (І)  та після відстоювання та фільтрування (ІІ) 

рН Каламутність, 

М,  

мг/дм3 

Ступінь 

освітлення,  

Z, % 

Коагулянт Доза  

коагулянту  

(по Al2О3, 

Fe2О3), 

мг/дм3 

 І ІІ 

СAl
+, 

мг/дм3 

СFe
3+, 

мг/дм3 

І ІІ 

- - 8,09 52,0 9,7 - - 61,5 92,8 

2,5 8,05 56,0 2,5 0,06 - 58,5 98,1 

5,0 7,94 59,0 1,2 0,09 - 56,3 99,1 

7,5 7,95 63,0 0,9 0,12 - 53,3 99,3 

10,0 7,94 50,0 0,0 0,18 - 63,0 100,0

15,0 7,94 30,0 0,0 0,11 - 77,8 100,0

 

 

Al2(SO4)3 

20,0 7,97 28,0 0,0 0,08 - 79,3 100,0

2,5 7,84 84,0 5,0 0,03 0,07 37,7 96,3  

 5,0 7,47 81,0 4,0 0,02 0,08 40,0 97,0 
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7,5 7,26 56,0 1,2 0,01 0,09 58,5 99,1 

10,0 7,03 43,0 0,5 0,05 0,07 68,1 99,6 

15,0 6,98 20,0 0,3 0,04 0,08 85,2 99,8 

КШ-1 

 

20,0 6,56 20,5 0,0 0,05 0,10 84,8 100,0

2,5 8,14 52,0 11,5 0,01 0,00 61,5 91,5 

5,0 7,87 26,0 1,1 0,01 0,01 85,2 99,2 

7,5 7,28 20,0 0,0 0,02 0,00 93,3 100,0

10,0 7,18 9,0 0,0 0,11 0,05 93,3 100,0

15,0 7,07 5,0 0,0 0,02 0,07 96,3 100,0

 

 

КШ-2 

 

20,0 6,69 3,0 0,0 0,03 0,10 97,8 100,0

2,5 8,00 50,0 7,2 0,08 - 63,7 94,7 

5,0 7,98 46,5 4,2 0,08 - 65,6 96,9 

10,0 7,97 43,0 1,0 0,12 - 68,1 99,3 

15,0 7,90 40,0 0,3 0,10 - 70,4 99,8 

 

 

Полвак 

20,0 7,85 35,5 0,0 0,05 - 73,7 100,0

Слід відмітити, що коагулянт КШ-2, який наряду з гідроксихлоридами 

алюмінію містить хлорид заліза (ІІІ), значно ефективніший, у порівнянні з усіма 

використаними у даному досліді реагентами. Так, при дозах 10 – 20  мг/дм3 (за 

Al2O3, Fe2O3) він забезпечував зниження каламутності від 3 до 9 мг/дм3, що значно 

краще, ніж для Полваку (35 – 43 мг/дм3) та сульфату алюмінію (28 – 50 мг/дм3). 

Отримані коагулянти та сульфат алюмінію були використані при освітленні 

дніпровської води, яка мала лужність 47 мг/дм3 та кольоровість 134º ХКШ. 

При підвищеній кольоровості води у річці Дніпро часто навіть збільшення дози 

коагулянту у два рази не дозволяло досягти зниження кольоровості до допустимих 

20º ХКШ. Тому у даній серії дослідів концентрації коагулянту досягали 2,5 – 40 

мг/дм3 за  Al2O3, Fe2O3. 

Крім того нами досліджений новий коагулянт з насіння Moringa oleifiera як 

природний коагулянт та проведений порівняльний аналіз ефективності очищення 

води за допомогою даного коагулянту та за допомогою синтезованих КШ-1 та КШ-2, 

а також широко відомими, такими як акватон і сульфат алюмінію. Також проведена 
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серія досліджень із визначення бактерицидних властивостей усіх запропонованих 

коагулянтів. 

При підготовці води для водоциркуляційних систем охолодження у 

промисловості та енергетиці, для систем теплопостачання в енергетиці та 

комунальних господарствах необхідно мати, насамперед, воду з високою 

стабільністю до накипоутворення, а значить з низькою жорсткістю. 

Нами були проведені дослідження з визначення ефективності пом'якшення 

води реагентними методами. У роботі використовували модельні розчини, близькі 

за складом до води з річки Інгул. 

Згідно будівельних норм і правил, вода із жорсткістю 4 – 6 мг-екв/дм3 

пом'якшується при зниженні жорсткості до 1,5 мг-екв/дм3. Реально, на діючих 

підприємствах та станціях водопідготовки при пом'якшенні природних вод з 

жорсткістю від 6 до 15 мг-екв/дм3 до 2 – 4 мг-екв/дм3. З літератури відомо [], що при 

використанні вапна у композиції з іншими основними реагентами та коагулянтами 

ефективність пом'якшення води можна суттєво підвищити. Нами перевірено 

ефективність використання вапна при пом'якшенні води з високою жорсткістю. У 

даному випадку ефективність пом'якшення води залежала від витрат вапна. 

При використанні вапна та соди залишкову жорсткість вдалося знизити до 

1,09 мг-екв/дм3 при загальній лужності води 2,4 мг-екв/дм3 за відсутності гідратної 

лужності при концентрації кальцію 0,63 – 0,75 мг-екв/дм3. 

Застосування гідроксоалюмінату натрію дозволило знизити загальну 

жорсткість води до 0,88 – 0,92 мг-екв/дм3, повністю очистити воду від силікатів, що 

важливо для теплопостачання та енергетики, та знизити лужність з 13,8 до 3,2 – 3,9 

мг-екв/дм3. 

При використанні в якості коагулянту сульфату заліза ступінь пом'якшення 

води не перевищував 89 – 90% при зниженні лужності води до 2,8 мг-екв/дм3 при 

гідратній лужності 0,2 – 0,8 мг-екв/дм3. Силікати з води були виділені повністю. 

Менш ефективним було використання сульфату алюмінію. Хоча у даному 

випадку воду повністю очищено від силікатів, пом'якшення води було недостатньо 

ефективним. Мінімальне значення жорсткості 1,41 мг-екв/дм3, лужності – 2,4 мг-

екв/дм3 (гідратна лужність відсутня), а вміст алюмінію сягав 0,2 мг/дм3. В одному з 

дослідів залишковий вміст алюмінію досягав 0,7 мг/дм3. 
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Крім пом'якшення води важливою проблемою є її знесолення. У загальному 

випадку такі завдання практично не вирішується реагентними методами. Але при 

високій жорсткості води та високому вмісту сульфатів це можливо за рахунок 

одночасного осадження іонів жорсткості сульфат аніонів [2]. Даний метод оснований 

на співосадженні сульфату і алюмінату кальцію та висадженні у лужному 

середовищі гідроксиду магнію. Перевагою даного методу перед іонним обміном, 

баромембранними процесами, дистиляцією, електродіалізом є те, що він дозволяє 

видаляти сульфати з води у вигляді малорозчинного осаду, тоді як в інших випадках 

утворюються рідкі відходи. 

Спосіб очищення води від сульфатів дозволяє створити безвідходні 

комплексні технології демінералізації води. Особливо сприятливими є умови, коли 

вода близька за складом до води річки Інгул, тобто вміст нітратів, фосфатів зовсім 

низький, вміст хлоридів досягає 120 – 150 мг/дм3, що цілком допустимо як для 

питної, так і для технічної води у системі охолодження та теплопостачання. 

Перевищення мінералізації у даному випадку обумовлене за рахунок 

сульфатів та іонів жорсткості. За таких умов доцільно застосовувати 

нанофільтраційне опріснення води, що забезпечує практично повне вилучення іонів 

жорсткості та сульфатів. При цьому в концентраті будуть накопичуватися в 

основному сульфати та іони жорсткості. При обробці таких концентратів вапном та 

алюмінатом відбувається їх демінералізація за рахунок висадження сульфатів та 

іонів жорсткості. Очищена вода придатна для повторного використання і може 

подаватись на нанофільтраійну установку. 

Значною проблемою у процесах знесолення води є її стабілізація щодо 

осадковідкладень. Проблема у тому, що за високих значень жорсткості та лужності 

води при її концентруванні на зворотньоосмтичних або нанофільтраійних 

установках відбувається відкладення осадів карбонату кальцію а мембранах, що 

різко знижує їхню і без того невисоку продуктивність. Більше того, при високих 

концентраціях сульфатів можливе зіпсування мембран. Часто застосування 

антискалантів неефективне. Тому на стадії попередньої підготовки води доцільно 

проводити її стабілізаційну обробку. Досить перспективним у цьому випадку є метод 

іонного обміну, який характеризується високою надійністю та простотою. Хоча 

застосування іонітів у розчинах з концентрацією солей 1 г/дм3 вважається 
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недоцільним, автори роботи [3] розробили ефективний метод стабілізації води 

шляхом її пом'якшення на катіонітах. При цьому високі результати були отримані й 

при обробці морської води. 

Проблеми стабілізаційної обробки води для систем охолодження в енергетиці 

та промисловості є досить актуальною. З підвищенням якості водопідготовки 

знижуються обсяги води, які скидаються при продувці систем та призводять до 

забруднення природних водоймищ. Крім того, при зменшенні обсягів води, що 

скидається на продувку, зменшується забір природної води. З успішним вирішенням 

проблем стабілізаційної обробки води вирішується завдання переходу до замкнутих 

систем охолодження, захисту трубопроводів від корозії, ресурсозбереження і 

раціонального використання води, захисту природних водоймищ від техногенної дії. 

Інгібітори, які застосовуються в водооборотних системах охолодження, 

повинні не тільки істотно знижувати швидкість відкладення накипу на поверхні 

теплообмінного обладнання, а й забезпечувати захист металів від корозії [4, 5]. 

Як робочі розчини нами були використані водопровідна вода, артезіанська 

вода і модельний розчин МР, близький за складом до води річки Інгул. 

Як інгібітори накипоутворення використовували  нітрілтриметилфосфонову 

кислоту (НТМФК) і оксиетилендифосфонову кислоту (ОЕДФК), дим етилен-

сульфофосфінат натрію (ДМСФН), метилендисульфонат натрію (МДСН) і суміші 

сірчаної кислоти з ОЕДФК і МДСН. Концентрації інгібіторів становили 0,5-50 мг/дм3. 

Розроблені нові коагулянти для освітлення та знебарвлення води можуть 

бути використані у традиційних технологіях підготовки питної води та пом'якшення 

вод для промислового використання. Розроблені інгібітори накипоутворення можуть 

бути використані у промисловості, енергетиці, комунальних господарствах у 

водоциркуляційних системах теплопостачання та охолодження. 

Тому нами запропоновано нові маловідходні технологічні схеми пом'якшення 

та знесолення води. 
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Повышение эффективности функционирования объектов морской 

инфраструктуры связано с  их техногенной безопасностью и обеспечивается 

снижением экологических рисков технологических процессов, которые 

осуществляются на этих объектах.  

Анализ экологических рисков технологических процессов объектов морской 

инфраструктуры позволяет определить их количественные и качественные 

показатели, которые характеризуют отказы в работе технических систем и 

нарушения технологических процессов. 

Исследование количественных и качественных показателей экологических 

рисков в натурных условиях  на объектах морской инфраструктуры связано со 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 20 

значительными трудностями технического и экономического характера. Поэтому 

рационально такие исследования выполнить методом имитационного 

моделирования для многоуровневой системы с достижением цели функции-

онирования (целевой функции) и к ней применить методы системного подхода. 

Ниже приведены основные результаты имитационного моделирование 

технологических процессов на примере организации транспортировки и сушки 

зерна в зернохранилищах морских портов с определением показателей 

экологических рисков. 

Актуальность организации хранения, транспортировки и перевалки зерна на 

объектах морской инфраструктуры обосновывается хозяйственной деятельностью 

Украины. Согласно данным экспортных поставок зерна, Украина является одним из 

крупнейших производителей и экспортером  зерновой сельскохояйственной 

продукции. Инфраструктура морских портов при организации хранения, 

транспортировки и перевалки зерна имеет развитую причальную систему, 

погрузочные эстакады, судопогрузочные  машины,  железнодорожную станцию 

разгрузки зерна 2х4 вагона, транспортерную эстакаду, зернохранилища, 

зерносушилку, пересыпную станцию и т.п. 

Научная цель применения системного похода при организации хранения, 

транспортировки, перевалки зерна в морском порту связана с постановкой и 

решением задач: расширения и углубления знаний об особенностях 

взаимодействий вышеперечисленных объектов в системе; изучения новых  свойств 

этих объектов; повышения эффективности функционирования системы 

транспортировки и сушки при снижении технических, экономических и 

экологических рисков. 

Проблема согласования цели организации хранения, транспортировки и 

перевалки зерна для повышения эффективности функционирования системы 

объектов зернохранилищ морских портов формализуется критерием 

эффективности системы, который является показателем полноты достижения цели 

системы - количества отгруженного зерна высокого качества с сохранением 

экологической безопасности системы. 

Полнота достижения цели функционирования системы может быть 

определена техническим, экономическим и экологическим показателями или их 
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комплексным критерием. Выбор этого критерия является заключительным этапом 

формулировки целей и задач системы и зависит от состояния условия экспорта. 

Для зернохранилищ морских портов показателем полноты достижения цели 

функционирования системы принят  комплексный критерий энергетических затрат и  

экологической безопасности. 

Предварительно объекты системы ограничились следующим составом: 

зернохранилища, зерносушилка, транспортные связи, которые  формально 

описываются в виде математических и логических зависимостей.  

При этом учитывались  противоречия отдельного элемента с системой 

элементов по величине вклада элемента  в конечный результат. 

При исследовании были решены следующие задачи: разработка структуры 

имитационной модели транспортировки зерна автомобильным и железнодорожным 

транспортами с последующей его обработкой, хранением и перевалкой на суда; 

математическое описание технологических процессов; составление алгоритма 

реализации имитационной модели системы объектов транспортировки, обработки и 

перевалки зерна; определение эффективности энергетических затрат для 

транспортировки морским транспортом или хранения в элеваторе морского порта, 

разработка рекомендаций для транспортировки и сохранения зерна. 

Применение имитационного моделирования технологических процессов 

транспортировки и обработки зерна в условиях морского порта позволило 

определить способы снижения энергопотребления при сохранении уровней риска 

экологической безопасности. 
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At NUS it is used to consider teacher as a person who seeks to help the student to 

learn the necessary knowledge and skills required by educational standards. Based on 

this consideration the calculation to quantify the quality of teaching is taken as a standard 
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[1,2,3]. This calculation is used for the evaluation of the educational process for Ukraine, 

but for assessing the implementation of international educational programs it is applied 

first time. In literature no data on the existence of an universal computing program for 

calculation of a quantitative assessment of the quality of teaching. Therefore, to simplify 

the calculations to quantify the quality of education has been developed the computing 

program. 

The international activity and cooperation with foreign organizations was carried 

out according to the “Concept of the NUS Development” and “Tasks of the National 

University of Shipbuilding, the vector of the development remains unchanged [4]. 

The object of the study is an international educational programs of NUS, and the 

subject is the successful functioning of the mechanisms and the implementation of these 

programs. 

The Scientific Educational Centre of International Cooperation has effectively 

performed the activity on attracting the foreign citizens to study at the NUS. Thus, from 

2011 to 2016 there is a record tendency on the increase of foreign students, 

postgraduates and trainees who want to improve their skills over the entire period of the 

university existence. Thus, as at the beginning of 2008 there were only 88 foreign 

students at the NUS. As at the beginning of February, 2016, 1073 foreign citizens from 24 

countries studied at the NUS. The number of foreigners at the NUS has increased in 

more than 13 times which is a high indicator of the dynamics of the international 

cooperation development (fig 1). 

 

Fig.1. Number of foreign students in NUS 
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A training program is developing at the NUS with the International Maritime 

College (Zhejiang International Maritime College), Zhoushan, China. Over four years 70 

Chinese graduates (junior specialists) of the college were directed in order to obtain the 

higher technical education (Bachelor degree) in the “Marine Engineering” knowledge field 

(Specialty “Ships and Ocean Engineering”, “SPP”) on the “2 +2” program. In summer 

2013 the first graduation of Bachelors in this program (13 people) was held and in 

summer 2014 the second one (14 people) was also held. 30% of graduates continue their 

education in a Master’s program. In 2015 - 17 people. In 2016 new group of 22 students 

have graduated. 

The agreement with the management of the Jiangsu University of Science and 

Technology, China, is fulfilled on the co-operative Bachelors’ training in the “Ships and 

Ocean Engineering” direction on the “4+0” program. There were 181 students over 2012-

2015. Currently there is a campaign to enroll the fifth group. 

In 2012 the agreement was signed on the Partnership and Cooperation between 

the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolayiv, Ukraine and Batumi 

Navigational Teaching University, Batumi, Georgia. Within the cooperation the 

educational counseling NUS center in Batumi was opened on the basis of the BNTU to 

fulfill the training of students on the Bachelor programs. 217 students were enrolled on 

the training in various specialties. Currently there is a new admission campaign. 

The negotiations have been continued and the preliminary agreements on the 

forms of cooperation in the direction of the Specialists’ training with the government 

agencies and universities of Poland, Norway, Belgium, Turkey, Azerbaijan, Tajikistan, 

Georgia, Turkmenistan, China, Estonia, Argentina, etc. have been reached. 

 

1. Ryzhkov A.S. "Quality Management Education NUS program "2+2" with ZIMC" 

// Nikolaev, 2017. collections of the Scientific works NUS №1, 2017. 

2. Ryzhkov A.S. "Quality Management Education NUS program "3+X" with ZIMC" 

// Nikolaev, 2017. The International collections of the Scientific works NUS №1, 2017. 

3. A. Ryzhkov "Development of a methodology to provide educational services to 

the foreign customer project management" // Nikolaev, 2016 NUS Journal 

18. Ryzhkov S.S. "Report of the rector for 5 years" / NUS Publishing, 2013. 
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DRYING RIVERS IN UKRAINE: WHAT CAN BE LEARNED FROM THE AVAILABLE 
KNOWLEDGE? 

 

Author: Oleksandra Shumilova, Doctoral student1,2,3 

 
1 Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB), Berlin, Germany  
2 Institute of Biology, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany  
3 Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering, University of Trento, 

Trento, Italy 

 

Within the last years Ukrainian news inform people that many rivers are becoming 

dry or have smaller discharge compared to recorded previously. Although discontinuity in 

flow regime in small rivers in Ukraine was recognized before (Shvets, 1961), within the 

recent years substantial drying of larger rivers became prominent as well. Rapid scan of 

information available in mass media provides names of particular rivers such as Ros 

(tributary of Dnieper), Mertvod (tributary of Southern Bug), Seret (tributary of Western 

Bug), tributaries in the upper part of the Dniester reservoir and numerous other examples. 

This information reflects the global tendency of increase in a number of rivers that cease 

to flow during certain periods. Thus, currently intermittent rivers (IR) comprise 30-40% of 

the large rivers and 69% of low-order streams below 60º latitude, they are present across 

all climatic zones and their number is increasing (Raymond et al. 2013). Intermittency of 

rivers is caused by climate change, surface and groundwater obstruction, irrigation and 

other human needs.  

Among various aspect of IR functioning one of the most important is the role of 

such systems in biogeochemical cycling and contribution of runoff events in intermittent 

rivers to the nutrient load downstream. Current research questions are particularly 

relevant for the southern part of Ukraine where many rivers are intermittent and where 

eutrophication events in water bodies are frequently recorded during summer months. 

This abstract provides overview of key aspects of IR biogeochemical functioning based 

on available knowledge, and can be used for further research on dry rivers in Ukraine. 

The major feature of IR from the prospective of biogeochemistry is that they 

function as pulsed biogeochemical reactors (Larned et al. 2010). During the dry phase 
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large amount of coarse particulate organic matter (twigs, dry leaves and algae, sediments 

etc.) accumulate within the bed of IR. With flow resumption in the end of the dry phase 

this material become flooded and transported downstream. Rapid increase in water 

availability also leads to leaching of nutrients and dissolved organic matter in high 

magnitudes that vary among substrates and climatic zones (Shumilova et. al., 2017). 

High magnitudes of release substantially contribute to the nutrient load and can cause 

eutrophication. For example, in the Edward-Wakool river system in Australia (Murray-

Darling Basin) observed field scale loadings of 370 gm-2 of litter can cause complete 

oxygen decline in a shallow (20 cm) water column at 20 ºC within two days leading to 

mass fish kills (Hladyz et al. 2011). The massive phenomenon of the rapid fish kills after 

prolonged period of drought was observed in the river systems in the South of Ukraine as 

well (Shumilova and Trokhymenko, 2010).   

Apart from being a source of nutrient load as a result of rewetting events, IR during 

their dry phase serve as hot spots for CO2 emission to the atmosphere and observed 

emissions exceed those during the flowing phase (Gomez-Gener, 2016). For example, 

mean CO2 efflux from the tributaries of Fluvià river (North-East of Iberian peninsula) 

reached 781.4 ± 390.2  mmol m-2 day-1 (mean and standard deviation), which was more 

than two times higher then CO2 efflux from this river during the presence of flow (305.6 ± 

206.1 mmol m-2 day-1) and almost the same as efflux from upland soils (896.1 ± 263.2 

mmol m-2 day-1) (Gomez-Gener et. al., 2016). Therefore, omitting CO2 fluxes from IR 

means overlooking an important component of the carbon balance on the global scale.    

Although understanding of IR biogeochemistry at the scales of river reaches and 

individual rivers have advanced significantly within the past years, it is still necessary to 

investigate their role in biogeochemical processes on catchment, regional and global 

scales. This requires identification of such river systems, finding drivers of similarities and 

differences among them, that further can form a ground for modeling studies. Taking into 

account timing and duration of droughts, amount and composition of materials 

accumulated within the beds of IR during dry phases can help to manage eutrophication 

events in rivers and their negative consequences for the environment. In Ukraine detailed 

spatial and temporal identification of such river systems can be a further step on the way 

to include IR in nutrient budgets and effective management of watersheds. 
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМНОГО 

АНАЛИЗА 

 

УДК 621.318 

 

Автори: Радионов А.В. 

ООО «НПВП «Феррогидродинамика», г. Николаев 

 

В настоящее время основной экологической проблемой признана проблема 

нарушения экосистем. Это может происходить и в результате нерационального 

использования природных ресурсов, и в результате техногенных катастроф [1]. За 

прошедшее столетие более половины крупных аварий произошли в последнее 

десятилетие. Одновременно увеличился их разрушительный эффект – на 

последнее десятилетие приходится почти половина погибших и 40% раненых [2]. 

По степени потенциальной опасности, приводящей к подобным катастрофам 

в техногенной сфере, можно выделить объекты ядерной, химической, 

металлургической и горнодобывающей промышленности, магистральные газо- и 

нефтепроводы и т.д., которые в дальнейшем будем называть объектами 

повышенной экологической опасности (ОПЭО). 

Стратегия обеспечения безопасности человека основывается на 

организованном воздействии на систему „человек-техника-среда“ с целью 

осознанного перевода ее из одного опасного состояния в другое – менее опасное. 

При проектировании новых систем „человек-техника-среда“ стратегия обеспечения 

безопасности должна закладываться на начальных этапах создания технических 

систем с целью обеспечения максимально возможной безопасности на всех этапах 

их жизненного цикла, а также обязательно учитываться при проведении 

модернизации и даже капитального ремонта технологического оборудования. 

Методологической основой обеспечения безопасности системы „человек-

техника-среда“ может быть только системный анализ. Это связано с тем, что 

системный анализ отличается междисциплинарным характером исследований, 

использованием как интуитивных, экспертных, так и вероятностных, статистических, 

а при необходимости – других жестких математических методов. 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 28 

Системный анализ обеспечивает такое направление исследования, где, с 

одной стороны способствует устранению излишней сложности, а с другой стороны 

помогает уяснить сущность сложных проблем и принимать решение на основе 

четкого представления о взаимосвязи различных процессов, т.е. обеспечивает 

основу для представления внутренних и внешних факторов в виде 

интегрированного целого. К числу базовых критериев безопасности в последние 

годы специалисты относят риски (социальные, недопустимые, экономические, 

приемлемые и т.д.), среднюю продолжительность прогнозируемой жизни и долю 

ВВП на повышение безопасности [2]. 

Для оценки уровня техногенной безопасности нужно проанализировать риски. 

Применение понятия «риск» позволяет перевести безопасность в разряд категорий, 

которые можно измерить. 

Анализ риска – во многом субъективный процесс, в ходе которого 

учитываются не только количественные показатели, но и показатели, не 

поддающиеся формализации, такие, как позиции и мнения различных 

общественных групп, возможность компромиссных решений, экспертные оценки и 

т.д. [3]. 

Особенность анализа техногенного риска заключается в том, что в ходе его 

рассматриваются потенциально негативные последствия, которые могут возникнуть 

в результате отказа в работе технических систем, сбоев в технологических 

процессах или ошибок со стороны эксплуатационного персонала. Анализ риска 

должен дать ответы на три основных вопроса [2]: 

-что угрожает безопасной деятельности? (Идентификация опасностей); 

-как часто возникают угрозы? (Анализ частоты); 

-какие могут быть последствия реализации выявленных угроз? (Анализ 

последствий). 

Необходимо отметить, что для выбранных объекта (система „человек-

техника-среда“) и предмета исследования (объективные закономерности 

предупреждения техногенных аварий) невозможно выполнить прогноз 

интегральных показателей столь сложной системы, не говоря уже о траектории их 

изменения. Вот почему основное внимание в моделировании процессов следует 

уделить уяснению тех внутренних закономерностей и „узких“ мест конкретной 
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системы „человек – техника – среды “, воздействие на которые окажется наиболее 

результативным. Из-за фактической невозможности рассмотрения крупных 

процессов в целом вытекает целесообразность их декомпозиции до отдельных 

производственных или технологических операций. Такая декомпозиция позволяет 

отказаться от макроуровневого рассмотрения исследуемой системы «человек-

техника-среда» и заменить его микроуровневым, а взаимное влияние отдельных 

элементов учесть с помощью дополнительных взаимосвязей. 

Следует отметить, что для конкретной  системы «человек-техника-среда» 

необходимо рассматривать в общем случае совокупность рисков для всех 

элементов системы. Каждый из них сравнивается с соответствующим допустимым 

уровнем риска и по результатам этого  сравнение делается вывод приемлемости 

всей системы. 

В работе [4] вводятся понятия кризиса, катастрофы и катаклизма. Кризис 

рассматривается как явление, свидетельствующее о необходимости адаптации 

системы к заметно изменившимся внешним или внутренним условиям. Он 

характеризуется сохранением ее самых важных характеристик и незначительным 

ущербом элементам. Однако появление кризисов следует расценивать как 

свидетельство необходимости обновления системы.  

С точки зрения системного анализа, кризис – это разница между 

существующей и желаемой системой. Исходя из этого, реальной проблемой, 

которую необходимо решить, является недопущение того, чтобы накопление 

дефектов в оборудовании или отклонения от нормального хода технологических 

процессов привели к такому развитию сценария, после которого техническая 

система перестает подчиняться человеку, и происходит неблагоприятный исход. 

Статистические данные свидетельствуют, что для многих видов 

оборудования широко применяющихся на ОПЭО, (электродвигатели, редукторы, 

мешалки, вентиляторы и т.д.) его надежность и работоспособность чаще всего 

определяются надежностью подшипниковых узлов [5]. В свою очередь, до 90% 

случаев аварийных разрушений подшипниковых узлов вызвано 

неудовлетворительной работой уплотнений. Одним из возможных путей решения 

данной проблемы, является применение нового типа уплотнений – 

магнитожидкостных  герметизи-рующих комплексов (МЖГК) [6]. В аспекте данной 
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проблемы целью системного анализа является повышение надежности, 

работоспособности, долговечности, эффективности эксплуатации и обслуживания 

технологогического оборудования путем замены штатных уплотнений на МЖГК. 

Основные характеристики магнитожидкостного герметизатора (МЖГ), 

являющегося основным элементом МЖГК, определяются параметрами магнитного 

поля в рабочем зазоре и физическими свойствами (прежде всего 

седиментационной и агрегативной устойчивостью) находящейся в нем магнитной 

жидкости. Сложность протекающих в МЖГ процессов часто не дает возможности 

получить точные решения и ответы на поставленные вопросы. 

Неоднозначность получаемых решений и сложность протекающих в МЖГ 

физических процессов можно объяснить следующим. Магнитная жидкость является 

новым материалом с неизученными до конца свойствами. Сложность, большое 

разнообразие и несовершенство технологии получения МЖ предопределяют 

неопределенность некоторых параметров и достаточно большой разброс ее 

характеристик и свойств. МЖГ является сложной системой, объединяющей в себе в 

процессе эксплуатации разные происходящие физические явления. Возникающие в 

МЖГ магнитные, тепловые и механические поля существуют и взаимодействуют 

одновременно. Именно совместное проявление взаимосвязанных физических 

процессов – электромагнитных, тепловых, силовых – формирует в итоге рабочие 

свойства МЖГ и определяет их функциональную пригодность. Это можно 

проиллюстрировать следующим образом. Рост температуры снижает 

намагниченности постоянного магнита и МЖ, коэффициенты теплопроводности, 

вязкости и магнитную проницаемость жидкости. Одновременно намагниченности 

постоянного магнита и жидкости, магнитные свойства стали магнитопроводов и МЖ 

зависит от параметров магнитного поля. Кроме того, величина индукции магнитного 

поля в рабочем зазоре МЖГ влияет на структурообразование ферромагнитных 

частиц в МЖ. Эти частицы, в свою очередь, определяют значение коэффициента 

теплопроводности и вязкости, а значит, и потери, преобразующиеся в тепловую 

энергию. Форма и положение МЖ зависят от приложенного перепада давления и 

определяются по распределению магнитного поля, которое само зависит от 

положения жидкости. Поэтому при исследовании МЖГ необходимо также 

использовать системный анализ, в котором, при принятых  допущениях, все 
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процессы рассматриваются в рамках общей системы с учетом всех сопутствующих 

факторов и их взаимосвязей. 

При реализации системного анализа эффективно использование единого 

методологического подхода к описанию разных по физической природе, но 

взаимосвязанных между собой процессов. Такой обобщенный методологический 

подход к рассмотрению физических полей в рабочем зазоре МЖГ может быть 

выбран на основе метода мультифизического моделирования, под которым 

подразумевается моделирование совокупности взаимосвязанных процессов 

различной физической природы и решение на этой основе ряда связанных задач из 

различных областей науки и техники [7]. 

Выводы. На примере оценки уровня  технической опасности ОПЭО и 

применения МЖГК для снижения риска техногенных аварий показано, что 

системный анализ позволяет рационально формировать и решать сложные 

проблемы путём  структурирования и выделения их отдельных задач как 

относительно самостоятельных частей. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕРМОАКУСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ 

ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕПЛОВИХ РЕСУРСІВ 
 

УДК 536-12. 536.2. 621.48 
 

Автори: Коробко В.В. 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Україна 
 

Сталий розвиток суспільства невід’ємно пов’язаний з раціональним 

використанням енергетичних ресурсів. Для досягнення цієї мети на практиці 

використовують різні технічні рішення  Так, для зменшення споживання енергії в 

енергетиці, на транспорті застосовуються новітні ефективні теплові двигуни (ТД), 

відповідно в промисловості запроваджуються інноваційні технології. Значного 

розвитку отримали технології використання скидних теплових ресурсів.  

Можна вважати, що для технологій енергозбереження скидна теплова енергія 

є сировиною, якість якої визначають температури скидних теплоносіїв, їх об’єми та 

фізико-хімічні якості. Зрозуміло, що найбільш привабливими для технологій 

енергозбереження є саме високотемпературні викиди потужних установок. Для 

таких випадків  розроблені численні рішення, які дозволяють реалізувати технології 

регенерації, створити когенераційні  або тригенераційні схеми, то що.  

Одночасно, вдосконалення ТД та впровадження енергозаощаджуючіх техно-

логій в виробництві ведуть до зниження температурного рівню скидних теплоносіїв, 

що в свою чергу, призводить до появи складнощів з використанням традиційних рішень.  

Прикладом може бути суднова енергетика, де прослідковується тенденція до 

зменшення використання на суднах систем глибокої утилізації теплоти, що 

пов’язано з їх високою вартістю, низькою надійністю та коштовним 

обслуговуванням. В таких умовах відомі схеми утилізації скидної теплоти втрачають 

свою привабливість. Зрозуміло, що за таких обставин зберігається попит до 

створення нових інноваційних технології енергозбереження.  
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Одним із перспективних шляхів утилізації вторинних низькотемпературних 

(НТ) теплових енергоресурсів є використання термоакустичних теплових машин 

(ТАТМ). Ці апарати суттєво відрізняються від механічних систем простою 

конструкцією, відсутністю рухомих частин та шкідливих робочих речовин. Завдяки 

цьому ТАТМ притаманні висока надійність, відносна мала вартість, нейтральність 

до довкілля, можливість роботи від будь яких зовнішніх джерел енергії.  

Широкому розповсюдженню  ТАТМ заважають їх низька питома потужність, 

малий практичний досвід, складність безпосереднього отримання механічної 

роботи, або електричної енергії. Суттєвою проблемою є відсутність узагальнюючих 

положень що до проектування, впровадження та експлуатації таких систем.  

З метою вирішення цих питань були проведені відповідні наукові 

дослідження, спрямовані на розробку системи заходів, які б мали сприяти 

впровадженню термоакустичних апаратів на практиці. 

В основу наявних досліджень був покладений системний підхід, коли об’єкт – 

низькотемпературна термоакустична установка енергозбереження – розглядалась, 

як багаторівнева система, що складається з низки взаємодіючих підсистем. Такий 

підхід дозволив визначити найбільш доцільні напрями досліджень для 

вдосконалення складових елементів систем енергозбереження, безпосередньо 

ТАТМ та їх різних варіантів корисних навантажень - перетворювачів акустичної 

енергії в механічну роботу.  

Можна вважати, що НТ термоакустична система використання 

низькотемпературних ресурсів складається з декількох підсистем (рис. 1), а саме: 

 зовнішні підсистеми, які забезпечують енергообмін між ТАТМ, джерелом та 

стоком теплової енергії; 

 внутрішня підсистема – складові ТАТМ: резонатор, робоче тіло, 

теплообмінники та модуль термоакустичних перетворень, в якому 

відбувається перетворення теплової енергії в акустичні хвилі; 

 підсистема корисного навантаження ТАТМ, яка продукує кінцевий продукт – 

трансформовану теплову енергію, механічну роботу або електричну енергію; 

 підсистема контролю та керування робочими процесами в ТАТМ та зовнішніх 

систем 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 34 

  

 

Рис. 1. Принципова схема термоакустичної системи використання 
низькотемпературних ресурсів 

 

В ході проведення комплексу експериментальних та теоретичних досліджень 

були отримані результати, які свідчать про доцільність застосування ТАТМ в 

промисловості, транспорті, системах енергозбереження.  

Завдяки тому, що для роботи термоакустичних двигунів вирішальною є саме 

різниця температур між джерелом та стоком теплової енергії - ТАТМ придатні для  

безпосереднього вживання кріогенної енергії скраплених газів. Такі установки 

доцільно запровадити в якості систем регазифікації LNG та LPG палив на суднах та 

берегових терміналах.  

Перспективним є використання ТАТМ в системах відновлювальної 

енергетики, зокрема в складі солярних установок. 

За результатами досліджень була побудована узагальнююча математична 

модель процесів енергоперетворення комплексу – «ДЖЕРЕЛО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

– ТАТМ –  ДОВКІЛЛЯ – КОРИСНЕ НАВАНТАЖЕННЯ», яка враховує особливості 

теплофізичних процесів в елементах ТАТМ та зовнішніх системах. 
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З метою сприяння впровадженню термоакустичних технології  в судновій 

енергетиці,  енергозбереженні та відновлювальній енергетиці були розроблені 

відповідні технічні рішення, а саме: 

– принципова схема термоакустичної системи використання  

низькотемпературних теплових ресурсів з проміжними теплоносіями та 

гравітаційними термосифонами; 

– визначені найбільш раціональні конструкції теплообмінних поверхонь, які 

ефективно працюють в умовах пульсуючого середовища; 

– розроблена та апробована низька конструктивних заходів для зменшення 

верхнього порогу робочого температурного діапазону ТАТМ, що значно 

розширює сферу їх можливого використання; 

– запропоновані схеми систем утилізації НТ скидних теплових ресурсів, в тому 

разі суднових, на базі комбінованих енергетичних установок типу ТД +ТАТМ;  

– розроблено схему суднової енергогенеруючої термоакустичної системи 

використання кріогенного температурного потенціалу скраплених газів;  

– показана можливість створення ефективних ТАТМ з корисним навантаженням 

у вигляді імпульсної двонаправленої турбіни; 

– показана можливість створення термоакустичних турбогенераторів в 

низькотемпературних  ТА системах енергозбереження, що дозволяє  

створювати термоакустичні агрегати з потужністю порядку102 - 103 кВт ; 

– сформульовані базові принципи побудови систем керування та контролю 

робочими процесами в ТАТМ, які мають забезпечити підтримку максимальної 

потужності в залежності від наявних теплових ресурсів та параметрів довкілля.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У РОСЛИНАХ СМУГИ ВІДВОДУ 

ЗАЛІЗНИЦЬ 

 

УДК УДК 546.95:[581.1:625.12]  

 

Автори: Зеленько Ю. В., д.т.н., професор, Самарська А. В., Короткова П. Д. 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. 

академіка В. Лазаряна 
 

Ґрунти залізничних станцій характеризуються підвищеним вмістом важких 

металів (ВМ), які відіграють важливу, але подвійну роль у фізіології рослин. З одного 

боку, вони є важливими мікроелементами, необхідними для нормального росту 

рослин, наприклад, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr та Nі приймають участь майже у всіх процесах, 

що протікають у рослинній клітини: енергетичному обміні, первинному та вторинному 

метаболізмі, гормональній регуляції, передачі сигналу та ін. Рослини потребують ці метали 

у незначних кількостях. Але, з іншого боку, такі ВМ як Cd, Sb, Pb, та Hg не є життєво 

важливими елементами та мають невизначені біологічні та фізіологічні функції [1-2]. 

Отже, фітоценози вздовж залізничних колій, переважно повинні бути пред-

ставлені рослинами, що є стійкими до забруднення ґрунтів ВМ. Рослини, не здатні ви-

тримувати окисний стрес, спричинений дією ВМ, витісняються більш пристосо-ваними, 

що формують нові фітоценози. Зважаючи на те, що ВМ мають необмежену стійкість у 

довкіллі, їх неможливо зруйнувати, лише перевести з одного ступеню окиснення в 

інший, характер забруднення ґрунтів залізничних станцій є довготривалим та значним.  

В роботі було досліджено рослинний покрив залізничної станцій Кам’янське-

Пасажирський та визначено вміст Cu, Zn та Mn у рослинах, характерних для станції: 

кульбабка лікарська (Taraxacum officinale L.), конюшина лучна (Trifolium pratense L.) 

та подорожник великий (Plantago major L.).  

За результатами аналізу спостерігається більше накопичення ВМ у коренях 

рослин. Найбільша кількість міді та цинку накопичується у Taraxacum officinale L. в 

середньому 46 мг/кг та 90,71 мг/кг відповідно, Trifolium pratense L. накопичує 

найбільші марганцю 132,36 мг/кг. Концентрації ВМ у рослинах корелюються з їх 

вмістом у ґрунті. Крім того, необхідно звернути увагу на те, що фонові концентрації 

ВМ для Дніпропетровської області складають Mn – 600, Cu – 20 та Zn – 30 мг/кг. 
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Таблиця 1 – Вміст важких металів у ґрунті та рослинах залізничної станції 

Кам’янське-Пасажирський (мг/кг сухої маси)  

Важкий метал 
Cu Zn Mn 

Станція / 
Рослини 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Tara
x 

32,2 
± 

2,1 

13,8 
± 1,2 

67,21 
± 7,9 

23,5 
± 6,1 

97,26 
± 9.8 

35,1 ± 
3,2 

Trif 
16,8 

± 
0,8 

10,3 
± 0,5 

31,3 
± 3,1 

16,8 
± 1,8 

87,2 
± 7,4 

19,3 ± 
2,1 

Кам’янс
ьке-

Пасажи
рський 

Plan 

45,3
± 

5,4 
20,7 

± 
1,4 

10,2± 
0,5 

169,
6 

±10,
9 

57,67 
± 1,9 

21,1 
± 2,6 

715,4
± 

30,3 

89,1 
± 0,5 

31,2 ± 
1,6 

1 – ґрунт, 2 – коріння, 3 – листя 

 

За літературними даними нормальними концентраціями ВМ у рослинах 

вважаються 15-150 мг/кг для Mn, для Cu 15-150 мг/кг, для Zn 3-40 мг/кг. Приблизно 

максимальними 300 мг/кг для Mn, 300 мг/кг для Cu, 150 мг/кг для Zn [3].  

За іншими джерелами нормальними концентраціями та надлишковими 

(токсичними) вважаються для Mn 20-300 мг/кг та 300-500 мг/кг, для Cu 27-150 мг/кг 

та 100-400 мг/кг, для Zn 5-30 мг/кг та 20-100 мг/кг відповідно [4]. 

Висновки: досліджувані рослини містять підвищені концентрації ВМ, що 

підтверджує роль залізничного транспорту як джерела забруднення ґрунтів ВМ. Дані 

рослини можливо використовувати в якості біоіндикаторів забруднення довкілля ВМ. 
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ГІРСЬКИХ РЕГІОНІВ 
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Автори: Масікевич Ю. Г. (1), д.б.н., професор; Мислицький В. Ф., Масікевич А. 

Ю., Бурденюк І. П., Яремчук В.М., Скригунець С. Д. (3) 

1 - Буковинський державний медичний університет 

2 - Чернівецький факультет Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

3 - Чернівецька міська рада, відділ у справах сім'ї та молоді 

 

Третину території Чернівецької області займає передгірна та гірська частина,  

на якій проживає близько 20 % населення та зосереджено майжне третина 

населених пунктів [1]. В силу різних кліматичних, гідрологічних, ландшафтних та 

інших обставин гірські регіони є особливо вразливими та чутливими до дії 

антропогенних чинників. Питання екологічної безпеки даного регіону вимагає 

комплексного вивчення стану гірських екосистем. Саме тому впродовж десятка років 

над вивченням даної проблеми зосередили свої увагу фахівці широкого кола 

напрямків: біологи, екологи, медики, спеціалісти технічного профілю. 

Проведені нами дослідження [2, 3, 4] дали можливість встановити, що значну 

небезпеку для природних водотоків Карпат складають невикористана деревна 

біомаса (кора, тирса, тріска, колоди, хмиз та ін.). При цьому на долю відходів 

деревини в Чернівецькій області припадає близько 21 % від запасу ділової 

деревини. Розкладання відходів деревини супроводжується викидами метану 

в атмосферне повітря, забрудненням річок, загибеллю флори і фауни. 

Нагромадження завислих органічних речовин, особливо тирси, в природних 

водоймах призводить до гниття, що супроводжується  змінами в окисних процесах, 

внаслідок яких зменшується вміст у воді кисню, збільшується біохімічна потреба в 

ньому, погіршуються органолептичні показники води, і як наслідок порушується 

цілісність природної екосистеми та її екологічна безпека. Впровадження сучасних 

технологій утилізації відходів циклу переробки деревини може мати значну еколого-
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економічну ефективність та служити основою підвищення екологічної безпеки 

гірського лісогосподарського регіону. В подальшому, окремо слід проаналізувати 

вплив розміщення тваринницьких форм в безпосередній близькості до водотоків, що 

призводить до погіршення санітарно-гігієнічних показників води та ґрунту і  є, по всій 

ймовірності, наслідком погіршання здоров’я жителів регіону. Гігієнічна 

характеристика регіону може  виступати індикатором  сталого розвитку регіону, 

зокрема гармонійного розвитку відносин його соціальної та природної компонент. 

Ціла низка проблем екологічної безпеки пов’язана із непродуманим та 

необґрунтованим плануванням та будівництвом міні ГЕС на гірських водотоках 

Чернівецької області. Незважаючи на актуальність питань енергетичної 

незалежності держави абсолютно недопустимо є будівництво міні ГЕСів без 

врахування вимог екологічної безпеки. 

Загальноприйнятим є те, що об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) 

служать ядрами для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. На 

наш погляд, саме вони повинні стати також осередками сталого розвитку регіонів та 

формування їх екологічної безпеки. Об’єктом наших досліджень служили території  

(річкова мережа, лісові масиви) Національних природних парків «Вижницький» та 

«черемиський». Територія заповідних об’єктів покрита густою сіткою водотоків, що 

формують басейни річок Черемош та Сірет. У верхній частині течії дані водотоки 

мають, в переважній більшості, відмінні еколого-гігієнічні показники. Вниз за руслом, 

для водної мережі національного парку характерними екологічними проблемами є 

забруднення водотоків відходами деревини, сільськогосподарськими та побутовими 

стічними водами, скидами об’єктів господарської діяльності, тощо. Відповідно до 

існуючих міжнародних вимог має місце потреба в створенні екологічних паспортів 

об’єктів та територій ПЗФ. Важливим критерієм таких паспортів повинна бути 

санітарно-екологічна оцінка стану заповідних територій [5]. В якості оцінки 

санітарно-екологічного стану нами впродовж останніх років проводилися 

дослідження гідрохімічного складу та ряду санітарно-гігієнічних показників води р. 

Виженка (права притоки р. Черемош) та лівих приток р.Сірет – потоків Стебник, 

Сухий, Солонець. Отримані результати свідчать про зростання величини показників 

біологічного та хімічного споживання кисню (БСК, ХСК) від витоків і до гирла 

зазначених водотоків. Слід зазначити, що за останні  роки намітилася тенденція 
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погіршення санітарно-гігієнічних показників якості води річкового басейну 

Буковинських Карпат. Отримані нами результати свідчать про зростання величини 

показників БСК від витоків і до гирла рік Білий Черемош, Сірет та їх приток. Вниз за 

течією має місце забруднення річкових вод змивами органічної рирод из 

прибережної та водоохоронної зони, які розкладаються з використанням 

розчиненого у воді кисню. Отримані нами результати свідчать про зростання 

величини показників БСК від витоків і до гирла у всіх досліджених нами гірських 

водотоків. При цьому має місце також зменшення вмісту кисню та зростання 

величини показників оксилююваності води. Збільшення окислення у воді річок є 

прямим показником її забруднення. Якщо у верхній частині течії водотоків (рис., 

пункти 1,2), окислюваність становила в середньому 1,2 мг/дм3 (при нормі 5–6 

мг/дм3),  в середній  частині (рис.. пункт 3) даний показник зростає до до 9,3 мг/дм3, 

а у – гирловій частині (рис.,пункт 4)  він сягає 12,4 мг/дм3. В гирловій частині 

спостерігається також чітка сезонна зумовленість показника окислюваності. Це 

пояснюється досить інтенсивним забрудненням річкових вод органічними 

речовинами, в першу чергу відходами деревини та побутовими скидами населених 

пунктів розміщених в їх басейнах. Водночас нами проводилися дослідження 

мікробіологічного стану води вищезазначених об’єктів дослідження. Серед 

досліджених показників – колі-індекс, колі-титр та мікробне число. 

 

Рис. Динаміка зміни основних санітарно-гігієнічних та мікробіологічних показників 

води річкової мережі басейнів Черемоша та Сірету 
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В більшості випадків спостерігається прямий кореляційний зв’язок (r=0,95) між 

показниками біологічного БСК, ХСК та величиною мікробіологічних показників ( рис.).  

Висновки. Проведені нами дослідження показали, що еколого-гігієнічна 

характеристика річкової мережі регіону може слугувати одним із важливих 

індикаторів змін в екосистемі, характеризувати рівень екологічної безпеки регіону та 

з успіхом може використовуватися для паспортизації об’єктів та територій ПЗФ. У 

результаті антропогенного впливу в гірській частині  Українських Карпат, в т.ч. і на 

територіях природно-заповідного фонду, за останні роки  гостро постала загроза 

порушення екологічної безпеки регіону.  

Список літератури 

1. Населення Чернівецької області за 2014 рік: статистичний збірник./ За ред. 

Ротаря А.В. - Чернівці: Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2015.- 

153 с. 

2. Масікевич Ю.Г. Перспективи утилізації відходів деревини у Чернівецькій 

області / Ю.Г. Масікевич, А.Ю. Масікевич // Науковий журнал: Екологічна безпека. – 

2011. -  вип. 2 /2011(12). – С.63-66. 

3. Масікевич Ю.Г. Оцінка енергетичного потенціалу лісонасаджень 

Чернівецької області / [Ю.Г. Масікевич, В.Д. Солодкий, А.Ю. Масікевич, В.Ф. 

Моісеєв] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Харків: НТУ "ХПІ". - 

2012. – №39, – C. 129-135. 

4. Масікевич Ю.Г. Гігієнічна якість води в річках Буковинських Карпат як 

показник екологічної безпеки регіону / Ю.Г.Масікевич, А.Ю.Масікевич // Людина та 

довкілля. Проблеми неоекології.-ХарківХНУ,2014.-№3-4.- С.104-108. 

5. Мудрак О.В. Збалансований розвиток екомережі Поділля: стан, проблеми, 

перспективи: монографія / О.В. Мудрак. – Вінниця : Вид-во "СПД Главацька Р.В.", 

2012. – 914 с. 

 
 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 42 

MODELING OF DESTRUCTION PROCESSES DURING RECYCLING OF RUBBER-

TECHNICAL WASTE USING THE TECHNOLOGY OF MULTI-CONTOUR 
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In order to recycle rubber-technical wastes (RTW) using the technology of multi-

contour circulation pyrolysis (MCP) [1], methods of mathematical modeling are employed. 

Development of mathematical systems is based on determining the values of main 

factors that affect the process of recycling of rubber-technical wastes.  

Results of the research come down to determining the quantities of products of the 

thermal decomposition of rubber waste, in particular, carbon residue, condensed and 

non-condensed volatile products (resins, pyrolytic gas) depending on temperature and 

duration of the process. Therefore, the optimization of conditions of the pyrolysis, creation 

of new technological solutions to this process is an extremely relevant task.  

It is possible to solve this problem by describing the processes of thermal 

destruction by a mathematical model, which is defined by the depth of knowledge about 

the mechanism of thermal transformation of wastes, in particular conditions of 

thermodynamic equilibrium and quantitative kinetic regularities. 

Development of a mathematical model of the process of thermal recycling of RTW 

by the MCP technology implies construction of the system of equations that are 

expressed by the laws of conservation of mass and energy. The model includes material 

balances on separate chemical substances, heat balances and kinetic equations of rates 

of reactions.  

As a result of theoretical calculations, we obtained the concentrations of gaseous 

and condensed substances – products of thermal decomposition of the original mass of 

waste, formed at a certain temperature (as it increases). The dynamics of the main VGM 

constituents depending on temperature was explored by components. 

We developed a kinetic scheme of thermal decomposition of rubber waste in line 

with the technology of multi-contour circulation pyrolysis, which makes it possible to 
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comprehend the mechanism of waste transformation in technological equipment. The 

process of recycling is schematically presented in the form of sequentially-parallel 

reactions of decomposition of reaction mass of waste, taking into account kinetics of the 

process and material flows of the formed phases and products. 

The relevance of present study is beyond any doubt since the use of the developed 

model is the basis for the subsequent synthesis of automated control systems. Thus, the 

application of the model of destruction processes is a necessary aspect when 

implementing the technology on industrial scale. 
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Реалізація основних положень існуючої нормативно-правової бази розвитку 

портів України передбачає впровадження ряду заходів, серед яких особливе місце 

займають питання підготовки кадрів [1-2]. 

У відповідності до потреб морської галузі в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова (в єдиному в Україні) у 2014 році 

ліцензована, а у 2017 році акредитована Міністерством освіти і науки України 

спеціальність 8.05120105 «Системотехніка об’єктів морської інфраструктури».  

Згідно  освітньо-кваліфікаційної характеристики магістр зі спеціальності 

"Системотехніка об’єктів морської інфраструктури» підготований до роботи за 

такими видами економічної діяльності (згідно класифікатору ДК 009:2010): 
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Код Вид економічної діяльності 

М 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 
природничих та технічних наук 

Н52.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту  

М 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 
технічного консультування в цих сферах  

J62.01 Комп'ютерне програмування  

 
Згідно з державним класифікатором професій ДК 003:2010 магістр зі 

спеціальності 8. 05120105 "Системотехніка об’єктів морської інфраструктури" 

здатний виконувати наступну професійну роботу: 

Код Назва професійної роботи 

2149.1  Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)  

2149.2 Розробник систем (крім комп'ютерів)  

1439.8 Менеджери (управителі) на транспорті 

2419.2  Інженер з організації керування виробництвом  

2149.2 Інженер-конструктор  

 

і може займати первинні посади (згідно ДК 003:2010): 
 науковий співробітник (інші галузі інженерної справи); 

 менеджер (управителі) на транспорті; 

 розробник систем (крім комп'ютерів); 

 інженер з організації керування виробництвом; 

 інженер-конструктор. 

Серед спеціалізовано-професійних компетенцій магістра з системотехніки 

об’єктів морської інфраструктури  слід виділити здатність організовувати системне 

проектування об’єктів морської інфраструктури, проводити наукові дослідження у 

галузі знань об’єктів морської інфраструктури, виконувати розрахунки основних 

показників та характеристик проектів об’єктів морської інфраструктури, які 

передбачають системне вирішення питань екологічної безпеки. 

Наводиться зміст системи знань у вигляді системи змістових модулів щодо 

складових узагальнених структур діяльності магістра зі спеціальності підготовки  8. 

05120105 "Системотехніка об’єктів морської інфраструктури". 
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Визначені основні напрямки наукових досліджень, які передбачають системні 

екологічні дослідження, що становлять основу формування програм та проектів 

розвитку морських та річкових портів, управління проектами та програмами розвитку 

морських та річкових портів, формування проектів розвитку енергетичних об’єктів 

морської інфраструктури, розвиток технологій морського просторового планування 

та SMARTPORT. 

Наводяться результати виконаних наукових досліджень щодо розробки 

методів та моделей управління проектами розвитку систем енергозабезпечення 

об’єктів портової інфраструктури, імітаційного моделювання побудови генерального 

плану порту шляхом створення системи інверсних темплетов основних об’єктів 

портової інфраструктури, раціональних місць розташування суден портофлоту для 

різних портів України, тощо. 

 

Перелік посилань 

1. Закон України «Про морські порти України» Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2013, № 7, ст.65 

2. Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 

2038 року. Кабінет Міністрів України: Розпорядження, від 11.07.2013 № 548-р 
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Секція № 1 
ЕКОЛОГІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ  

ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ ГАЗОТУРБИННЫХ 

УСТАНОВОК В БУСТЕРНОЙ ВОДЯНОЙ СТУПЕНИ 

 

УДК 621.57 

 

Автори: Кантор С.А., инженер 

ПАО "Завод "Экватор", г. Николаев 

 

Одним из направлений повышения топливной эффективности газотурбинных 

установок (ГТУ) при высоких температурах наружного воздуха на входе tнв  

является его охлаждение теплоиспользующими холодильными машинами (ТХМ), 

утилизирующими теплоту отработавших газов.  

В работах [1–3] рассмотрено двухступенчатое охлаждение воздуха на входе 

ГТУ: в ступени водяного охлаждения воздуха до температуры 15 ºС 

(высокотемпературная ступень ВОВТ ) абсорбционной бромистолитиевой 

холодильной машиной (АБХМ) с высокой эффективностью трансформации теплоты 

отработавших газов ГТУ в холод (высоким тепловым коэффициентом ζА = 0,7…0,8) 

и в ступени глубокого охлаждения воздуха до температуры 10 ºС и ниже 

(низкотемпературная ступень ВОНТ ) эжекторной хладоновой холодильной машиной 

(ЭХМ) с сравнительно низкой эффективностью трансформации теплоты в холод 

(невысоким тепловым коэффициентом ζА = 0,2…0,3). Таким образом, применение 

двухступенчатого охлаждения воздуха на входе ГТУ в АБХМ и ЭХМ обосновано 

авторами [1–3] с точки зрения более высокой эффективности трансформации 

теплоты отработавших газов ГТУ в холод в АБХМ по сравнению с ЭХМ, 

обеспечивающей собственно  глубокое охлаждение воздуха.  

В настоящей работе исследован принципиально новый – теплофизический 

аспект целесообразности применения предварительного водяного охлаждения 

воздуха на входе хладоновых воздухоохладителей (ВО). Его суть состоит в том, что 

процессы охлаждения воздуха на поверхности ВО при снижении его температуры 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 47

ниже точки росы сопровождаются конденсацией содержащихся в нем водяных 

паров и повышением его относительной влажности на входе хладоновых ВО. 

Выпадающий при этом конденсат смачивает наружную трубчато-пластинчатую 

поверхность хладоновых ВО, обеспечивая непосредственный контакт 

охлаждаемого воздуха с пленкой конденсата, заполняющей все технологические 

зазоры в местах контакта пластинчатый ребер с трубками. В результате процессы 

теплообмена в хладоновых ВО проходят интенсивно – в мокром режиме. При этом 

необходимо также решать вопросы повышения эффективности охлаждения 

воздуха на входе ГТУ при пониженных температурах наружного воздуха tнв  (в ночные 

часы, межсезонье), когда тепловая нагрузка на бустерную ступень сокращается, а в 

межсезонье при пониженных температурах наружного воздуха tнв  и повышенной 

его влажности сокращается и сама потребность в бустерном водяном ВО как 

ступени предварительного увлажнения воздуха на входе хладоновых ВО.  

Следствием пониженной тепловой нагрузки Q0.ВТ  являются 

непроизводительные потери мощности ГТУ (соответственно, затраты топлива) на 

преодоление аэродинамического сопротивления бустерной ступени ВОВТ  

воздухоохладителей, особенно значительные при эксплуатации ГТУ при умеренных 

температурах наружного воздуха tнв , в частности, в ночные и утренние часы летом, 

а также в более прохладные месяцы (апрель-май, сентябрь-октябрь), когда 

тепловая нагрузка Q0.ВТ  на бустерную ступень ВОВТ  резко сокращается, а высокая 

температура хладоносителя-воды tх = 7 ºС, поступающей от АБХМ, исключает 

возможность охлаждения в ней воздуха ниже 15 ºС.  

Выполнено моделирование процессов охлаждения воздуха в 

двухступенчатых ВО разного конструктивного исполнения для текущих 

климатических условий эксплуатации. В результате была определена 

рациональная конструктивная схема бустерной ступени ВОВТ  с U -образными 

трубками и хладоновой ступени ВОНТ  змеевикового типа. 

При выборе соотношения проектных тепловых нагрузок ступеней охлаждения 

– Q0.ВТ  для ВОВТ  и Q0.НТ  для ВОНТ  – должны выполняться такие условия: с одной 

стороны, соответствие проектных величин Q0.ВТ  и Q0.НТ  текущим тепловым 

нагрузкам на ВОВТ  и ВОНТ  с покрытием потребности в охлаждении воздуха на 

входе ГТУ в наиболее теплые периоды эксплуатации, а с другой стороны, 
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сокращение непроизводительных затрат мощности ГТУ, а соответственно и 

топлива, на преодоление аэродинамического сопротивления "неработающей" 

поверхности ВО, не участвующей в теплопередаче из-за снижения температурного 

напора при умеренных температурах наружного воздуха (в весенние и осенние 

периоды), а также возможность байпасирования бустерной ступени ВОВТ .  

В результате сравнения положительного эффекта от охлаждения воздуха на 

входе ГТУ в виде экономии топлива с его затратами на преодоление 

аэродинамического сопротивления бустерной ступени ВОВТ  определено время ее 

включения и отключения (байпасирования).  

 

Использованная литература 

1. Радченко, А.Н. Эффективность способов охлаждения воздуха на входе 

ГТУ компрессорных станций в зависимости от климатических условий [Teкст] / 

А.Н. Радченко, С.А. Кантор //Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. 

– № 1(118). – С. 95–98. 

2. Радченко, А.Н. Оценка потенциала охлаждения воздуха на входе 

газотурбинных установок трансформацией теплоты отработанных газов в 

теплоиспользующих холодильных машинах [Teкст] / А.Н. Радченко, С.А. Кантор // 

Авиационно-космическая техника и технология. – 2014. – № 4 (111). – С. 56–59. 

3. Радченко, А.Н. Методология технико-экономического обоснования эффектив-

ности применения тригенерации в газотурбинных установках [Teкст] / А.Н. Радченко, 

А.С. Морозова // Газотурбинные технологии: Рыбинск. – 2013. – № 3 (114). – С. 42–45. 

 
 

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УВЛАЖНЕНИЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА 
СУДОВЫХ ДВС С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОПРЕССОРНЫХ АППАРАТОВ  

 

УДК 621.565.93/94:629.5 (05) 

 

Автори: Коновалов Д.В., Джуринская А.А. 
Херсонський филиал Национального университета кораблестроения им. 

адм. Макарова 

 

В современных ДВС для снижения выбросов в атмосферу оксидов азота NОх 

применяют увлажнение наддувочного воздуха. Перспективной разработкой в 
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данном направлении является система "Combustion Air Saturation System" (CASS), 

разработанная фирмой "Wärtsilä" [1]. В аппарате системы, мелко распыленная 

специальными соплами вода, разбрызгивается в поток наддувочного воздуха ДВС 

сразу за турбокомпрессором. Испарение капель воды осуществляется при высокой 

температуре и скорости воздушного потока около 75 м/с. Влагосодержание воздуха 

на выходе из CASS составляет 60...80 г/кг при температуре 70...90 °С. Скорость 

образования оксидов азота напрямую зависит от температуры, так как водяной пар 

вследствие высокой теплоемкости отбирает на парообразование значительное 

количество теплоты, что приводит к снижению температуры в камере сгорания. 

Для целей контактного охлаждения наддувочного воздуха (после сжатия в 

турбокомпрессоре), а также экологического (с целью уменьшения эмиссии оксидов 

азота NОх) увлажнения наддувочного воздуха на входе в цилиндры ДВС предложен 

способ тонкого распыления воды в наддувочном воздухе термопрессором 

благодаря турбулизации потока при высоких скоростях (число Маха М = 0,80...0,95) 

и уменьшению размеров капель в результате испарения.  

Эффект термогазодинамической компрессии (термопрессии) в современных 

системах наддувочного воздуха ДВС позволяет совместить несколько процессов 

[2]: повышение давления наддувочного воздуха, его контактное и экологическое 

увлажнение, что, в свою очередь, обеспечит сокращение затрат мощности 

компрессора, а также снизит выбросы NОх. Эффект термопрессии заключается в 

повышении давления газа в процессе мгновенного испарения воды, которая 

впрыскивается в газовый (воздушный) поток, ускоренный до околозвуковой 

скорости. При этом на испарение воды отводится теплота от наддувочного воздуха, 

в результате чего снижается его температура с одновременным повышением 

давления.  

В рассматриваемой схеме воздух всасывается турбокомпрессором и 

сжимается до давления, меньшего давления на входе в цилиндры ДВС. Сжатый 

воздух с высокой температурой поступает на испарительное охлаждение в 

термопрессор. Особенностью предложенной системы является то, что количество 

впрыскиваемой воды больше необходимой для испарения в процессе 

термогазодинамической компрессии. Это позволяет увеличить влагосодержание 

воздуха на входе в цилиндры двигателя.  
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Анализ работы термопрессорной системы был проведен относительно 

среднеоборотного двигателя фирмы "Wärtsilä" серии 46. Исследования показали, 

что при начальных параметрах воздуха на входе в турбокомпрессор при 

температуре t = 25...40 °С, относительной влажности φ = 40...70%, влагосодержание 

воздуха за термопрессором составляет при степени повышения давления в 

турбокомпрессоре πк = 3,0 – dв2 = 40...120 г/кг, а при πк = 4,0 – dв2 = 50...135 г/кг, что, 

в свою очередь, позволяет уменьшить выбросы оксидов азота NОх на 50...70% при 

πк = 3,0 и на 65...85% при πк = 4,0. Общее повышение давления воздуха достигает 

ΔР = 10...15%.  
 

Список литературы: 

1. Steffens D. The Diesel Engine and the Environment [Text] / D. Steffens. – 

Session chair. Wayne Cole, Cole Engineering. Houston, Texas, September 16-17, 2003. – 36 р. 

2. Термопресорні системи охолодження надувного повітря суднових [Текст] / 

Д.В. Коновалов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2011. – №10(87). 

– с. 44-48. 

 
 

ОБСТЕЖЕННЯ ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ ЖИТЛА, ЩО ПІДЛЯГАЄ 
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

УДК 502.1: 628.8 
 

Автори: Маринець О.М., к.т.н., доцент; Романов Е.В. 

Національний  університет кораблебудування ім.  адм. Макарова 
 

Економія споживання енергії стала атрибутом існування більшості 

домогосподарств України. Основні витрати на утримання житла в Україні 

припадають на опалення та гаряче водопостачання. 

При утриманні житла існує два основних шляхи зменшення рівня 

енергоспоживання: 

- утеплення огороджуючих конструкцій будівель; 

- модернізація систем теплопостачання. 

Для населення така модернізація житла потребує витрат суттєвих коштів. Тому 

енергозбереження для більшості населення зводиться до герметизації вікон та дверей, 

зменшення провітрювання житла та пониження температури  повітря при опалюванні.  
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Така практика може приводити до погіршення санітарно-гігієнічних умов 

проживання. 

У доповіді представлені результати обстеження типової для України 

одноповерхової житлової будівлі. Стіни виконані з каменю, облицьовані силікатною 

цеглою. Загальна товщина стін 36 см. На фотографіях нижче показано стан 

внутрішньої поверхні стін обслідуваного будинку: коридорі (рис.1), кухні (рис.2) та 

ванній кімнаті (рис.3).  

 

Рис.1.  Пліснява у коридорі на стіні під стелею 
 

 

а 
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б 

Рис.2.  Пліснява на стінах у кухні 
 

 

Рис.3.  Пліснява у ванній кімнаті 
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З представлених фотографій видно, що найменше уражені стіни у коридорі. У 

кухні та ванній ураженість стін вище через підвищену вологість повітря. Через 

недостатню вентиляцію пліснява спостерігалась практично у всіх кутах під стелею. 

Крім того, через наявність містків холоду пліснява спостерігалась окремими 

плямами на стінах. Ураження стелі мінімальне, оскільки у попередні роки вона була 

додатково утеплена шаром скловати товщиною 300 мм.  

Відомо [1], що пліснєві грибки з’являються у сирих приміщеннях з 

конденсацією вологи при недостатній вентиляції та низьких температурах стінових 

поверхонь. Зростання грибків призводить до появи спор, алергенів, мікотоксинів, 

ендотоксинів, летких органічних сполук та інших біологічних агентів у повітрі 

приміщень. Негативний прояв біологічних факторів житлового середовища може 

являти собою значну небезпеку для здоров'я, викликаючи цілий ряд несприятливих 

захворювань.  

Очевидно, що для покращання  умов проживання обслідуване приміщення 

потребує заходів з термомодернізації. Насамперед необхідно провести заходи з 

зовнішньої теплоізоляції стін та удосконалити систему вентиляції. 

 

Список літератури: 

1. Технические и стратегические рекомендации по снижению риска для 
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Одним из направлений повышения топливной эффективности газотурбинных 

установок (ГТУ) при высоких температурах воздуха на входе tнв  является его 
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охлаждение теплоиспользующими холодильными машинами (ТХМ), 

трансформирующими в холод теплоту отработанных газов. Применение таких ТХМ 

позволяет сократить потребление топлива. Так, для ГТУ производства ГП НПКГ 

"Зоря-Машпроект" с понижением температуры tнв  на 10 °С удельный расход 

топлива ГТУ уменьшается на 7…8 г/(кВт·ч) [1]. Снижение температуры воздуха Δt = 

tнв – tв2  зависит от температуры наружного воздуха tнв  и охлажденного в ТХМ 

воздуха tв2 , которая определяется температурой хладоносителя tх  (рабочего тела 

ТХМ), т.е. типом и режимом работы ТХМ. Так, в эжекторных хладоновых 

холодильных машинах (ЭХМ) воздух можно охладить до температуры tв2 = 10 ºС и 

ниже (температура кипения хладона tх = t0 = 2…3 ºС и ниже), а в абсорбционных 

бромистолитиевых машинах (АБХМ), как правило, до tв2 = 15 ºС и выше 

(температура холодной воды tх ≈ 7 ºС).  

Хотя ЭХМ и обеспечивает более глубокое охлаждение воздуха на входе ГТУ 

и соответственно большее сокращение потребления топлива, но эффективность 

трансформации ими теплоты в холод гораздо ниже, чем в АБХМ: их тепловые 

коэффициенты ζЭ = 0,2…0,3 против ζА = 0,7…0,8 для АБХМ, где тепловой 

коэффициент ζ = Q0 /Qг – отношение холодопроизводительности к затраченной 

теплоте отработанных газов (горячей воды, получаемой за счет теплоты газов). Это 

в свою очередь требует увеличенных расходов теплоты, соответственно и 

тепловой мощности утилизационного котла, что не всегда возможно.  

В работах [2–4] рассмотрено двухступенчатое охлаждение воздуха 

теплоиспользующими холодильными машинами абсорбционного и эжекторного 

типов. Однако вопросы повышения эффективности охлаждения воздуха на входе 

ГТУ при пониженных температурах наружного воздуха tнв  (в ночные часы, 

межсезонье), когда тепловая нагрузка на высокотемпературную абсорбционную 

бромистолитиевую ступень сокращается, не исследовались.  

При использовании абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины 

(АБХМ) в качестве высокотемпературной ступени охлаждения воздуха до 

температуры tв2 = 15 ºС и эжекторной хладоновой холодильной машины (ЭХМ) в 

качестве низкотемпературной ступени глубокого охлаждения воздуха на входе ГТУ 

до температуры tв2 = 10 ºС и ниже необходимо учитывать взаимную связь тепловых 

нагрузок: Q0.ВТ – на высокотемпературную ступень водяного охлаждения воздуха 
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ВОВТ  и Q0.НТ – на хладоновую низкотемпературную ступень ВОНТ , что требует их 

корректировки с учетом изменения текущих тепловых нагрузок.  

Уточнение тепловой нагрузки водяной ступени ВОВТ  и хладоновой ступени 

ВОНТ , а также рекомендации по их проектированию следует производить по 

результатам моделирования их работы с учетом суточных изменений температуры 

tнв  и относительной влажности φнв  наружного воздуха.  

В настоящей работе выполнено моделирование процессов охлаждения 

воздуха на входе ГТУ при разных соотношениях проектных тепловых нагрузок 

высоко- и низкотемпературных ступеней охлаждения. 

Для обоснования выбора рациональной тепловой нагрузки 

высокотемпературной АБХМ и низкотемпературной ЭХМ охлаждения воздуха на 

входе ГТУ проанализированы текущие значения соответствующих тепловых 

нагрузок для наиболее теплого июля месяца. 

Показано, что в вечерние и ночные часы даже в июле температура наружного 

воздуха tнв  может снижаться ниже 15 ºС, соответственно тепловая нагрузка Q0.ВТ  

на АБХМ падает до нуля, что свидетельствует о том, что охлаждение воздуха 

проходит в основном в низкотемпературной хладоновой ступени ВОНТ .  

Проведены расчеты эффекта в виде уменьшения удельного расхода топлива 

ГТУ за счет охлаждения воздуха на входе с учетом аэродинамического 

сопротивления двухступенчатого ВО для двух вариантов соотношения тепловых 

нагрузок ступеней охлаждения: примерно одинаковых тепловых нагрузках Q0.вт ≈ 

Q0.нт ; а также заниженной для водяной ступени ВОВТ  и завышенной для 

хладоновой ступени ВОНТ  при суммарной тепловой нагрузке двухступенчатого ВО, 

обеспечивающей максимальную годовую экономию топлива, и меняющихся в 

течение наиболее теплых суток июля месяца температуре tнв  и относительной 

влажности φ наружного воздуха для климатических условий Николаевской обл.  

Показано, что хотя экономия топлива за наиболее теплые сутки для обоих 

вариантов примерно одинаковая, но с учетом того, что при умеренных 

температурах наружного воздуха tнв  тепловая нагрузка Q0.ВТ  на водяную ступень 

ВОВТ  будет снижаться, то с целью сокращения затрат мощности ГТУ, 

соответственно и затрат топлива на преодоление аэродинамического 

сопротивления неработающей поверхности водяной ступени целесообразно при 
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проектировании принимать значение проектной удельной тепловой нагрузки 

водяной ступени заниженной – то есть согласно второму варианту.  

Показано, что установленной рациональной удельной холодильной 

мощности АЭХМ q0.10 = 34 кВт/(кг/с) , рассчитанной исходя из годовой экономии 

топлива, достаточно для покрытия затрат холода на охлаждение наружного воздуха 

на входе ГТУ от tнв  до tв2 = 10 ºС практически в течение всего июля месяца, кроме 

промежутков по 2…4 часа в течение не более недели. При этом на саму АБХМ-

ступень приходится только часть тепловой нагрузки, которая меньше требуемой ее 

величины q0.15  для охлаждения наружного воздуха на входе ГТУ от tнв  до tв2 = 

15 ºС, а остальная ее часть покрывается за счет ЭХМ-ступени за счет того, что ее 

мощность выбрана завышенной.  

При этом необходимо учитывать, что недогрузка ВО при пониженных 

температурах tнв  наружного воздуха и, следовательно, непроизводительные потери 

мощности (затраты топлива) ГТУ на преодоление аэродинамического 

сопротивления имеют место в водяной ступени ВОВТ , когда на части поверхности 

ВОВТ  практически не происходит снижения температуры воздуха tв  из-за 

достижения порогового значения разности температур θ = tв2 – tх  при данной 

температуре хладоносителя-воды tх = 7 ºС, поступающей от АБХМ.  

Поэтому еще на стадии проектирования необходимо согласование тепловых 

нагрузок на высоко- и низкотемпературную ступени двухступенчатых ВО с учетом 

меняющихся климатических условий эксплуатации, обеспечивающих получение 

максимального эффекта в виде экономии топлива за счет поддержания стабильно 

низких температур воздуха на входе ГТУ независимо от климатических условий 

эксплуатации. 
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В качестве главных двигателей на подавляющем большинстве транспортных 

судов применяются малооборотные дизели (МОД). Известно, что с повышением 

температуры наружного воздуха, соответственно и воздуха в машинном отделении 

(МО) на входе дизеля его топливная эффективность ухудшается [1, 2].  

Значительные изменения в течение рейса температуры наружного воздуха и 

воздуха в МО на входе наддувочного турбокомпрессора  (ТК), а также забортной 

воды, охлаждающей наддувочный воздух после ТК, остро ставят проблему 

охлаждения воздуха на входе МОД с целью поддержания его высокой 

экономичности. Для этого вполне целесообразным представляется применение 

теплоиспользующих холодильных машин (ТХМ).  

Конструктивно наиболее простой и надежной в эксплуатации является 

эжекторная холодильная машина (ЭХМ), в которой функцию компрессора 

выполняет эжектор. Эксплуатация судна в разных климатических зонах в течение 

рейса сопровождается изменением тепловой нагрузки на систему охлаждения и, 

соответственно, на ЭХМ [3]. При высоких тепловых нагрузках на отдельных 
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участках рейса используемого в ЭХМ теплового потенциала может оказаться 

недостаточно. Поскольку на судах всегда имеется множество разнообразных 

источников низкопотенциальной теплоты, весьма перспективным представляется 

повышение ее потенциала тепловым насосом (ТН). Поскольку температура tнв и 

влажность φнв наружного воздуха, соответственно и воздуха в МО на входе МОД в 

течение рейса сильно меняются, то эффект от охлаждения воздуха в виде 

сокращения потребления топлива МОД следует определять для судна на 

конкретной рейсовой линии.   

В качестве примера рассмотрен балкер типа "Киев" с главным двигателем 

8S50ME-C7.1-TII MAN [2] (номинальная мощность Nн = 12640 кВт, эксплуатационная 

Nэ = 10580 кВт) и рейсовая линия Мариуполь-Амстердам-Мариуполь.  

Результаты расчетов показали, что на участке прямого и обратного рейсов 

(Одесса-Порто и Порто-Одесса) при повышенных температурах tнв имеет место 

20…40 % дефицит холода. Для его покрытия необходимо использовать 

дополнительные источники теплоты. Такими дополнительными источниками может 

быть теплота конденсата с температурой 70…90 ºС, обычно отводимая забортной 

водой в охладителе конденсата перед его подачей в теплый ящик с температурой 

50…60 ºС. Это требует повышения его теплового потенциала до температуры 

90…95 ºС, соответствующей температуре кипения НРТ в генераторе ЭХМ 

85…90 ºC. В качестве такого бустерного нагревателя конденсата можно 

использовать тепловой насос. 

Расчеты по программе mandieselturbo [2] для МОД фирмы MAN показали, что 

охлаждение воздуха на входе ТК судового МОД обеспечивает сокращение 

удельного расхода топлива в летние месяцы на разных участках рейсовой линии 

Мариуполь–Амстердам–Мариуполь на 1,5…2,5 г/(кВт·ч). При этом исходили из того, 

что снижение температуры воздуха на входе ТК МОД на величину Δtв = 10 ºС 

приводит к уменьшению удельного расхода топлива be примерно на 1,2 г/(кВт·ч). 

 

Выводы. 

Проанализировано охлаждение воздуха на входе главного двигателя 

транспортного судна эжекторной холодильной машиной, утилизирующей сбросную 

теплоту конденсата. На примере конкретной рейсовой линии "Мариуполь-
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Амстердам-Мариуполь" показана целесообразность повышения потенциала 

теплоты конденсата, обычно сбрасываемой за борт в охладителе конденсата перед 

теплым ящиком, тепловым насосом. Предложены соответствующие схемные 

решения системы охлаждения воздуха на входе двигателя эжекторной 

холодильной машиной с бустерным тепловым насосом. 
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УДК 502.17: 620.9(477.73) 

 

Автори: Ремешевська І. В., Гурець Н. В., Омельчук О. А. 

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

 

Відносно нова компанія ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ»  створена в 2011 році і 

входить до складу Групи компаній «Євгройл».  З 2013 року вона почала стрімко 

розширюватися. В основу концепції розвитку інтегрованої Групи компаній «Євгройл» 

покладено принципи диверсифікації і взаємозв'язку видів діяльності, глибокої 

переробки сировини, безвідходного виробництва, використання енергоефективних 

технологій, несировинного експорту та європейських стандартів корпоративної 

культури. Реалізацією цієї концепції став комплекс з переробки олійних культур 
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запущений в 2012 році номінальною потужністю до 600 тон соняшника на добу. 

Запуск виробництва дозволив групі вийти на внутрішній і зовнішній ринки готової 

продукції - олії соняшникової.  

Енергогенеруючий комплекс було побудовано з метою забезпечення 

необхідних навантажень на вироблення до 5,0 МВт електричної енергії з 

подальшою видачею потужності в міські електричні мережі. Річне виробництво 

електричної енергії складає 40,0 млн.кВт*од. Енергогенеруючий комплекс 

складається з двох твердопаливних котлів типу ДКВр-10-23-370, реконструйованих з 

підвищенням паропродуктивності до 20,0 т/рік та двох конденсаційних турбогенераторів 

потужністю по 2,5 МВт кожен. Крім того, продукцією енергогенеруючого комплексу є 

зола, вловлена в золоуловлювачах. Річна кількість золи становить 351 т. 

Основне паливо енергогенеруючого комплексу - пелети з відходів 

сільськогосподарської та лісової промисловості, Qрн = 4100 ккал/кг. Резервне 

(допоміжне) паливо енергогенеруючого комплексу – відсутнє. Біомаса, що 

використовується, складається на 70% з деревної тріски, 30% з лушпиння 

соняшнику. Деревина поставляється з місцевих лісгоспів, лушпиння соняшнику - з 

олійно-екстракційного заводу, що входить до Групи компаній «Євгройл». Часова 

витрата палива натурального (пелети з відходів сільськогосподарської та лісової 

промисловості) котлами складе - 6575 кг/рік. Річна витрата палива натурального 

(пелети з відходів сільськогосподарської та лісової промисловості) 

енергогенеруючим комплексом складе - 52,604 тис.тон. 

Дослідження ефективності виробничої діяльності енергогенеруючого 

комплексу на біомасі ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» було проведено на основі фінансових 

показників та динаміки генерації електричної енергії за останні два роки. Згідно 

отриманих результатів у 2015 році компанія виробила 7379384 кВт*год енергії, 

загальною вартістю 25233815 грн, а у 2016 році - 12016930 кВт*год енергії, 

загальною вартістю 50730059 грн. 

Об’єми генерації електроенергії збільшуються у осінньо-зимовий період, що 

пов’язано із збільшенням об’ємів переробки сировини у цей період та 

особливостями функціонування агропромислового комплексу. Максимальний 

показник генерації електроенергії у 2016 році зафіксовано у жовтні – 1304251 

кВт*год, загальною вартістю 5706829 грн.  
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На основі отриманих результатів аналізу ефективності впровадження 

енергогенеруючого комплексу ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» були запропоновані 

перспективи його подальшого розвитку. З метою розширення сегменту 

електрогенерації необхідно залучити додаткове фінансування та встановити 

енергогенеруюче обладнання загальною потужністю 5 мВт, на додаток до існуючого.  

Оціночна вартість запропонованого додаткового обладнання становить 2 

млн. євро за 1 мВт. При цьому. Загальну структуру собівартості виробництва 

біопалива на 1 мВт потужностей енергогенеруючого комплексу можна представити 

наступним чином: витрати на придбання біомаси - 60%, амортизаційні відрахування 

- 18%, заробітна плата - 17%, інше - 5%. Іншим варіантом розвитку підприємства 

може бути запуск виробництва біопалива (біодизелю, біоетанолу та пелет). 

Компанія також має можливості встановити мультикультурний олійноекстракційний 

завод для збільшення об’ємів виробництва рослинних жирів. 

Висновки. Найголовнішою перевагою використання біоенергетичного 

потенціалу є нарощування потужностей виробництва при одночасному зниженні 

рівня енергетичних затрат та екологічного забруднення довкілля. Дослідження 

результатів виробничої діяльності енергогенеруючого комплексу на біомасі 

ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» підтверджує ефективність його функціонування, яке 

одночасно вирішує питання утилізації відходів та отримання безкоштовної 

електроенергії.   

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫПАРА ГРУЗА В 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ СУДОВ ГАЗОВОЗОВ 

 

УДК 629.12.03 

 

Автори: Чередниченко А.К., к. т. н., доцент 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

Анализ данных отчетов UNCTAD показывает, что около 90% объема 

перевозимого в мире груза приходиться на морские перевозки. Это связано с 

низкой стоимостью энергетических затрат на осуществление морских перевозок, в 
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сравнении с другими видами транспорта. В тоже время, морской транспорт 

является одним из источников выброса парниковых газов. По прогнозам IMO, в 

условиях отсутствия контроля выбросов CO2 в судоходной отрасли, к 2050 году они 

могут увеличится более чем в 2 раза по сравнению с 2012 годом.  

Сокращение выбросов CO2 образующегося при работе энергетической 

установки, может быть достигнуто как уменьшением расхода топлива, так и 

применением топлива с низким содержанием углерода. Таким топливом на судах 

может служить сжиженный природный газ. За последние десять лет количество 

судов, использующих в качестве топлива  LNG, выросло более чем  в 10 раз. 

Современные малооборотные дизельные двигатели (МОД) являются основой 

судовой энергетики и широко используются на большинстве типов морских 

транспортных судов, в том числе на судах газовозах. Ведущие производители 

судовых малооборотных дизельных двигателей адаптировали свою продукцию для 

работы на природном газе. Газообразное топливо подается в двигатель под 

давлением 25…30 МПа, при этом затраты мощности на привод компрессорной 

установки газообразного топлива составляют 2,8…3,0 % мощности двигателя. 

Такие двигатели применяются на газовозах LNG, где в качестве топлива 

используется испарившийся газ (BOG).  

В предыдущих исследованиях автором были выявлены две группы 

перспективных схем энергетических установок судов газовозов, предусматрива-

ющие применение термохимических технологий регенерации сбросного тепла [1, 2].  

К первой группе относятся энергетические установки с термохимической 

конверсией природного газа за счет вторичных энергоресурсов тепловых 

двигателей. При этом под воздействием тепла отходящих газов, которое 

отбирается от них в утилизационном устройстве, происходит реакция химического 

превращения топлива с образованием синтез-газа [3]. 

Вторая группа перспективных судовых энергетических установок с 

применением термохимических технологий предусматривает утилизацию сбросного 

тепла двухтопливных двухтактных МОД в металлогидридных установках 

непрерывного действия [4]. 
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Эффективность энергетических установок была исследована методами 

математического моделирования, при этом многовариантность схемных решений 

потребовала выявления взаимосвязей ее элементов методами системного анализа. 

Расчетные схемы установок были созданы с помощью системы 

моделирования химико-физических процессов Aspen Plus. Модели учитывают 

основные физические соотношения: материальный и тепловой балансы; фазовое 

равновесие; процессы тепло- и массопередачи. 

Исследование проводилось применительно к пропульсивной установке 

мощностью 42 МВт для газовоза типа Q-max грузовместимостью 250 тыс. м3 

сжиженного природного газа применительно к следующим схемам пропульсивных 

установок: 

В1 – одновальная установка с двухтактным двухтопливным малооборотным 

дизельным двигателем с прямой передачей мощности на винт и электрическим 

приводом компрессора системы подачи BOG в главный двигатель (ГД);  

В2 – одновальная установка с двухтопливным МОД, прямой передачей 

мощности на винт и утилизационной металлогидридной установкой для привода 

компрессора системы подачи BOG в ГД; 

В3 – двухвальная комбинированная дизель-газотурбинная установка с 

термохимической регенерацией тепла ГД. В состав установки входит 

газотурбогенератор (ГТГ) и два ДГ на базе двухтопливных четырехтактных 

среднеоборотных ДВС. Рассмотрено два варианта: 

B3-1 – ГТД работает на природном газе, ДВС на продуктах конверсии; 

B3-2 – совместная работа ГТД и ДВС на конвертируемом синтез-газе.  

Проведено сопоставление значений достигаемого конструктивного индекса 

энергетической эффективности судна Attained EEDI для моделируемых схем и 

базового варианта пропульсивной установки с МОД, работающим на тяжелом 

топливе HFO и системой повторного сжижения испарившегося груза. Результаты 

представлены на рис. 1. Там же представлены требования IMO по Required EEDI, 

вступающие в силу в различные временные фазы. 
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Рис. 1 Сопоставление Attained EEDI для пропульсивных установок газовозов 

различного типа и Required EEDI, вступающие в силу в различные временные фазы 

 

Выводы. Использование в качестве топлива сжиженного природного газа 

позволяет снизить массу произведенного энергетической установкой судна 

парникового газа на 24 % по сравнению с традиционным для транспортных судов 

топливом HFO.  

Применение в энергетической установке газовоза LNG термохимических 

технологий утилизации вторичных энергоресурсов тепловых двигателей, позволяет 

снизить достижимый конструктивный индекс энергетической эффективности судна 

на 35-40% и обеспечить перспективные требования IMO по энергоэффективности. 
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З кожним роком в Україні зростає ринок енергетичних послуг, в тому числі і у 

сфері теплопостачання. Значного розповсюдження набувають системи 

індивідуального (в межах квартири, садиби, котеджу) теплозабезпечення, головна 

перевага яких полягає в можливості їх регулювання самими власниками житла в 

залежності від їх потреб і бажань. 

Традиційним видом палива в системах індивідуального теплозабезпечення є 

природний газ, проте використовується  скраплений газ, тверде, рідке та 

комбіноване паливо.  

Перспективним джерелом енергії для теплозабезпечення стає електрика. При 

цьому для нагріва теплоносія можуть використовуватись електрокотли аба теплові 

насоси. А сама електрика може постачатись з централізованих мереж або 

індивідуальних сонячних електростанцій. 

Сонячна енергія є найперспективнішим джерелом енергії для систем 

теплозабезпечення. Середньорічна кількість сумарної енергії сонячного 

випромінювання на поверхню території України знаходиться в межах 1070–1400 

кВт·год/м2, що є за деякими оцінками є достатнім для теплозабезпечення. Взимку 
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середня енергетична освітленість горизонтальної поверхні за добу знаходиться в 

межах 40–60 Вт/м2, влітку 231–243 Вт/м2 [1].   

Загальним недоліком альтернативних джерел енергії є їх нерівномірність у 

часі [2]. Графік потреби у енергії системами теплозабезпечення не збігається з 

графіком надходження сонячного випромінювання, генерації електроенергії в 

обєднаній енергосистемі, тепловиділення твердопаливного котла. Тому для 

стабільної роботи систем теплозабезпечення необхідно використовувати 

накопичувачі теплової енергії. 

Акумуляція теплової енергії дозволяє накопичувати її в період надлишкового 

надходження для подальшого використання в період недостатнього надходження. 

Теплові акумулятори згладжують нерівномірність надходження теплової 

енергії та знижують  витрати енергетичного та ядерного палива за рахунок 

використання альтернативних джерел енергії. Теплові акумулятори дозволяють з 

максимальною ефективністю використовувати наявне енергетичне обладнання, 

робота якого на оптимальних режимах зменшує витрати палива та емісію шкідливих 

речовин.  

За типом  робочого процесу розрізняють  теплоємнісні  акумулятори, 

термохімічні та акумулятори з використання теплоти фазового переходу. Для 

житлово-комунального господарства найбільш прийнятними є теплоємнісні 

акумулятори, засновані на здатності речовин запасати енергію при 

нагріванні. Кількість акумульованої енергії залежить від маси речовини, 

температури, на яку нагрівається теплоакумулюючий матеріал, і його питомої 

теплоємності. Цей спосіб є найбільш простим у реалізації.  З точки зору величини 

питомої теплоємності, тобто здатності акумулювати теплоту в розрахунку на 1 кг 

маси, одним з найгарніших є вода, яка, крім того, також може бути використана для 

гарячого водопостачання. 

Теплові акумулятори звичайно конструктивно представляють собою 

вертикальні водяні баки. Виробляються серійно і використовуються у різних галузях 

народного господарства. 

Оцінку параметрів теплового акумулювання виконаємо для альтернативної 

системи опалення житлової площі 100 м2.  
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Приймемо, що при зарядці бака-акумулятора теплоносій (вода) нагрівається 

до 90 °С, а в процесі розрядки остигає до 40 °С. Залежно від погодних умов і типу 

огороджувальних конструкцій для опалення зазначеної площі буде потрібна теплова 

потужність порядку 2-10 кВт. Її середнє значення можна прийняти близько 5 кВт/год. 

При тривалості простою джерела тепла 8 годин в акумуляторі має бути накопичено 

енергії в кількості 40 кВт. Тоді при теплоємності теплоносія (води) 163 Вт/кг°С, 

різниці його початкової і кінцевої температури 50 °С  акумулятор на 40 кВт повинен 

містити масу води близько 700 кг.  

Т.ч., з урахуванням деякого запасу і потреб в гарячому водопостачанні 

орієнтовно на кожні 100 м2 житлової площі можна рекомендувати ємність теплового 

акумулятора близько 1 м3. 
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Секція № 2 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
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Сучасна антропогенна діяльність людства обумовлює прогресуюче 

забрудненням атмосфери,  гідросфери та літосфери планети, яке з ряду факторів 

досягло чи навіть перебільшило дію адекватних природних чинників. Реальність 

свідчить, що консолідована протидія світової спільноти прогресивному погіршенню 

стану довкілля є недостатньою і потребує посилення, зокрема через розробку та 

обґрунтування нових теоретичних підходів і відповідних практичних рішень. 

Глобальність екологічної проблеми, яка стосується практично всіх територій 

планети, адекватно потребує не менш глобальної концепції її вирішення. 

З цією метою пропонується  [1]  для кожного виду продукції обчислювати її 

ГЕР -глобальний екологічний результат (Global Ecological Result - GER)  , який 

показує сумарне екологічне навантаження на довкілля даного виду антропогенної 

діяльності і включає екологічні збитки як виробництва цієї продукції, так і 

зовнішнього до нього виробництва продукції всіх її складових, зокрема обумовлених 

формуванням підприємства чи організації, орієнтованої на виробництво 

зазначеної.продукції. 

Величину ГЕР доцільно розглядати складовою його капітальної (формування 

вмробництва) та експлуатаційної (функціонування виробництва) компонент, з яких 

переважно вагомішою є остання, оскільки її екологічний вплив значно триваліший і 

більш специфічний. 

 Застосування розглянутого підходу реалізовано для визначення 

експлуатаційної складової інтегрального екологічного сліду виготовлення силікатної 

цегли автоклавним способом. Силікатна цегла виготовляється з дешевої сировини, 
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виробництво її має короткий цикл, визначається високою продуктивністю праці, 

потребує незначних капіталовкладень та характеризується низькою собівартістю 

продукції, створюючи загалом передумови для широкого використання в 

будівництві. 

В Україні діють ряд потужних заводів з виробництва силікатної цегли, зокрема 

ЗАТ «» у Миколаївській області, проектною потужністю 70 млн цеглин на рік.  

На Олександрівському цегельному заводі «сировинними» компонентами 

виробництва силікатної цегли постають пісок, вапно, вода та теплова енергія для 

отримання водяної пари і електрична енергія для приведення в дію механічних 

обладнання та пристроїв. Теплову енергію та отримання технологічної водяної пари 

забезпечує спалювання кам’яного вугілля в заводській паровій котельні, 

розташованій на території підприємства. 

Відповідно чинного ОВНС підприємства та встановлених дозволів на викиди, 

питомі, в кілограмах з розрахунку на 1000 шт. цегли, надходження нормованих 

забруднень в атмосферне повітря становлять 11,854 кг, зокрема: 0,422 - пил та 

зола; 5,782 - окис кальцію; 3,313 –  вуглекислий газ; 0,435 – двоокис азоту; 1,885 – 

двоокис сірки; 0,014 – вуглеводні; 0,003 – ванадій та його сполуки. 

Діяльністю відокремлених від силікатного заводу виробництв забезпечує його 

питомі сировинні та енергетичні потреби:  

3,68 т кварцевого піску; 0,44 т вапна; 0,2 т паливного вугілля; 0,67 м3 технічної 

води; 1,71 ГДж теплової енергії; 36 кВт-год електроенергії. 

Все це забезпечується через: 

- кар’єрний видобуток електричним екскаватором піску та його 

транспортування до силікатного заводу автосамоскидом на відстань 10 км; 

- кар’єрний видобуток електричним екскаватором вапняку та його 

транспортування автосамоскидом на відстань 1 км до підприємства з випалювання 

вапняку; 

- випалювання вапняку та транспортування вапна автосамоскидом на 

відстань 100 км до силікатного заводу; 

- шахтний видобуток кам’яного вугілля та його транспортуванням 

послідовно потягом від шахти до паливного складу станції Олександрівка (500 км) 

та автосамоскидом (10 км) від станції до силікатного заводу. 
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Питомі сировинні витрати прийнято за чинним технологічним регламентом 

роботи силікатного заводу [2] та відповідними методиками [3]. Відстані 

транспортування визначено орієнтовно відповідно географічного розташування 

силікатного заводу та його підприємств-постачальників.  

Питомі викиди від підприємств-постачальників (в розрахунку на 1000 шт. 

силікатної цегли) складають понад 359 кг, зокрема: 342 кг вуглекислого газу; 5,5 кг 

окису вуглецю; 0,26 кг двоокису азоту; 1,54 кг двоокису сірки; 10,1 кг пилу; 0,04 кг 

вуглеводнів. 

Отриманий результат свідчить, що задоволення потреб суспільства у 

силікатній цеглі глобально обумовлює викиди забруднень у атмосферного повітря, 

які в десятки разів перевищують локальні викиди суто її виробництва на силікатному 

заводі.  

В цілому, величина перевищення та еквівалентна міра токсичності викидів 

може бути іншою в залежності від виду та технології виробництва, віддаленості 

постачальників та екологічності їх діяльності, наявності чи відсутності 

альтернативних сировин та комплектуючих. Безперечним залишається доцільність 

визначення ГЕР виробництва, оскільки: 

1. Дозволяє традиційний техніко-економічний вибір екологічно 

сприйнятливого виробництва доповнити мінімізацією його ГЕР, як показника 

інтегрального впливу на довкілля. 

2. Очевидно, що виготовлення багатьох видів (метал та металовироби, 

силікатна цегла та інші штучні будівельні матеріали і вироби, цемент, барвники 

тощо) продукції  є проміжною метою певної (зведення будівлі чи споруди, 

виготовлення автомобіля чи смартфона) антропогенної діяльності, відповідальність 

за ГЕР якої лежить на її замовнику і, на зміну парадигми взаємин «суспільство – 

природа» він повинен компенсувати всі супутні екологічні збитки. 

3. Реалізація зазначеного підходу потребує насамперед обов’язковості 

включення до переліку технічних характеристик кожного продукту показника його 

ГЕР, який визначається як сума дозволених викидів на виробництво отриманих від 

постачальників чи власних продуктів. 
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В основі створення сучасних металозберігаючих технологій лежить 

підвищення надійності та довговічності металевих конструкцій, виробів та 

обладнання. Одним із факторів, що зменшує термін служби металовиробів, є 

корозія. Її руйнівна дія все частіше призводить до забруднення навколишнього 

середовища в результаті різного роду технологічних катастроф, спричиняє суттєві 

матеріальні збитки та екологічні наслідки [1]. З огляду на значну шкодочинність 

корозійних процесів, пошук доступних та ефективних засобів, які можуть їх 

гальмувати, має високу актуальність та пріоритетність. Одним із напрямків захисту 

замкнутих систем водокористування від корозії є використання іонів перехідних 

металів, котрі мають вільну d-орбіталь [2]. Результати наших попередніх досліджень 

продемонстрували ефективність протикорозійного захисту обладнання за умови 

використання сполук, які містять іони перехідних металів, що дає змогу 
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використовувати їх в замкнутих системах водопостачання [3]. Але в більшості 

подібних досліджень не враховується можливість існування у водоциркуляційних 

системах мікробних клітин. Оскільки корозія металів – складний процес, який може 

бути суттєво модифікований впливом різних чинників, в тому числі і мікроорганізмів, 

метою даної роботи було дослідження протікання корозійних процесів в модельній 

системі, яка поряд з іонами металів-інгібіторів корозії містила стандартизовану 

клітинну суспензію мікроорганізмів.  

Для дослідження впливу мікроорганізмів на проходження процесу корозії нами 

було обрано мікроорганізми різної систематичної приналежності, що відносяться до 

різних фізіологічних груп бактерій та мають протилежні типи життєвих стратегій, а 

отже - значно відрізняються стосовно можливостей виживання в умовах впливу 

факторів, що можуть існувати в замкнених системах водоспоживання (різких 

температурних змін, кисневого голодування, наявності токсичних речовин, що 

додаються для кондиціонування води): Escherichia coli, Bacillius sp. та Pseudomonas 

sp.  

Мікроорганізми культивували на загальновживаних агаризованих 

середовищах, після чого готували клітинну суспензію.  Засівна доза для всіх 

використаних штамів бактерій становила 108 клітин/см3 та визначалась з 

використанням методів мікроскопічного контролю та бактеріальних стандартів 

густини. Дослідження впливу мікроорганізмів на процеси корозії проводили в 

стаціонарних біореакторах об’ємом по 125 мл. Стандартизацію клітинної суспензії 

проводили спектрофотометричним методом, доводячи кількість засівного матеріалу 

у модельному середовищі до оптичної густини OD540 = 0,100. 

В якості корозійного середовища в даному дослідженні використовували 

розчин 0,1% NaCl, інгібіторами корозії виступали іони перехідних d-металів: Zn2+ та 

Cr3+ в концентрації 5 мг/дм3, зразки металу були виготовлені з вуглецевої сталі 

марки Ст-20. Тривалість експозиції модельної води з металевими пластинками 

складала 3 тижні.  

Швидкість корозії визначали в статичних умовах гравіметричним методом, на 

основі якого розраховували коефіцієнт гальмування (J)  та ступінь захисту від 

корозії (Z, %) зразків сталі в присутності інгібіторів корозії та бактерій. Результати 

вимірювання отримували усередненням даних з 4-х паралельних дослідів. 
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Всі досліджені культури мікроорганізмів продемонстрували можливість 

суттєво впливати на процеси корозії, модифікуючи протикорозійний ефект іонів d-

металів та змінюючи навіть напрямок протікання корозійних процесів. Так, іони Zn2+ 

та Cr3+, які продемонстрували найкращі рівні захисту від корозії за відсутності у 

модельній воді мікробних клітин (34% та 26% відповідно) [3], по-різному 

відреагували на їхню присутність у водному середовищі. Практично у всіх варіантах 

експерименту, додавання мікроорганізмів до модельного середовища, в якому 

містилися іони Zn2+, підсилювало ефект захисту від корозії. В присутності іонів Cr3+ 

бактерії того ж виду виявляли протилежний вплив, активуючи процеси корозії в 

нейтральному водному середовищі.  

Потрібно також відзначити, що ефект підсилення корозійних процесів за 

одночасної присутності металів-інгібіторів та мікроорганізмів був набагато більш 

вираженим, ніж ефект гальмування корозії. Так, в статичному експерименті за умови 

присутності іонів Cr3+ в модельній воді, бактерії Pseudomonas sp. підсилювали 

корозію сталевих зразків майже на 50% (в порівнянні з модельною системою без 

металу-інгібітору), тоді як максимальне гальмування процесів корозії за одночасної 

присутності даного мікроорганізму та іонів Zn2+ складало лише 15%. 

Подібними були результати експериментів з іншими видами бактерій, але 

вони характеризувалися меншою здатністю до модифікації захисного впливу d-

металів. Загалом, за ступенем зменшення спроможності змінювати захисний ефект 

металів-інгібіторів, вивчені види бактерій можна розташувати в наступній 

послідовності: Pseudomonas sp.  Bacillius sp.  Escherichia coli. 

Ще одним важливим наслідком проведеної роботи можна вважати 

встановлення факту нерівномірного впливу та нелінійних змін в інтенсивності 

протікання корозійних процесів за одночасної присутності у водному середовищі 

іонів металів та бактеріальних клітин. Встановлено, що представники різних груп 

бактерій характеризуються різною динамікою змін за даним параметром. Так, 

найвищий ефект підсилення корозії сталі в присутності іонів хрому для 

Pseudomonas sp. спостерігався протягом першого тижня спостереження, тоді як для 

Bacillius sp. подібний ефект спостерігався протягом третього тижня експозиції. 

Висновки. Дослідження впливу мікроорганізмів на проходження процесу 

корозії сталі продемонструвало їхню спроможність суттєво впливати на дані 
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процеси, модифікуючи протикорозійний ефект металів-інгібіторів та змінюючи навіть 

напрямок протікання корозійних процесів в динаміці. Виявлені ефекти впливу 

мікроорганізмів на процеси корозії пов’язані, скоріше за все, з їхньою здатністю 

ритмічно виділяти в навколишнє середовище велику кількість метаболітів різної 

природи, а також закріплюватись на поверхні підводних об’єктів, призводячи до 

зміни властивостей та характеристик їхньої поверхні. Важливою є стохастичність 

даних процесів, що пов’язано з численною системою складних двосторонніх 

взаємовпливів між клітинами бактерій та кожним елементом/фактором, який 

присутній в системі.  

Отже, необхідно враховувати можливість існування мікробіологічного 

забруднення в оборотних системах водопостачання з огляду на вплив мікробних 

клітин, певна кількість яких завжди присутня в водному середовищі, не лише на 

якість води, але і на процеси корозії, які там відбуваються.  

Результати проведених досліджень можливо використовувати як рекомендації 

по заходам попередження руйнування обладнання в результаті корозії. Отримані 

данні будуть цікавими при переході промислового водопостачання від оборотних до 

замкнутих систем. 
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Коагуляцію використовують для очищення природних та промислових стічних 

вод, в основному, від забруднюючих речовин, які знаходяться в колоїдному 

завислому стані. В Україні, найчастіше використовують сульфат алюмінію 

Al2(SO4)3•18H2O. Незважаючи на його доступність і порівняно низьку вартість, він є 

мало ефективним при низьких температурах води, має здатність підкислювати воду 

з низькою лужністю та має ще певних ряд недоліків.  

У пошуках ефективного, нетоксичного та дешевого коагулянту в ході 

проведених досліджень, було синтезовано 2 типи коагулянтів з червоного шламу від 

виробництва глинозему.  

Через відсутність ефективних технологій переробки та високої вологості           

(40–60 %), яка ускладнює його використання, основна маса червоних шламів не 

використовується та складується на величезних шламових полях поблизу 

глиноземних заводів. Головну небезпеку становить виражене лужне середовище 

червоного шламу. Отруйна речовина викликає сильні хімічні опіки та є смертельною 

для всього живого. В залежності від якості бокситу і особливостей його переробки 

червоний шлам вміщує (мас.%): 40-55 Fe2O3, 14-18 Al2O3, 5-10 CaO,  10 SiO2,4-6 

TiO2, 2-4 Na2O. Вміст елементів-домішок наступний (г/т): 5 Cu, 10 Be, 50 B, 4 S, 0,2 

Co, 30 Ga, 30 Sc, 20 La, 30 Ce, 20 Mo, 80 Y, 20 Ni. Проаналізувавши хімічний склад 

шламу, було зроблено висновок, що з цієї токсичної для навколишнього 

середовища речовини можна отримати новий тип коагулянту, осад якого після 

очищення води не є агресивним чинником для довкілля. 
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Синтезування шламу проводилось з використанням сульфатної та соляної 

кислот. Досліди було проведено на проточній воді з лабораторії НУК. Головні 

показники, які визначалися, – каламутність та кольоровість, рН. Значення кожного 

показника визначалось до та після фільтрування. Час відстоювання водних розчинів 

після додавання коагулянту становив 2 години. У приготуванні модельних  розчинів 

для визначення каламутності було використано бентоніт в якості забруднювача, для 

кольоровості – гумат натрію з концентраціями 20 мг/дм3. 

На рис.1 (а), (б) показано залежність зміни рН від дози коагулянту. Всі 

початкові значення на графіках – значення показника без додавання коагулянтів. 

 

 
 

Рис. 1 (а), (б). Залежність зміни водневого показника від дози коагулянту після 

фільтрування в розчинах для визначення каламутності та кольоровості.  

 

42SOHСКЗШ – синтезований коагулянт зі шламу на основі сульфатної кислоти, 

HClСКЗШ  – синтезований коагулянт зі шламу на основі соляної кислоти, 342 )(SOAl  – 

сульфат алюмінію. 

Згідно з рис.1 (а), (б) можна зробити висновок, що при дозах коагулянтів від 5 

до 15 мг/дм3 значення водневого показника знаходиться у межах допустимих значень.  

На рис. 2 (а), (б) показано залежність зміни каламутності від дози коагулянтів 

до та після фільтрування відповідно.  

а)                                                                            б) 
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Згідно з рис. 2 (а), (б) найбільш ефективними в зниженні показника 

каламутності є нові синтезовані коагулянти з мінімальними дозами від 5 до 15 

мг/дм3 в порівнянні з сульфатом алюмінію, який навіть при максимальній дозі 50 

мг/дм3 не наблизився до результатів СКЗШ.  

 

Рис. 2 (а), (б) Залежність зміни каламутності від дози коагулянтів до та після 

фільтрування, відповідно. 

 

Рис. 3 (а), (б) Залежність зміни кольоровості від дози коагулянтів до та після 

фільтрування, відповідно. 

Значення кольоровості згідно з рис. 3 (а), (б) набуває найменшого значення 

20,2° ПКШ при дозі 10 мг/дм3 синтезованих коагулянтів зі шламу. Сульфат алюмінію 

наблизився до цього значення лише при максимальній своїй дозі. 

ВИСНОВКИ 

Синтезовані коагулянти зі шламу є ефективними для зниженні показників 

каламутності та кольоровості при мінімальних дозах від 5 до  10 мг/дм3 при цьому 

без значного впливу на рН, у порівнянні з традиційним сульфатом алюмінію. 

а)                                                                     б) 
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Використання синтезованих коагулянтів зі шламу може вирішити проблему 

токсичних осадів після очищення води та утилізації відходів від виробництва 

глинозему, які займають великі площі земельних угідь та роблять їх непридатними 

для живих організмів. 

 
 

ВИДАЛЕННЯ ЙОНІВ МІДІ ЗІ СТІЧНИХ ВОД МЕТОДОМ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ 
ТА УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ 

 

УДК 628.345.4 : 546.562 
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Якість води є однією з важливих складових сталого функціонування 

суспільства. Якість водних ресурсів України щороку погіршується. В основному 

показники якості води не відповідають нормативам за вмістом органічних речовин, 

нафтопродуктів та важких металів. Особливу небезпеку становить забруднення 

поверхневих та підземних вод важкими металами через їх токсичність та 

нездатність до біодеградації. Одноразове забруднення водних джерел важкими 

металами чинить тривалий хронічний вплив на водні екосистеми та знижує якість 

питної води [1].  

Особливу небезпеку для водного середовища становлять відходи 

велетенських індустріальних комплексів. Головним антропогенним джерелом 

надходження важких металів у навколишнє середовище є гальванічні 

виробництва [2].  

Гальванічні виробництва належать до розряду дуже небезпечних джерел 

забруднення навколишнього середовища [3]. Найбільш поширеними процесами 

гальванотехніки є процеси мідніння – нанесення багатошарових захисно-

декоративних і багатофункціональних покриттів на вироби зі сталі, цинкових й 

алюмінієвих сплавів у багатьох галузях виробництва, у тому числі обміднення труб, 

у результаті чого утворюється велика кількість стічних вод, забруднених іонами міді.  
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Інші джерела потрапляння сполук міді в природні водойми − шахтні води та 

сільськогосподарські стоки, особливо в районах з інтенсивно розвиненим 

виноградарством [4]. 

Мідь є одним із найважливіших мікроелементів, що беруть участь у 

фотосинтезі та впливають на засвоєння азоту рослинами, головним чином завдяки 

ферментам, до складу яких вона входить. Разом із цим, мідь є високотоксичною 

речовиною, що в разі перевищення допустимих концентрацій негативно впливає на 

живі організми [5]. У поверхневих водоймах вміст іонів міді змінюється від декількох 

до десятків, рідше до сотень мікрограмів у літрі [6]. 

Для вилучення важких металів із стічних вод застосовують різні методи: 

іонний обмін, коагуляція, сорбція. Недоліками зазначених методів очищення є 

суттєві капітальні витрати на очисні споруди, утворення великих кількостей шламів і 

відпрацьованих розчинів.  

Аналіз літературних даних по методах очистки стічних вод від іонів важких 

металів, зокрема міді, показав, що незважаючи на появу нових методів, технологій 

та матеріалів, реагентні технології залишаються затребуваними на ринку [7]. Вони 

більш дешеві і прості у виконанні, тому розвиток цього напряму очистки 

залишається досить перспективним.  

Метою даної роботи є визначення ефективності вилучення іонів міді 

комбінованим методом селективного зв’язування даного іона макромолекулярним 

агентом і ультрафільтрації. 

Відомо, що фероціаніди важких металів мають дуже низьку розчинність, тому 

було запропоновано використати фероціанід калію як осаджувач для видалення 

йонів міді з досліджуваних розчинів. Для покращення седиментаційних 

властивостей отриманої твердої фази використовували розчин катіонного 

флокулянту Zetag-7547. 

Висновки 

Таким чином, на основі лабораторних досліджень показано, що використання 

фероціаніду калію для модифікації полікатіоніту збільшує ступінь вилучення іонів 

міді. Використання методу ультрафільтрації для доочистки розчинів призводить до 

підвищення ступеню вилучення іонів міді із розчинів до 99,6%.  
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Забруднення важкими металами стало сьогодні однією з найсерйозніших 

екологічних проблем. За своєю хімічною структурою важкі метали є простими 
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хімічними елементами, але у довкіллі і живому організмі поводять і виявляють себе 

неоднозначно: беруть участь у біологічних процесах, входять до складу тканин та 

багатьох ферментів живих організмів, можуть бути активаторами або інгібіторами дії 

ферментів. Видалення важких металів викликає особливе занепокоєння через їх 

стійкість в навколишньому середовищі. 

Найчастіше важкі метали потрапляють у водойми зі стічними водами 

гальванічних цехів, підприємств гірничодобувної галузі, чорної та кольорової 

металургії, машинобудівних заводів, підприємств харчової галузі, з поверхневим 

стоком з сільськогосподарських полів, оброблених агрохімікатами.  

Тому актуальними стають проблеми забруднення природних вод, зростання 

об’ємів  стічних вод і пошук ефективних методів їх очищення. 

Важкі метали постійно знаходяться у водних екосистемах, змінюють форму 

сполук і біологічну доступність, характеризуються високою токсичністю для біоти та 

здатністю до кумуляції, небезпечні для екосистем і організмів навіть за малих 

концентрацій [1]. 

Метою роботи було визначення ефективності іонообмінних смол при сорбції 

катіонів важких металів з сильно розведених розчинів, встановлення граничних 

концентрацій іонів металів, за яких сорбційна здатність катіонітів знижується до 

нульових значень, визначення придатності катіонітів для концентрування катіонів 

важких металів із природних і стічних вод в процесах пробопідготовки при аналізі 

вод на вміст важких металів. 

Як іонообмінні матеріали в даній роботі використовували слабокислотний 

катіоніт DOWEX MAC-3, сильнокислотний катіоніт КУ-2-8, високоосновний аніоніт 

АВ-17-8. Катіоніти використовували в кислій та Na+ формах, аніоніт – в основній 

формі. Як модельні використовували розчини сульфату міді та нітрату свинцю з 

концентраціями по іонах важких металів від 1·10-2 - 1·10-3 мкг/дм3 в дистильованій та 

водопровідній воді.  

Сорбцію проводили в динамічних умовах. Об’єм іоніту 10 – 20 см3. 

Відомо, що сильно- та слабокислотні катіоніти сорбують іони важких металів в 

присутності іонів жорсткості при зниженні ємності за іонами важких металів в 

залежності від концентрації конкуруючих іонів – кальцію і магнію. Проте і при 

незначних концентраціях іонів міді вони сорбуються в присутності іонів жорсткості в 
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пропорційній кількості з останніми. При цьому, при невеликих об’ємах 

профільтрованих через іоніти розчинів, коли ємність іоніту по сумарній кількості 

катіонів вичерпана частково, вони можуть сорбуватись з розчинів практично до 

вичерпання ємності іоніту. Проте, як показали проведені нами дослідження, при 

вихідній концентрації міді приблизно 0,1 – 0,2 мг/дм3 при жорсткості розчину 4,8 мг-

екв/дм3 на слабокислотному катіоніті DOWEX MAC-3 в кислій формі концентрація 

міді знижується на першому етапі сорбції (об’єм фільтрату 0,6 – 1,8 дм3) (Vi = 20 см3) 

до (1,6 – 9,4)·10-3 мг/дм3. Жорсткість знижується до 0,40 – 0,46 мг-екв/дм3.  

На сильнокислотному катіоніті КУ-2-8 за тих же умов концентрація міді 

знизилась до (2,8 – 22,0)·10-3 мг/дм3, а жорсткість знизилась до 0,08 – 0,10 мг-

екв/дм3. Обумовлено це селективністю іоніту по даних іонах, їх вихідною 

концентрацією, зниженням рН середовища до 3,00 – 3,14 та конкуруючою сорбцією 

іонів жорсткості. На КУ-2-8 мідь проходила через катіоніт без сорбції при 

пропусканні також 6,0 літрів розчину при заповненні катіонами приблизно 58% 

ємності катіоніту. Очевидно, що ефективність вилучення катіонів міді в даному 

випадку залежить як від кінетичних так і термодинамічних факторів. Проте, якщо 

значна частина ємності катіоніту не використана, то ефективність сорбційного 

вилучення іонів міді головним чином залежить від їх концентрації у воді. 

Так при вихідній концентрації міді 0,331 – 1,569 мкг/дм3 при сорбції на катіоніті 

DOWEX MAC-3 в кислій та Na+ формі з водопровідної та дистильованої води 

обмінна динамічна ємність по міді була всього 2,5·10-6 – 2,14·10-3 мг/дм3 при 

заповненні ємності іоніту до 15 %. Слід відмітити, що використані концентрації іонів 

міді (3,31 – 13,02)·10-5 мг/дм3, або (1,04 – 4, 10)·10-9 г-екв/дм3 на 2 порядки нижчі, 

аніж концентрація протонів у дистильованій воді. Тому концентраційний фактор в 

даному випадку сприяє скоріше десорбції іонів міді, як їх сорбції. При сорбції міді на 

катіоніті в Na+ формі обмін іонів натрію на іони міді не відбувається уже при 

концентрації міді 15,69·10-5 мг/дм3, що обумовлено дещо вищою селективністю 

іоніту по катіонах натрію в порівнянні з протонами. 

Іще нижчою є сорбційна ємність катіоніту КУ-2-8 по іонах міді в порівнянні з 

DOWEX MAC-3 при сорбції із сильно розведених розчинів. Так при концентрації міді 

(1,302 – 1,569)·10-3 мг/дм3 іони міді практично не сорбуються на катіоніті в кислій та 

Na+ формі як з дистильованої так і водопровідної води.  
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При десорбції іонів міді з катіонітів КУ-2-8 та DOWEX MAC-3 використовували 

розчин 2М соляної кислоти. В цілому, не дивлячись на мізерні кількості сорбованої 

міді, її десорбція проходила досить ефективно. При питомій витраті регенераційного 

розчину 3,5 см3/см3 ступінь десорбції міді з катіоніту DOWEX MAC-3 досяг 92,37 %, з 

катіоніту КУ-2-8 – 91,68 %. 

Виходячи із відомої інформації про високу ефективність фільтрів змішаної дії 

при глибокій деіонізації води було вивчено процеси вилучення іонів міді з води при 

використанні суміші катіоніту КУ-2-8 в кислій формі та аніоніту АВ-17-8 в основній формі. 

При концентрації іонів міді на рівні приблизно 1 – 2 мкг/дм3 лише в перших 

пробах було відмічено суттєве зниження іонів міді у воді. Лише в одній пробі 

концентрація міді знизилась до 0,007 мкг/дм3 (7,0 ·10-6 мг/дм3). При цьому 

ефективність вилучення міді в значній мірі залежала від об’єму фільтруючого 

завантаження. Кращі результати отримано при об’ємі завантаження 70 см3, в 

порівнянні із завантаженням об’ємом 50 см3. Проте і в першому випадку 

спостерігалось різке зниження ступеню вилучення міді із збільшенням об’єму 

фільтрату. Так при фільтруванні 0,5 дм3 розчину ступінь вилучення міді сягав 99,61 

%, при 1,0 дм3 – 77,22 %, при 2,0 дм3 – 37,78 %, а при 3,0 дм3 всього 0,28 %.  

При використанні фільтрів змішаної дії концентрацію іонів міді в розчині 

вдалось знизити до 0,053 мкг/дм3. 

Висновки. Показано, що в умовах, коли ємність катіонітів вичерпана не 

більше як на 50 %, сорбція іонів міді з водопровідної та дистильованої води в 

основному залежить від концентрації іонів міді у воді. На сильнокислотних катіонітах 

мідь практично не сорбується з розчинів з концентрацію іонів міді 1 мкг/дм3, на 

слабокислотних катіонітах з розчинів з концентрацією приблизно 0,1 мкг/дм3. 

 Показано, що глибина деіонізації розчинів сульфату міді на фільтрах змішаної 

дії залежить від концентрації розчинів та співвідношення об’ємів розчинів та іоніту. 

Максимальне зниження іонів міді на фільтрах змішаної дії сягало 10-2 мкг/дм3. 
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АНАЛИЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

 

УДК 628.47 

 

Автори: Демків А. М.(1), Сидоренко В. Л. (1), к.т.н., доцент, Азаров С. І.(2), д.т.н. 

1 - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, 2 - Інститут 

ядерних досліджень НАН України 

 

В забезпеченні захисту довкілля та зменшенні ризику для здоров'я людей 

проблема поводження з відходами в странах ЄС є однією з ключових. Головна мета 

політики у цій сфері полягає у зменшенні об'ємів утворення відходів і перероблення 

все більшої їх кількості в ресурси для повторного використання. 

Стале управління відходами було однією з головних і надалі залишається 

однією з пріоритетних сфер діяльності ЄС у напрямку охорони навколишнього 

середовища. Основні керівні принципи для сектора відходів визначені такими 

документами, як Рамкова Директива про відходи 75/442/ЄЕС, Директива про 

небезпечні відходи 91/689/ЄЕС, Директива 96/61/ЄС про всеохоплююче запобігання 

забрудненню та його контроль. Правове регулювання здійснюється згідно з 

загальними вимогами, встановленими для всіх категорій відходів Рамковою 

Директивою 75/442/ЄЕС про відходи, та з особливими вимогами відповідних 

нормативно-правових актів, зокрема Директивою 91/689/ЄЕС про небезпечні 

відходи, Директивою Ради 2000/76/ЄС про спалювання відходів та Директивою 

Ради 1999/31/ЄС про захоронення відходів на полігонах. 

Основні акценти зроблено на такі напрямки: юридичне визначення відходів та 

його міжнародне визнання; регламентація токсичності та небезпечності відходів; 

встановлення обов'язків виробника відходів та права власності на відходи; 

регламентація міжнародних перевезень відходів та контроль за транспортним 

переміщенням відходів; класифікація операцій переробки, утилізації чи ліквідації 

відходів; регламентація поводження з відходами, що призначені для переробки, тощо. 

Встановлено таку послідовність пріоритетів у цій сфері: 1) обмеження 

утворення відходів шляхом оптимізації виробництва; 2) максимально можлива 

утилізація відходів шляхом створення системи по збиранню, зберіганню, попередній 
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обробці, транспортуванню та ін.; 3) остаточне видалення та захоронення лише тих 

відходів, які на даному етапі розвитку техніки й технології не можуть бути 

перероблені іншим шляхом, і застосування таких методів, що не шкодять довкіллю. 

Основними засобами реалізації зазначених підходів є: встановлення 

принципу «забруднювач платить»; проведення фіскальної політики, спрямованої на 

посилення економічних важелів витискування багатовідходних технологій, особливо 

пов'язаних з утворенням токсичних відходів; застосування економічних інструментів 

для сприяння максимальній утилізації відходів; упровадження на об'єктах 

захоронення відходів відносно простих і досить ефективних та економічно реальних 

інженерно-технічних рішень по зменшенню негативного впливу відходів на 

навколишнє середовище з відповідним моніторингом. Упроваджуються більш 

жорсткі екологічні обмеження щодо полігонного захоронення, спалювання та 

скидання відходів у море. 

За предметом регулювання нормативно-правові акти можна умовно розділити 

на три групи: 1) акти, які регулюють конкретні операції поводження з відходами 

(Директива Ради 1999/31/ЄС про захоронення відходів на полігонах, Директива 

Ради 2000/76/ЄС про спалювання відходів; 2) акти, які регулюють поводження з 

окремими видами відходів (основною у цій групі є Директива 91/689/ЄЕС про 

небезпечні відходи, а також директиви про відпрацьовані мастила, пакувальні 

матеріали, батареї й акумулятори); 3) акти, що регулюють переміщення відходів. 

Директива Ради 1999/31/ЄС про захоронення відходів встановлює 

визначення типів відходів, що можуть бути захороненні на полігоні, процедури 

отримання дозволу на захоронення відходів, зміст документів на отримання 

дозволу, умови надання дозволу, процедури прийняття відходів на полігон для 

захоронення. Директива встановлює також класифікацію полігонів, розроблення та 

прийняття національної стратегії для зменшення кількості відходів, що біологічно 

розкладаються, створення системи ціноутворення з метою врахування всіх витрат у 

розмірах плати за захоронення відходів, розроблення процедур моніторингу і 

контролю офіційно створених полігонів та закриття полігонів, проведення технічної 

оцінки існуючих полігонів тощо. 

Варто зупинитись на окремих вимогах Директиви Ради 1999/31/ЄС щодо 

визначення понять. Класифікація відходів з метою захоронення. Згідно із 
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зазначеною Директивою відходи класифікуються на «побутові відходи», «небезпечні 

відходи», «відходи, що не є небезпечними» та «інертні відходи». Вони відповідно 

визначаються: 1) побутові відходи – відходи домашнього господарства, а також інші 

відходи, що за своїми властивостями чи складом подібні до відходів домашнього 

господарства; 2) небезпечні відходи – будь-які відходи, що охоплюються статтею 

1(4) Директиви Ради 91/689/ЄЕС від 12.12.1991 про небезпечні відходи; 3) відходи, 

що не є небезпечними; 4) відходи, що не охоплюються попереднім визначенням; 

5) інертні відходи – відходи, що не зазнають ніяких значних фізичних, хімічних чи 

біологічних перетворень. Інертні відходи не розкладаються, не горять і не вступають 

у іншого роду фізичні чи хімічні реакції, біологічно не розкладаються та не 

впливають негативно на інші речовини, з якими контактують у спосіб, що ймовірно 

призведе до забруднення навколишнього середовища або загрози здоров'ю людей. 

Віднесення відходів до того чи іншого класу регулюється шляхом складання їх 

переліків. 

Після прийняття Закону "Про відходи" в Україні значно активізувалась 

розробка нормативно-правової бази поводження з відходами. Перш за все за 

прикладом ряду країн було зроблено спробу розробити додатково окремий закон 

про небезпечні відходи (1999 р.). Але вже на етапі першої редакції думка 

законодавців схилилася до того, щоб врегулювати відповідні питання шляхом 

доповнення (зміни) базового закону. Саме результатом цих зусиль стала нова 

редакція статті 34 та деяких інших Закону "Про відходи", що були схвалені у процесі 

прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відходів" (від 07.03.2003 № 3073-ІІІ). 

З інших відповідних кроків найважливішими можна вважати прийняття Закону 

України "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за 

транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням" (від 

01.07.1999) і Закону України "Про загальнодержавну програму поводження з 

токсичними відходами" (від 14.09.2000 № 1947-ІІІ). В цей же період прийнято ряд 

постанов Кабінету Міністрів України, які стосувалися порядку контролю за 

транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням (постанова від 

13.07.2000 № 1120), порядку одержання дозволів на поводження з небезпечними 

відходами, порядку паспортизації та обліку тощо. В їх рамках знайшли 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 87

затвердження переліки операцій щодо утилізації та видалення небезпечних 

відходів, Жовтий та Зелений списки небезпечних відходів. Затвердженим 

(постановою КМУ від 01.11.1999 № 2034) "Порядком ведення державного обліку та 

паспортизації відходів" встановлено, що державна статистична звітність про 

небезпечні відходи має вестися за окремою формою. 

Нарешті, наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики 

та підприємництва і Мінекоресурсів України від 12.02.2001 № 27/44 затверджено 

"Ліцензійні умови провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з 

небезпечними відходами", якими встановлюються кваліфікаційні, організаційні, 

технологічні та інші вимоги для провадження діяльності щодо небезпечних відходів. 

Слід зазначити, що в Україні проведена певна робота з метою гармонізації 

українського законодавства щодо поводження з відходами відповідно до вимог ЄС. 

Українське законодавство щодо сфери поводження з відходами поступово 

наближається до європейських вимог. Зокрема, Закон України «Про відходи» в 

цілому враховує вимоги Рамкової Директиви 75/442/ЄЕС про відходи та Директиви 

про небезпечні відходи 91/689/ЄЕС. Але значною мірою українське законодавство є 

фрагментарним, неповним чи відмінним від відповідного законодавства ЄС, передусім, 

що стосується захоронення відходів на полігонах, а також щодо невизначеності 

національної стратегії поводження з відходами. Водночас відповідне європейське 

законодавство постійно розвивається і Україні необхідно ще пройти значний шлях 

розбудови власної нормативно-правової бази і гармонізації її з екологічним правом ЄС. 

 
 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ БЕЗРЕАГЕНТНОЇ ОБРОБКИ 

ВОДИ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛЯХ 

 

УДК 504:628.1 

 

Автори: Журавська Н. Є., к.т.н., доцент; Бондар О. А., д.е.н., професор 

Київський національний університет будівництва та архітектури 

 
Значну роль в енергозбереженні України набувають питання еколого-

енергоефективного використання теплової енергії на усіх ділянках теплопостачання: 
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генерації для нагріву води або для утворення пари; транспортування до споживача, 

а також при використанні її споживачем. Усі ці стадії в системах водяного 

теплопостачання вода проходить в різних галузях господарства, в яких досягнуті 

позитивні результати безреагентної обробки води (БОВ) в електромагнітних полях. 

Але, слід відзначити, що ці існуючи результати в основному, базуються на 

емпіричних даних. Це обумовлено недостатнім розвитком фізики води, особливо 

при наявності у ній домішок, що призводить до недостатньої  їх стабільності та 

недооцінювання розгляду структурно-об’єднуючої ролі еколого-техногенних 

факторів та економічної доцільності техніко-економічного обґрунтування  

інфраструктурних проектів.  

Існуючі проблеми спрощуються при попередньому очищенні води. 

Застосування попереднього очищення води дозволило підійти до вирішення 

питання по визначенню параметрів електромагнітного поля в процесі обробки чистої 

води та розробити фізичні моделі зміни структури чистої води після обробки в 

електромагнітному полі та зміни характеру взаємодії її з зовнішніми та внутрішніми 

поверхнями капілярно-пористих та колоїдних капілярно-пористих тіл. Це дозволяє 

обґрунтувати технології боротьби з накипами, інтенсифікувати різні технологічні 

процеси, які впливають на енергоефективність систем теплопостачання та їх 

екологічні показники при незначних матеріальних та енергетичних витрат [1].  

 Накип створює термічний опір, що веде до зниження тепловіддачі, а це, у свою 

чергу, призводить до погіршення комфортних умов. Одночасно утворення накипу 

призводить до зменшення площі переризу руху теплоносія, що призводить до 

збільшення гідравлічного опору для руху теплоносія (води) тобто до перевитрат 

електроенергії для роботи насосів. Оскільки теплопровідність накипу в 40 разів 

нижче теплопровідності металу в системах опалення, відкладення товщиною всього 

1 мм знижують тепловіддачу 15…22%.  

Одним з перспективних сучасних напрямків ефективних засобів в практичної 

реалізації протинакипної  БОВ в теплоенергетики, що призводить до розчинення та 

видалення відкладень корозії у відстійники. Це дозволило: 

-  зменшити споживання газу; 

- скоротити електроспоживання насосами; виключити додаткові втрати тепла в 

теплообміннику в процесі довгострокової експлуатації;  
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- скоротити витрати на ремонтно-відновлювальні роботи;  

- вирішити екологічні проблеми за рахунок зниження шкідливих викидів в 

атмосферу, запобігання стоків при проведенні комплексу заходів з хімічного 

приготування води;  

- зберегти к.к.д. усіх котлів і теплообмінників в процесі довгострокової їх 

експлуатації.  

Отримані результати підтверджують стабільність і високу ефективність 

запропонованої технології води [2]. 

При структурно-функціональній взаємодії між складовими БОВ нами вперше  

встановлено структурно-об’єднуючу роль еколого-техногенних факторів 

(взаємозв’язок).  Саме такі взаємозв’язки і взаємодії зображено на рис. 1. 

                   

 

Рис. 1. Програма-схема отримання еколого-техногенної інформації щодо 

стабільного функціонування БОВ в електромагнітних полях 

  



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 90 

Побудова такої програми-схеми подальших досліджень стала необхідністю для 

розкриття поняття екологічність запропонованої системи БОВ в електромагнітних 

полях.  

Нами запропоновано наукова гіпотеза, що негативний заряд метала 

перешкоджає подальшому переходу його іонів метала в розчин води і викликає між 

іонну взаємодію процесів переходу катіонів в метал, перешкода для утворення 

електролітів мономолекулярної системою з позитивно зарядженими іонами. Тобто, 

технологічна ефективність запропонованої системи теплопостачання не можлива 

без регулювання еколого-техногенних ситуацій при застосуванні БОВ [3] внаслідок 

того, що небажані структурно-функціональні взаємодії порушують ці процеси. При 

розробки програми використовували еколого-техногенні підходи. 

Аналіз структурних складових програм схеми засвідчують, що вони у повному 

обсязі відповідають тактичним науковим принципам стосовно вирішенню 

стратегічного напрямку отримання високоефективної, екологічної технології БОВ в 

електромагнітних полях.   

Висновки 

БОВ в електромагнітних полях для систем теплопостачання неможлива без 

регулювання еколого-техногенних ситуацій (накип, біообростання, добавка 

біоцидних домішок), які безпосередньо впливають на сам виробничий процес. 

Програма-схема здійснення дослідницьких робіт сприяє з’ясуванню механізму 

структурно-функціональних взаємозв’язків і взаємодії в системі теплопостачання, 

що дозволяє при необхідності корегування БОВ з метою виключення технологічних 

ризиків її реалізації у наш час і у майбутньому. Наведені фактори  дозволяють 

знизити собівартість інфраструктурних проектів, що як наслідок призведе до 

зниження цінової політики для конкретного кінцевого споживача. 
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УДК 502.174:622.882 

 

Автори: Костенко В. К., Завьялова Е. Л., Чепак О. П. 

Донецкий национальный технический университет МОН Украины 

(Покровск) 

 

В результате выемки полезных ископаемых способом открытых горных работ 

происходит уничтожение плодородного слоя грунта в выработанном пространстве, 

на внешних отвалах и на основной части промплощадки. Восстановление 

естественным путем биоразнообразия после окончания отработки промышленных 

запасов полезного ископаемого занимает десятки лет, а иногда изменения 

необратимы [1].  

Часто выработанные пространства, после отработки запасов, превращают в 

водоемы, однако на сложных рельефах это невозможно. Кроме того, в процессе 

ведения горных работ и переработки полезного ископаемого образуются 

загрязненные взвешенными веществами засоленные воды. Обессоливание таких 

стоков представляет техническую проблему, сопряженную со значительными 

затратами. 

При шахтном способе выемки ископаемого также образуются засоленные и 

загрязненные стоки. После ликвидации отработанных шахт комбинированным 

способом, для предотвращения подтопления осевших участков поверхности, 
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необходимо проводить водоотлив из затопленных подземных горных выработок с 

глубины не менее 100м. Откачиваемые воды необходимо обессоливать и очищать. 

Для ликвидированных горнодобывающих предприятий приемлем известный 

способ обессоливания с помощью высших гидробионтов, таких как камыш, рогоз, 

тростник обыкновенный, эйхорния которые извлекают растворенные минеральные 

вещества из водных растворов и используют их для формирования своих 

клеточных структур [2]. Стоки направляют в лабиринт каналов, на стенках и дне 

которых растут гидробионты. Содержащиеся в стоках взвешенные вещества 

частично осаждаются на дно ручья, но основная масса захватывается 

многочисленнымиразвитыми микроволосками корневищ, переходя в связанное 

состояние. При этом содержание солей и взвесей в водной среде уменьшается. Из 

уловленных частиц и отмирающих органов гидробионтов формируется 

плодородный слой – основа для развития биоты. 

Недостаток известного способа очистки воды при помощи гидробионтов 

состоит в том, что он примерим в весьма ограниченном температурном интервале 

воды. При охлаждении воды ниже +120С жизнедеятельность гидробионтов 

затормаживается, а при отрицательной температуре их клетки разрушаются и 

погибают. При повышении температуры водной среды выше +280С вследствие 

недостатка растворенного кислорода гидробионты также прекращают развитие [3]. 

В таких условиях их вытесняют сине-зеленые водоросли и другие анаэробы. В 

условиях Донбасса диапазон указанных оптимальных среднесуточных температур 

воздуха, определяющего, в основном, температуру приповерхностных вод, весьма 

ограничен и составляет около полугода, что определяет недостаточную 

продолжительность эффективной работы очистного сооружения.  

Авторы предлагают использовать геотермальную энергию для управления 

температурным режимом стоков. Использована известная закономерность 

распределения температуры горного массива с увеличением глубины. Анализ 

теплового режима на дневной поверхности и в глубине грунтовой толщи в условиях 

Донбасса показал, что температура грунта на глубинах 5 м и более имеет 

однозначно положительные значения в пределах 4…120С. С дальнейшим 

углублением на каждые 33 м температура увеличивается на один градус. Таким 

образом, на глубинах 920…950 м массив имеет температуру около 280С. 
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Предложена конструкция трубчатого геотермального теплообменника для 

карьеров, который представляет собой коаксиально расположенные трубы, причем 

внутренняя труба выполнена из материала с низкой теплопроводностью [4]. 

Поступление воды в теплообменник, в зазор между внешней и внутренней трубами 

осуществляется за счет гидродинамического напора потока , а выдача – через 

полость внутренней трубы. В зависимости от конструктивных параметров 

теплообменника происходит нагревание в холодный период или охлаждение в 

теплый воды поступающей в межтрубный зазор и выдача с постоянной 

температурой. Для шахтных стволов функцию внешней трубы выполняет крепь, а 

внутренней трубы – эрлифтный водоотлив. Забор воды осуществляется с 

затопленного горизонта. 

Выводы. За счет получения нагретой до постоянного уровня воды можно 

обеспечить более продолжительный период жизнедеятельности гидробионтов, 

теоретически в течение всего года. Таким образом, гарантированно обеспечивается 

более эффективная очистка стоков горнодобывающих предприятий, а также 

ускоряется формирование плодородного слоя на лишенных его участках 

выработанных пространств и промплощадок. 
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В сучасних умовах світової екологічної кризи стан водного середовища 

відіграє важливу роль. Серед джерел негативного впливу на морське середовище 

міжнародне судноплавство займає лідируючі позиції. Згідно з даними 

американських науковців, 35 % усіх забруднюючих речовин, які надходять до 

Світового океану, відводяться на судноплавство. Це пов’язано зі специфікою 

улаштування морських суден, у процесі роботи яких, створюються різноманітні види 

відходів, що потрапляють до морського середовища.  

В умовах звичайної експлуатації судна основним джерелом забруднення є 

суднова енергетична установка (СЕУ), що являє собою складний комплекс 

функціонально взаємопов’язаних машин, апаратів і пристроїв, призначений для 

виробництва, передачі, трансформації та використання різних видів енергії, 

необхідної для забезпечення функціонування судна у відповідності до його 

призначення, а також для забезпечення необхідних умов для екіпажу та пасажирів. 

В процесі експлуатації СЕУ утворюються викиди відпрацьованих газів, нафтовмісні 

стічні води, тверді виробничі відходи та теплові викиди. 

До складу СЕУ ролкера Jolly Diamante входять головний та допоміжний 

комплекси енергетичної установки. На судні встановлено один головний дизельний 

двигун марки 7L70ME-C8 без валогенератора та з прямою передачею. Допоміжний 

комплекс задовольняє потреби в енергії будь-якого виду та забезпечує задане 
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функціонування головного комплексу і загальносуднових споживачів – встановлена 

водоопріснювальна установка, допоміжний котел та чотири дизель-генератори. 

Двигуни сімейства МЕ мають систему гідравлічної активації впорскування 

палива. Ця система керується електронікою за допомогою блоків управління, які 

утворюють Систему контролю двигуна. Система подачі палива складається з 

простого плунжера, який приводиться в дію гідравлічним поршнем і регулюється 

електронним пропорційним клапаном. Випускний же клапан працює за рахунок 

легкого розподільного вала, який має ланцюговий привід від колінчастого. Для 

зниження витрати палива при низьких навантаженнях, випускний клапан 

закривається за допомогою електронного управління. При цьому клапан 

конструкційно нічим не відрізняється від попередніх моделей. 

Особливістю цього двигуна є те, що процес згоряння повністю контролюється 

системою управління. За рахунок цього досягається необхідна гнучкість системи на 

різних режимах роботи двигуна. Ці режими вибираються автоматично, в залежності 

від умов експлуатації, або ж вручну оператором. При цьому забезпечуються 

відповідні екологічні показники. 

Судно дотримується концепції «зелене судно» і має «Green plus notation», яка 

вимагає величезних технологічних екологічних рішень, зокрема вихлопної системи 

газоочищення, холодної очистки і систем моніторингу викидів. Конструкція судна 

також була гідродинамічно оптимізована з урахуванням оптимізації швидкості для 

всіх експлуатаційних режимів. Використано наступні оптимізаційні заходи: 

спеціальна конструкція транцевої корми, DSME рушій з закрученою 

навантажувальною кромкою для підвищення продуктивності руху та запобігання 

кавітації і DSME Pre-Swirl Stator в передній частині гвинта в якості 

енергозберігаючого пристрою. 

На судні встановлено сучасну установку переробки стічних вод Seung ISS-

60N продуктивністю за органічними речовинами 3,35 кг/добу. Власна технологія 

Seung - "Fixed Media Method", максимально збільшує площу контакту 

мікроорганізмів зі стічними водами, тому здатна виконувати очистку дуже швидко та 

в оптимальному режимі. Перевагою цієї установки є те, що за короткий час велика 

область заповнюється мікроорганізмами, утворюючи шар біомаси не тільки на 

поверхні, а й у всьому робочому об’ємі. Таким чином стічні води очищуються з 

використанням біологічних методів.  



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 96 

Для спалювання твердих або рідких відходів передбачено інсинератор MAXI 

NG 100SL WS, який порівняно з іншими пристроями має більш просту конструкцію і 

систему автоматичного керування, меншу вартість і питомі показники площі й 

об’єму, а також не потребує кваліфікованого технічного обслуговування. При 

встановленні інсинератору для спалювання тільки твердих відходів, нафтовмісні 

відходи можуть спалюватися у водогрійному чи допоміжному котлі, або зберігатися 

на судні до здачі їх у порту. До складу обладнання входять подрібнювачі, які  

являють собою ізольовані камери з валами, що обертаються в протилежні сторони і 

на яких насаджені різаки різної форми та розмірів, завдяки чому відходи з металу, 

паперу, скла, пластику та інші здрібнюються до невеликих шматочків, частинок. 

Тверді відходи можуть спалюватися на колосниковій решітці, безпосередньо на 

поду або за допомогою піролізу.  

Висновок. Забезпечення екологічної безпеки при експлуатації суднової 

енергетичної установки на ролкері Jolly Diamante здійснюється за рахунок 

встановлення на борту дизельного двигуна МЕ-серії і допоміжного комплексу, який 

забезпечує задане функціонування головного комплексу та загально суднових 

споживачів. Технологічними рішеннями при будівництві судна було передбачено 

встановлення вихлопної системи газоочищення, холодної очистки і систем 

моніторингу викидів, сучасної установки переробки стічних вод, установки 

спалювання твердих або рідких відходів.  
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Система морських портів є одним з найважливіших елементів транспортного 

комплексу держави. Головне призначення морської портової структури полягає у 
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взаємодії різних видів транспортно-технологічних систем, які зосереджуються у 

портах, і у виконанні процесів передачі вантажів з одного виду транспорту на іншій. 

Морський порт та промислова інфраструктура в його межах є складною 

підсистемою, яка знаходиться у тісному взаємозв’язку з економічною, соціальною та 

екологічною підсистемами регіону, тому оцінка впровадження природоохоронних 

заходів на територіях структурних підрозділів торговельного порту є важливим 

чинником в забезпеченні екологічної якості транспортних та перевантажувальних 

операцій [1]. 

За результатами  2016 р.  Миколаївський морський торговельний порт займає 

перше місце серед українських портів з перевалки зернових вантажів.  У структурі  

вантажообігу Миколаївського морського торговельного порту питома вага зернових 

вантажів складає 40,5 % (9,1 млн. тонн). Отже, в результаті  експлуатації  

комплексів з перевантаження зернових вантажів на території морського 

торговельного порту основним забруднювачем атмосферного повітря  є 

дрібнодисперсні фракції пилу зерна.  

З метою захисту атмосферного повітря від забруднення та підвищення 

ефективності очищення системи аспірації доцільним є  встановлення блокових 

рукавних фільтрів в місцях пересипання зернових вантажів в приймальні бункери.  

Блокові рукавні фільтри моделі JМ 20/25 фірми Simatek забезпечують 

ефективність очищення не менше 99,0% навіть за дрібнодисперсними фракціям 

пилу зерна, при цьому концентрація пилу в закритих зонах обслуговування не 

перевищує ГДК робочої зони.  

Фільтри Simatek для вузлів вивантаження сипучих матеріалів сконструйовані 

як гнучка модульна система, яка може бути застосована як для існуючих, так і для 

знову встановлюваних розвантажувальних бункерів. Основними перевагами 

блокових рукавних фільтрів є: 

- сумісність з прийомними бункерами будь-якого розміру; 

-  низький перепад тиску; 

-  відсутність обертового клапана; 

-  відсутність переносу пилу; 

-  простий і недорогий спосіб установки; 

-  можливість установки поза і всередині приміщення. 
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Основні показники та характеристика рукавного фільтра моделі JM 20/25 для 

приймального бункера наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Характеристика блокового рукавного фільтра моделі JM 20/25 фірми 

Simatek 

Найменування параметру Одиниця 
вимірювання 

Значення 

Матеріал і товщина корпусу мм 
2,0 

оцинкована листова сталь 
Поверхня фільтрації м2 88,0 
Кількість рукавів шт 20 
Довжина рукава м 2,5 
Діаметр рукава мм 140,0 
Питоме газове навантаження м3/м2 хв. 7,58 
Робоча температура ºС -20,0…+140,0 
Кількість електромагнітних клапанів шт. 4 
Витрата стисненого повітря на 
регенерацію 

л/хв. 160 

Тиск стисненого повітря Бар до 4,0 
Перепад тисків Па 1500,0 
Марка регулятора системи регенерації - GFC16: 16 
Концентрація пилу зернового на вході г/м3 не більше 50,0 
Концентрація пилу зернового на виході мг/м3 не більше 20,0 
 

 Блокові рукавні фільтри встановлюються по межах прийомних грат бункера 

по дві одиниці з кожної довгої сторони решітки. Кожен фільтр має два вхідних 

щілинних отвори, розташованих на двох рівнях. Нижній щілинний отвір повинен 

знаходитися на висоті не більше 150 мм над площиною приймальні решітки 

бункера. Пилоповітряна суміш надходить у фільтрувальну камеру через щілинні 

отвори за рахунок розрідження, створеного вентилятором [2]. 

У фільтрувальній камері встановлені касети типу HR, на яких встановлені 

тканинні фільтрувальні рукави. Пилоповітряна суміш контактує з зовнішньою 

поверхнею рукавів, при цьому повітря проходить всередину рукавів, а зерновий пил 

осідає на зовнішній поверхні тканини. Таким чином, відбувається пилоочищення. 

Очищене повітря надходить в камеру чистого повітря, звідки вентилятором 

видаляється за межі приміщення. 
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Для забезпечення нормальної роботи фільтра необхідно періодично 

видаляти шар пилу, що осів на зовнішній поверхні фільтрувальних рукавів. 

Повернення уловлюваного пилу безпосередньо в приймальний бункер здійснюється 

шляхом подачі імпульсів стиснутого повітря всередину фільтрувальних рукавів в 

певній послідовності. 

Ресивер для стисненого повітря встановлюється у верхній частині камери 

чистого повітря. Чотири електромагнітних клапана в модулі направляють стиснене 

повітря в розподільчі труби з соплом в камері чистого повітря. Електронний 

регулятор фільтра GFC16 дає електричний імпульс на один з клапанів, який 

направляє струменя стиснутого повітря одночасно в чотири рукави. Після 

встановленої паузи включається наступний клапан і т.д. 

Фільтрувальні рукави виготовлені з поліефіру. Це міцний, стійкий до 

абразивного зносу матеріал, який може використовуватися при температурах до        

+ 150 ° С і має хорошу стійкість до більшості кислот, розчинників і окислювачів. 

Недолік поліефіру – схильність до гідролізу при підвищеній температурі, коли 

вологість руйнує волокна, перетворюючи їх в порошок. В обробці поліефіру широко 

застосовуються мастиловідштовхувальні та водовідштовхувальні пропитки. Цей 

матеріал також може бути покритий мембраною з фторполімера для збільшення 

ефективності пиловловлювання і збільшення терміну служби.  

Пил осідає на зовнішній стороні тканинних рукавів і потрапляє в потік зерна, 

коли автоматична система регенерації з ресивером стиснутого повітря, 

електронним регулятором і групою електромагнітних клапанів здійснює імпульсну 

продувку рукавів фільтра підготовленим стислим повітрям. 

 Імпульси стисненого повітря, контрольовані нерелейним електронним 

регулятором, по черзі подаються всередину рукавів фільтра. Регулятор 

поставляється в пластмасовому корпусі, клас захисту якого IP 65. Таким чином, 

здійснюється регенерація рукавів, і повернення уловленого зернового пилу в потік, 

що забезпечує підвищення ефективності використання обладнання та істотне 

зниження забруднення атмосферного повітря. 

Періодичність контролю за вмістом шкідливих речовин в повітрі зони 

обслуговування встановлюється, виходячи з класу небезпеки, по ДСТУ 12.1.005 і 

проводиться за узгодженим графіком 1 раз на рік. 
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Безпосереднє використання біогазу замість природного в теплових і силових 

установках вимагає додаткових витрат на доопрацювання газопальникового і 

паливного обладнання, а також створення систем регулювання складу 

газоповітряних сумішей. Тому, з техніко-економічних позицій, доцільною є 

організація переробки біогазу в збагачену метанову фракцію (доведену до якості 

природного газу) з вилученням діоксиду вуглецю [1]. 

Для очищення біогазу від діоксиду вуглецю найбільшого поширення набули 

абсорбційні процеси з використанням фізичних, хімічних абсорбентів та їх комбінації. 

Для збагачення біогазу до біометану рекомендована установка комбінованої 

очистки біогазу (патент № 2013100384 «Спосіб комбінованої очистки біогазу», від 09 

січня 2013), яка підходить для вдосконалення обладнання, що встановлено на 

полігоні ТПВ м. Миколаєва. 

Під час розрахунку основного елементу схеми установки комбінованої 

очистки біогазу - визначено технологічні характеристики протитечійного абсорбера 

для удосконалення обладнання на миколаївському полігоні ТПВ: 

- об'ємні витрати води дорівнюють 55,58 м3/год; 

- робоча швидкість газу 0,032 м/с; 
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- діаметр апарату 0,8 м; 

- висота апарату 3 м; 

- густина зрошення в апараті 0,031 м3/(м2с); 

- швидкість захлинання апарату 0,0395м/с; 

- кількість діоксиду вуглецю, що поглинається 6,4 кмоль/год. 

Установка комбінованого очищення біогазу сприяєтиме підвищенню 

екологічної безпеки та зменшенню викидів токсичних речовин в атмосферне 

повітря, оскільки одночасно з діоксидом вуглецю в абсорбері також розчиняється 

сірководень, меркаптани, аміак, пил. Також використання запропонованої установки 

сприятиме підвищенню економічної ефективності використання біогазу завдяки 

виділенню товарної вуглекислоти. Ще однією перевагою цієї технології є висока 

гнучкість – в залежності від вмісту СО2 в газі можна регулювати тиск, температуру  і 

продуктивність установки (від 40 до 100%) [2]. 
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Вимоги, що висуваються до підприємств термічного знешкодження твердих 

побутових відходів[1]: 
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1. Підприємства термічного знешкодження твердих побутових відходів 

повинні неухильно забезпечувати утилізацію побутового сміття, що має 

морфологічний і елементний склад, фізико-хімічні показники, а також теплоту 

згоряння. 

2. Підприємства термічного знешкодження твердих побутових відходів 

повинні неухильно містити в своїй технологічній схемі лінію (лінії) з підготовки 

відходів до переробки, що включає лінію (лінії) по сортуванню відходів, сушки і 

подрібнення, лінію (лінії) термічного знешкодження відходів і т. д. 

3. Підприємства термічного знешкодження твердих побутових відходів 

повинні неухильно містити автоматизовану систему управління підприємством, яка 

вирішує завдання автоматизованого управління технологічними процесами, а також 

завдання адміністративно-господарської та управлінської діяльності. 

4. Автоматизована система управління технологічними процесами повинна 

забезпечувати автоматичне керування, постійний контроль і реєстрацію основних 

технологічних параметрів роботи установки термічної переробки відходів 

Вимоги до охорони навколишнього середовища, охорони праці та техніки 

безпеки на підприємстві з термічного знешкодження твердих побутових відходів[2]: 

1. Підприємства з термічного знешкодження твердих побутових відходів 

повинні неухильно забезпечувати норми екологічної безпеки, відповідні нормативам 

допустимих впливів на навколишнє середовище відповідно до нормативних 

документів. 

2. Охорона праці і техніка безпеки на підприємстві з термічного знешкодження 

твердих побутових відходів повинна забезпечуватися заходами щодо локалізації, 

знешкодження та дезодорації неприємних запахів в виробничих і господарсько-

побутових приміщеннях, пиловловлювання при завантаженні і вивантаженні 

золових залишків, шумоізоляцію на робочих місцях, створення умов, що 

підтримують безпеку по вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони і рівню 

шуму, а також на межі санітарно-захисної зони відповідно до орматівнимі документами. 

3. Підприємствам з термічного знешкодження твердих побутових відходів 

повинні встановлюватися санітарно-захисні зони відповідно до вимог санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення в місцях його проживання в суворій 

відповідності з нормативами допустимих впливів на навколишнє середовище. 
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Вивчення процесу термічної утилізації за технологією БЦП [1] проводиться з 

метою визначення інтенсифікуючих факторів і на основі цього здійснюється 

удосконалення технологічних процесів та обладнання. 

Результати досліджень зводяться до визначення кількості продуктів термічного 

розкладання гумових відходів, а саме вуглецевий залишок, конденсовані і 

неконденсовані леткі продукти (смоли, піролізний газ) залежно від температури і 

часу процесу. Тому оптимізація умов піролізу, створення нових технологічних 

рішень цього процесу є вкрай актуальним завданням. 

Питанням утилізації ГТВ за допомогою піролізних технологій в наш час 

займаюсться багато вчених та винахідників [2, 3, 4, 5]. Метод піролізу дозволяє не 

тільки зберегти навколишнє середовище від серйозних проблеми накопичення 

відходів, а й отримати цінні енергетичні продукти. 

Розробка математичної моделі процесу термічної утилізації ГТВ за технологією 

БЦП полягає у складанні системи рівнянь, що виражаються законами збереження 

маси та енергії. Модель вкючає в себе матеріальні баланси по окремим хімічним 

речовинам, баланси тепла та кінетичні рівняння щвидкості реакцій.  
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Результатом теоретичних розрахунків є концентрації утворених при певній 

температурі (по мірі її зростання) газоподібних і конденсованих речовин – продуктів 

термічного розкладу початкової маси відходів. За компонентами вивчена динаміка 

основних складових ПГС в залежності від температури 

Визначено концентрації основних компонентів пірогазу та конденсованої 

фракції продуктів процесу, та їх залежність від температури в діапазоні 450–600 °С. 

Встановлено, що при підвищенні температури зменшується концентрація виходу 

основних теплотворних компонентів пірогазу, значною мірою на концентрацію 

метану та етану, та меншою мірою на концентрацію пропану. Вихід компонентів 

залежить від виду відходів. Найбільший вихід теплотворних компонентів складає: 

– вихід метану (СН4) знаходиться в межах – 1,2–13,778 моль/кг,  

– етану (С2Н6) – 1,8–13,8×10-5 моль/кг, 

– вихід пропану (С3Н8) – 1–6,8*10-9 моль/кг.  

Також при підвищенні температури збільшується масова концентрація водню 

(Н2) – 0,9366–25,407 моль/кг, оксиду сірки (SО) – 0,11792–1,7929 моль/кг, проте 

зменшується вихід сірководню (Н2S) 0,13758–0,1372 моль/кг. 

Для кожної речовини існує оптимальний час, при якому його вихід досягає макси-

муму, причому з підвищенням температури це оптимальне значення часу зменшується. 

Таким чином, збільшення температури піролізу з одночасним відповідним 

скороченням часу перебування сприяє досягненню більш високих виходів цільових 

продуктів, в першу чергу, етилену. Виходячи з цього, промисловий процес піролізу 

розвивається в напрямку збільшення температури і скорочення часу перебування. 

В подальших дослідженнях планується використання отриманих даних для 

моделювання процесу багаторазової конденсації та рециркуляції важких фракцій в 

БЦС. Також буде здійснене дослідження залежності температурних параметрів 

проведення процесу на кожному контурі БЦС від якості кінцевих продуктів.  
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Проблема утилізації відходів промислового і побутового походження набуває 

в даний час все більш гострий характер у зв'язку з тим, що обсяги генерування 

відходів постійно зростають, тоді як темпи їх переробки незрівнянно малі. В 

результаті до теперішнього часу накопичені сотні мільйонів тонн різних твердих 

відходів, які необхідно переробляти і знешкоджувати. Масштаби щорічного 

продукування і накопичення твердих відходів вимагають створення потужних 

переробних установок продуктивністю, яка вимірюється мільйонами тонн в рік з їх 

промисловим освоєнням. 
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Тому в даний час в усьому світі активно ведуться дослідження та розробки 

техніки і технологій для переробки та знешкодження [1]. Проблема полягає в тому, 

що доведення пропозицій до практичної реалізації в промисловості пов'язано з 

численними труднощами фінансового, соціального і технічного характеру. 

Аналіз шламів гальвановиробництва, виробництва друкованих плат і шламів з 

шламонакопичувачів показав високий вміст в них металів [2]. Під впливом опадів, 

особливо кислотних дощів, відбувається поступове вторинне забруднення 

навколишнього середовища цими відходами. Велика обводненість території, пухкі 

водопроникні ґрунти ускладнюють вибір полігонів промислових відходів і обмежують 

їх площі, створюють умови для забруднення іонами важких металів не тільки 

прилеглих до місць складування ґрунтових покривів і поверхневих вод, а й 

підземних водних горизонтів [3]. В даний час в багатьох країнах світу все ще 

використовується метод знешкодження токсичних відходів шляхом захоронення на 

спеціальних полігонах з застосуванням захисних облицювальних матеріалів з глини, 

поліетилену, полівінілхлориду та інших відносно водостійких матеріалів. 

Економічним методом поховання осадів багатьох типів є хімічна фіксація, яка 

здійснюється дозуванням в шлам спеціальних агентів типу силікату натрію, цементу. 

В результаті цього токсичні речовини виявляються зафіксованими в твердій масі, 

але з часом може мати місце їх вимивання.  

Серед рідких відходів є велика група важких металів, які широко 

застосовуються в різних промислових виробництвах, і, незважаючи на 

застосовувані способи очищення, сполуки важких металів проникають в промислові 

стічні води. Екологічна небезпека важких металів полягає в тому, що вони активно 

поглинаються фітопланктоном, а після цього потрапляють людині по харчовому 

ланцюгу. Свою частку в погіршення екологічного стану навколишнього середовища 

вносять підприємства, які використовують процеси виготовлення друкованих плат 

для забезпечення роботи сучасної електронної техніки.  

Мідь широко використовується у виробництві друкованих плат, будучи 

активним провідником. Головне джерело надходження міді в природне середовище 

в такому виробництві-стічні води операцій травлення міді для забезпечення 

рисунка, промивні води, шлами. Сполуки міді з шламів при їх зберіганні можуть 

потрапляти в ґрунти на місцях зберігання. Для прикладу розглянемо стан з 
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утворенням шламів при роботі ліній травлення друкованих плат. При продуктивності 

лінії травлення 12 м2/год кількість шламів за 8 год роботи досягне величини 

приблизно 100 кг, що при місячній роботі в одну зміну складе 2100-2200 кг. 

Сучасні підприємства, які в кращий для виробництва час, виробляли 

приблизно 4•103 м2 плат, накопичували на своїй території по 30-50 тонн і більше 

відходів за рік у вигляді шламів, які зберігаються в ємностях, поліетиленових мішках 

і потрапляють під дію атмосферних опадів. У процесі дії на них атмосферних опадів 

солі вимиваються і переходять в ґрунт, поверхневі води, забруднюючи навколишнє 

середовище і підвищуючи рівень екологічної небезпеки. 

Щоб уникнути накопичення шламів на території підприємств пропонується 

використовувати технологію регенерації відпрацьованих розчинів травлення, при якій 

виділений метал використовується як вторинна сировина для виробництва міді, а 

регенерований розчин повторно використовується для травлення друкованих плат. 

З огляду на викладене вище, нами виконано прогноз засолення ґрунтів і порід 

зони аерації на техногенно порушеній території на різні терміни. Солі від поверхні 

землі рухаються в нижче лежачі горизонти зони аерації за законами молекулярної 

дифузії. Відповідно до теорії фізико-хімічної гідродинаміки пористих середовищ цей 

процес можна описати рівнянням руху і збереження маси речовини в похідних для 

вертикального масо переносу. Схема області солепереносу представляється таким 

чином, що рух солей здійснюється тільки по поровому простору. Пори займають 

0,4 одиниці об'єму породи, тому максимальне значення засоленості на поверхні (насипний 

пласт солей) складе 40 % на кордоні 1 роду-поверхні землі. У нашому випадку ми 

вибираємо для розрахунку розрахункові точки через 0,5 м до рівня ґрунтових вод.  

Для розуміння процесу визначимося з величинами засоленості: при наявності 

солей менше 0,3 % ґрунти вважаються засоленими, 0,3...0,5 % - ґрунти слабо засолені. 

Коли на поверхні ґрунту лежить сіль, це відповідає граничній умові першого роду.  

Для прогнозного розрахунку початок координат вибрано на поверхні землі, 

відстань між розрахунковими точками 0,5 м, засоленість порід,(% щільності сухого 

ґрунту) 0,2%, засоленість на поверхні (насипний пласт солей) 40,0%, об'ємна вологість 

0,23, коефіцієнт молекулярної дифузії 1·10-5 м2/доба. 

Величина обумовлена розрахунком показує, що через 1 рік після відсипання 

солей верхній півметровий шар зони аерації перейде в категорію слабо і середньо 
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засолених. У наступні роки вміст солей буде збільшуватися в часі і по глибині. Через 

10 років сольовий профіль досягне глибини1,5 м. При такому вмісті солей повна відсутність 

будь-яких живих організмів і рослин гарантовано на довгі роки і після ліквідації складу [4]. 

Висновки. Викладене дозволяє зрозуміти згубність зберігання шламів на 

території підприємства та дає напрямок робіт для розвитку технологій переробки та 

повторного використання травильних розчинів в процесі травлення друкованих плат. 

 Для практичної реалізації проведених досліджень та їх висновків потрібна 

широка компанія роз’яснень на підприємствах, учбових закладах, які готують 

спеціалістів для роботи у визначених галузях, повноцінне інформування 

громадськості про стан та збереження відходів на територіях підприємств особливо 

тих, де йде виготовлення друкованих плат та існує гальванічне виробництво. 

Підводячи підсумок викладеного матеріалу можна констатувати, що технологічні 

рішення, запропоновані в роботі, дозволять не допускати зберігання на території 

підприємств небезпечних шламів, що в свою чергу призведе до покращення 

екологічної ситуації. 
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СПОВІЛЬНЕННЯ КОРОЗІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛАДНАННЯ ЙОНАМИ ВАЖКИХ 

МЕТАЛІВ 

 

УДК 620.197.3:546.32 
 

Автори: Носачова Ю.В., к.т.н., доц., Вембер В.В., к.б.н., доц.  
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На сьогоднішній день промислові підприємства України все ще споживають 

значну кількість води з природних джерел. До найбільш значних споживачів води у 

промисловості відносяться підприємства чорної металургії та енергетики. 

Незважаючи на те, що на цих підприємствах достатньо широко застосовується 

оборотне водопостачання, об’єм якого в Україні перевищив 80 %, кількість стічних 

вод, що скидаються у водойми ще дуже велика і складає 1,5 млрд. м3/рік.  

Тому актуальною є проблема захисту металів від корозійних процесів. В даній роботі 

досліджується вплив йонів важких металів на швидкіть корозії в водних середовищах. 

В якості середовища використовувалася водопровідна вода м. Києва. Вона 

характеризується невисокою концентрацією хлоридів та сульфатів, не перевищує 

нормативи [1] за показниками якості.  

При виборі інгібітору для дослідження до уваги був прийнятий той факт, що 

йони, які мають вільну d – орбіталь є відомими реагентами для сповільнення 

корозійних процесів в нейтральних водних середовищах. За їх рахунок йони металів 

приєднують кисень, що створює на поверхні сталі оксидну плівку, яка діє як бар’єр 

для дифузії кисню [2]. 

В ході проведених експериментів використовувалися йони металів, що мають 

вільну d – орбіталь. А саме: Zn2+, Pb2+, Cu2+, Ni2+, Cd2+, Co2+, Mn2+, Cr3+.    

Оцінку ефективності інгібіторів корозії проводили при перемішуванні зі 

швидкістю 400 об/хв. Тривалість дослідів – 4 години. Швидкість корозії 

контролювали методом поляризаційного опору [3]. Концентрація інгібіторів 
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коливалась від 1 до 5 мг/дм3. Результати вимірювання отримували усередненням 

даних з 4-х паралельних дослідів. 

Оцінку корозії методом поляризаційного опору здійснювали з допомогою 

індикатору поляризаційного опору Р5126 та двохелектродного датчика від 

корозійно-індикаторної установки УК-2 з електродами із сталі 20, які були 

спеціально підготовлені для роботи як описано в [4].  

Величина поляризаційного опору -обернено-пропорційна швидкості корозії 

сталі. Коефіцієнт зниження швидкості корозії (j) визначали відношенням середнього 

поляризаційного опору (Rpcp) досліджувального розчину до середнього 

поляризаційного опору (Rpcp
0) вихідного розчину: 

0
CP

CP

Rp

Rp
j   

Ступінь захисту від корозії (Z) розраховували, виходячи із коефіцієнту 

зниження швидкості корозії, за формулою: 

100
1

1 









j
Z  

В таблиці наведено результати обчислень середнього поляризаційного опору 

(Rр) по різним йонам важких металів, коефіцієнт зниження швидкості корозії (j) та 

ступінь захисту від корозії (Z). 

Таблиця  - Вплив іонів важких металів на зниження швидкості корозії в 

київській водопровідній воді при перемішуванні 

Інгібітор Доза, мг/дм3 Rpcp, кOм J Z, %

Холоста проба водопровідна вода _ 0,173 _ _ 

1 0,778 4,5 77 

2 0,789 4,56 78 

Zn2+ 

5 1,802 10,42 90 
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1 0,269 1,55 35 

2 0,39 2,27 56 

Pb2+; 

5 1,65 9,55 89 

1 0,091 0,526 0 

2 0,226 1,3 23 

Cu2+ 

5 0,283 1,64 40 

1 0,121 0,699 0 

2 0,173 1,00 0,3 

Ni2+ 

5 0,228 1,546 24 

1 0,223 1,29 22 

2 0,243 1,41 28 

Cd2+ 

5 0,311 1,85 44 

1 0,162 1,22 5 

2 0,169 1,277 8 

Co2+ 

5 0,192 1,451 20 

1 0,093 0,535 0 

2 0,147 0,852 0 

Mn2+ 

5 0,445 2,57 61 

1 0,321 1,85 46 

2 1,04 5,99 83 

Cr3+; 

5 1,8 10,5 91 

При перемішуванні середовища, в якому відсутні інгібітори корозії, киснева 

гідрофобізуюча плівка нестабільна, тому ступінь корозії досить значний. Значення 

середнього полярізаційного опору становить всього 0,173 кОм.  

В присутності йонів металів при достатній дифузії кисню до поверхні сталі під 

час перемішування утворюється пасиваційна киснева плівка, що сприяє зниженню 

швидкості корозії та підвищенню поляризаційного опору. Перемішування також 

сприяє покращенню дифузії йонів металів до поверхні сталі, що в свою чергу 

призводить до підвищення стабільності пасиваційної плівки на поверхні металу. 
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З таблиці  видно, що йони Zn2+  мають високий рівень захисту при всіх 

концентраціях. Йони Cr3+  в концентрації 1 мг/дм3 не призводять до значного захисту 

від корозії. Проте при вищих концентраціях ступінь захисту від корозії навіть вищий, 

ніж в попереднього металу.  Для інгібування процесів корозії, можна також 

використовувати йони Pb2+, котрий при концентрації 5 мг/дм3 захищає метал в 

достатній мірі. Йони Mn2+ лише при найвищій концентрації виявляли здатність 

затримувати корозію. Ni2+, Cd2+ та Cо2+ проявили пасивність у процесі захисту від 

корозії.  

В результаті проведних досліджень вивчено вплив іонів d-металів на процеси 

протікання корозії в нейтральному водному середовищі. За рахунок створення 

пасиваційної кисневої плівки при кімнатній температурі і в умовах підвищеної 

аерації показано, що іони цинку, хрому та кадмію ефективні при використанні в 

діапазоні концентрацій 2 – 5 мг/дм3. 
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ 

УСТАНОВКИ АБСОРБЦІЙНО-ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ВІД 

СІРКОВОДНЮ 

 

УДК 330.322.5: 66.074 
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Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

На сьогоднішній день до очисних установок пред’являється ряд вимог, 

основними з котрих є екологічність, економічність, надійність та ін. Відповідно до 

даних вимог в рамках установки абсорбційно-електрохімічного очищення повітря від 

сірководню було проведено ряд заходів щодо її модернізації, а саме: 

- встановлено ряд розпилювальних лопаток на виході з робочого колеса 

масообмінного апарату; 

- реалізовано схему двоступінчастого очищення з послідовним використанням 

аноліту та католіту; 

- спроектовано, виготовлено та встановлено новий електрохімічний реактор 

вертикальної компоновки замість двох горизонтальної компоновки; 

- оптимізовано параметри роботи електрохімічного реактору та 

співвідношення витрат абсорбентів, які генеруються в ньому. 

 Впровадження наведених заходів дозволило знизити споживання 

електроенергії приблизно вдвічі. 

Прийнявши вартість електроенергії згідно ПАТ «Миколаївобленерго» 0,969 

грн/кВт*год (станом на жовтень 2014 р.) [1] виконано розрахунок економії коштів 

після модернізації. Річна економія електроенергії з урахуванням експлуатаційних 

витрат та амортизації складає 6530 грн. 

Враховуючи наведені дані термін окупності установки абсорбційно-

електрохімічного очищення повітря від сірководню складає приблизно 1 рік 7 місяців 

при терміні її корисного використання 5 років. 

Також в рамках техніко-економічного обґрунтування заходів щодо 

модернізації було проведено розрахунок можливого розміру збитків за умови 
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відсутності заходів з модернізації очисної установки. Розрахунок розміру збитків 

здійснювався згідно методики [2]. 

Для розрахунку розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря використовувались прогнозовані 

значення концентрацій сірководню на виході з очисної установки, котрі б мали місце 

за умови відсутності робіт з модернізації у 2014 році (рис.1). Розрахунки виконано 

для 2015-2017 рр. та наведено у табл.1. 

 

y = 0,1786x2 ‐ 718,04x + 721820
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Рис.1. Прогнозування залежності зміни концентрації сірководню на виході з 

очисної установки від року експлуатації 

 

Результати розрахунку розмірів відшкодування збитків за можливі 

наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за умови 

відсутності модернізації очисної установки наведено у табл.1. 
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Таблиця 1 Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за умови відсутності 

модернізації очисної установки 

Рік 
Мінімальна заробітна плата 

(станом на 1 січня) [3], грн. 

Прогнозоване значення 

концентрації (рис.1), 

мг/м3 

Збитки, грн. 

2015 1218 6,4 85083 

2016 1378 8,2 220021 

2017 3200 10,3 846236 

 

Висновки. Встановлено, що термін окупності заходів з модернізації 

установки абсорбційно-електрохімічного очищення повітря від сірководню складає 1 

рік 7 місяців, що свідчить про її рентабельність. Розрахунок розмірів відшкодування 

збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 

умови відсутності модернізації установки очистки повітря від сірководню вказує, що 

розмір збитків за поточний рік склав би 846236 грн. 
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середовища України від 10 грудня 2008 року №639 (у ред. наказу від 28.12.2016 

№548). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE16064.html (дата звернення: 

25.08.2017). 

3. Минимальная зарплата (Украина). URL:  http://index.minfin.com.ua 

/index/salary/ (дата звернення: 25.08.2017). 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ФОСФАТІВ З ВОДИ  

ІОНООБМІННИМ МЕТОДОМ 

 

УДК 504.45.058: 628.161.2: 628.3 

 

Автори: Петриченко А.І., аспірант; Гомеля М.Д., д.т.н., професор; Мартинюк 

Я.П., Кійченко О.Ю. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут ім. І. Сікорського» 

 

Фосфор є одним з продуктів метаболізму або деградації мікроорганізмів, але 

його надлишок призводить до прискореної евтрофікації. Первинна причина 

евтрофікації — надмірна концентрація нутрієнтів у воді, серед яких фосфати 

займають важливе місце [1].  

Сполуки фосфору постійно виносяться у світовий океан і повертаються в 

екосистеми суші в дуже обмежених об’ємах із органічною масою чи детритом. Також 

надходження біогенних елементів відбувається за рахунок промислових 

підприємств, стічних вод із сільськогосподарських угідь, тваринних комплексів, 

комунально-побутових стоків та природних факторів. Концентрація загального 

розчиненого фосфору (мінерального й органічного) у забруднених водоймах 

змінюється від 5 до 200 мкг/дм3 [2]. 

На сьогодні для вилучення з води фосфатів застосовують реагентні, 

іонообмінні, біологічні та баромембранні методи очищення води. Серед існуючих 

методів очищення води від фосфатів найбільш ефективним і дешевим методом є 

іонний обмін. Цей метод є кращим через можливість переробки регенераційних 

розчинів для отримання рідких добрив або інших корисних продуктів [3].  

В якості іонообмінних матеріалів використовувалися високоосновний аніоніт AB-

17-8 і низькоосновний аніоніт Dowex Marathon WBA. Як середовище 

використовували дистильовану і водопровідну воду, близьку за характеристиками 

до стічних вод Бортницької станції аерації.  

Високоосновний аніоніт АВ-17-8 ефективно сорбує фосфат-аніони при 

використанні як в сольовій, так і в основній форм (рис. 1). При цьому відмічено 

зростання повної обмінної динамічної ємності аніоніту по фосфатах при 
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використанні в основній формі, в порівнянні з Cl--формою. Селективність аніоніту 

АВ-17-8 по гідроксид-аніонам менше як по хлоридах, що сприяє підвищенню ємності 

аніоніту в ОН--формі по фосфатах. 

Використання низькоосновного аніоніту Dowex Marathon WBA при очищенні 

води від фосфатів було менш ефективним. При зниженні концентрації фосфатів до 

170 мг/дм3 – ємність іоніту Dowex Marathon по фосфатам була достатньо високою і 

сягала такого ж рівня, як і при концентрації 582 мг/дм3, але нижчою в порівнянні з 

попередніми випадками. Це можна пояснити підлужненням середовища при високих 

концентраціях фосфатів у воді.  

 

Рис. 1. Залежність вихідної концентрації фосфатів (1; 2), хлоридів (3), рН-

середовища (4; 5) від об’єму пропущеного розчину фосфату натрію (С(РО4
3-) = 92 

мг/дм3 (1; 3; 4), 97 мг/дм3 (2; 5)) через аніоніт АВ-17-8 (Vi = 20 см3) в Cl- (1; 3; 4) та 

ОН- (2; 5) формі.  

 

Проблема ускладнюється у разі наявності сульфатів у воді. При високих 

концентраціях сульфатів очищення води від фосфатів доцільне лише в контексті 

повної демінералізації води. 

Встановлено, що високо основний аніоніт АВ-17-8  має вищу селективність по 

сульфат-аніонах, які є аніонами сильної кислоти. Сульфат-аніони повністю 

вилучаються незалежно від форми іоніту та пропущеного об’єму води.  
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Зниження ємності по фосфатах на аніоніті в основній формі обумовлено не 

формою іоніту, а вищою концентрацією сульфатів у воді. Підвищення рН до 9,5 – 

10,0 при використанні аніоніту в основній формі недостатньо для повної дисоціації 

фосфат-аніону з утворенням тризарядного аніону типу (О)Р(О-)3. Такий аніон 

утворюється при рН≥11,9. Таким чином ємність аніоніту по фосфатах визначалась в 

основному концентрацією конкуруючих сульфат-аніонів.  

Аніоніт у фосфатній формі досить легко регенерується розчинами хлориду 

натрію та хлориду амонію концентрацією 10 та 15%. Особливо ефективно 

десорбуються фосфати при використанні 10%-ого розчину NH4Cl. Даний розчин 

також забезпечує ефективну регенерацію аніоніту в змішаній сульфатно-фосфатній 

формі.  

Перевагою застосування хлориду амонію для регенерації аніоніту в фосфатній 

формі є можливість вилучення з нього нерозчинного у воді магній-амоній фосфату 

(струвіту) з повторним використанням розчину в процесах десорбції фосфатів з 

аніоніту (реакція 1): 

︵NH ︶PO +MgCl →MgNH PO ↓+2NH Cl4 4 4 4 43 2         

(1) 
Проте у регенераційних розчинах, що утворюються після регенерації іонітів 

можлива присутність сполук сульфатів, які також добре десорбуються з аніоніту АВ-

17-8. Дані розчині пропонується обробляти хлористим кальцієм з висадженням 

гіпсу, придатного до переробки у будівельні матеріали. Видаляти залишок кальцію 

краще при обробці розчину содою з висадженням карбонату кальцію. Після 

освітлення відстоюванням та фільтруванням розчин придатний для повторного 

використання при регенерації аніоніту АВ-17-8 в сульфатно-фосфатній формі [3]. 

Висновки 

Встановлено, що обмінна ємність аніоніту Dowex Marathon WBA по фосфатах є 

низькою. Високоосновний аніоніт в хлоридній та основній формі забезпечував 

ефективне вилучення фосфатів з модельних розчинів.  

Показано, що у водопровідній воді ємність аніоніту АВ-17-8 по фосфатах 

практично не залежить від форми іоніту та суттєво залежить від концентрації 

сульфатів. Селективність даного аніоніту по фосфатах вища за селективність по 

хлоридах і нижча селективності по сульфатах.  
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Встановлено, що ефективність регенерації високоосовного аніоніту АВ-17-8 у 

фосфатній та фосфатно-сульфатній формі вища при використанні розчинів 

хлоридів. Показано, що відпрацьовані розчини перспективні при виготовленні рідких 

добрив.  
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ»  

НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 

 

УДК 502.13(477.73) 

 

Автори: Ремешевська І. В., Гурець Н. В., Шуліка М.С. 

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

 

Морські порти України є ключовою складовою державної системи 

забезпечення безпеки мореплавства в територіальному морі та внутрішніх морських 

водах України, суб'єктом чисельних міжнародних економічних та правових 

взаємовідношень, закріплених конвенціями та іншими міжнародними договорами, 

стороною яких є наша країна. Тому рівень технологічного та технічного оснащення, 

екологічної безпеки, організаційно-правової системи функціонування та управління 

портів повинен відповідати сучасним вимогам, що встановлені для портів у 

міжнародній транспортній системі. 
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ТОВ «Порт Очаків» належить до  регіональної групи портів, що розташовані у 

Дніпро-Бузькому регіоні і спеціалізуються в основному на постачанні зернових, 

металу і автомобілів. Він розташований на правому березі Дніпро-Бузького лиману 

між північно-східною околицею міста Очакова та селища Куцуруб. Акваторія порту 

площею 12,2 гектарів захищена хвилезахисними спорудами загальною довжиною 

820 м. Територія вантажних причалів ТОВ «Порт Очаків» становить 8 гектарів. ТОВ 

«Порт Очаків» призначений для обробки вантажних і вантажопасажирських суден, 

організації поромного сполучення з перевезення колісної техніки і великовантажних 

автомобілів.  

Основною діяльністю ТОВ «Порт Очаків» є транспортне оброблення 

вантажів. Середньорічні обсяги перевантаження на підприємстві складають: 

мармурова крихта - 32,0 тис. тонн;  зернові культури  -  120,0 тис. тонн;  пісок   -  50,0 

тис. тонн; інші (товари народного побуту, технічне обладнання)    -     5,0 тис. тонн. 

Виробничу схему структурних підрозділів підприємства можна представити 

наступним чином: основне виробництво - перевантажування та тимчасове 

складування насипних вантажів; допоміжне виробництво - адміністративно-побутове 

господарство; ремонтне господарство; транспортне господарство. 

Основними виробництвами-забруднювачами атмосферного повітря на 

підприємстві є: 

- комплекс по перевантаженню зернових культур; 

- комплекс по перевантаженню піску; 

- склади для зберігання зернових культур; 

- пости зварювання та різання металу; 

- транспортне господарство; 

- опалювальне господарство (побутовий котел). 

 В ході проведення аналізу забруднення атмосферного повітря виявлено, що 

викиди в повітря здійснюють десять джерел, одне з яких віднесено до 

організованих. В процесі виробничої діяльності підприємства стаціонарними 

джерелами викидаються 35,56985 т/рік забруднюючих речовин, у т.ч.: пил зерновий 

- 0,11088 т/рік; заліза оксид - 0,00565 т/рік;  азоту діоксин - 0,04273 т/рік; вуглецю 

оксид - 0,14692 т/рік; пил неорганічний, який містить двоокис кремнію >70% - 
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0,92605 т/рік; а також парникові гази, серед яких метан складає 0,00058 т/рік, 

двоокис вуглецю - 34,33571 т/рік, діазоту оксид - 0,00006 т/рік. 

Висновки.  В результаті проведеного аналізу, виявилося що найбільшими 

виробництвами-забруднювачами атмосферного повітря на підприємстві є: комплекс 

по перевантаженню зернових культур; комплекс по перевантаженню піску; 

опалювальне господарство (побутовий котел). Також в процесі виробничої 

діяльності підприємства найбільші обсяги викидів в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами характерні для таких забруднюючих речовин, як пил 

зерновий, оксид заліза,   діоксин азоту, оксид вуглецю, неорганічний пил, який 

містить двоокис кремнію >70%, а також двоокис вуглецю. 
 
 

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ РОЗДІЛЕННЯ МІДІ ТА ЦИНКУ В ПРОЦЕСІ 

ІОНООБМІННОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ 

 

УДК 628.33 

 

Автори: Сухарева А. С., аспірант1, Трохименко Г. Г., канд. біол. наук, доцент1, 

Гомеля М. Д., д-р техн. наук, професор2 

1 - Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м 

Миколаїв 

2 - Національний політехнічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» 

 

Найбільш перспективним методом вилучення іонів важких металів із стічних 

вод різного походження є іонний обмін, який дозволяє організовувати замкнуті 

(безстічні) цикли водокористування та забезпечує створення маловідходних 

процесів переробки відпрацьованих регенераційних розчинів [1]. При цьому для 

переробки рідких відходів доцільно використовувати електрохімічні методи, що 

дозволяють повертати у виробництво цінні важкі метали та багаторазово 

використовувати регенераційні розчини [2]. 

Для вивчення процесів сорбції та десорбції іонів міді та цинку 

використовували сильнокислотний катіоніт КУ-2-8. Для регенерації використовували 
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10%-й розчин сірчаної кислоти. Для електролізу використовували проби розчину 

сульфату міді концентрацією 472,5 мг-екв/дм3 та цинку концентрацією 480 мг-

екв/дм3 із концентрацією сірчаної кислоти від 0 до 1000 мг-екв/дм3. 

Результати сорбції іонів міді та цинку приведені на рис.1. Згідно приведених 

вихідних даних по сорбції, повна обмінна динамічна ємність (ПОДЄ) за цинком іоніту 

була дещо вищою, в порівнянні з міддю. 

 

Рис.1. Залежність вихідної концентрації іонів міді (1), цинку (2), кислотності (3) 

та рН (4) розчину ([Cu2+] = 20 мг-екв/дм3; [Zn2+] = 27,6 мг-екв/дм3; [SO4
2-] = 48 мг-

екв/дм3) при фільтруванні його через катіоніт КУ-2-8 в кислій формі (Vi = 20 см3) 

(ОДЄ1 = 306 мг-екв/дм3, ПОДЄ1 = 920 мг-екв/дм3, ОДЄ2 = 552 мг-екв/дм3, ПОДЄ2 = 

1187 мг-екв/дм3). 

 

Ступінь регенерації за іонами міді досяг 100%, за цинком – 92,1%. 

Максимальна концентрація за іонами міді у розчині досягла 302 мг-екв/дм3, за 

цинком – 351 мг-екв/дм3.  

Крім іонів міді та цинку, у розчині присутній надлишок кислоти. Тому для 

вивчення процесів електрохімічного розділення міді та цинку використовували 

модельні розчини з надлишком та без надлишку сірчаної кислоти. 

Як видно з рис. 2, електроліз суміші солей та цинку в однокамерному 

електролізері проходив, в основному, з виділенням міді у вигляді порошку. 
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Рис. 2. Залежність залишкової концентрації іонів міді (1, 2, 3, 4) та цинку (5, 6, 

7, 8) від часу електролізу розчинів, що містять 472,5 мг-екв/дм3 іонів міді та 480,0 мг-

екв/дм3 іонів цинку (1-8) при кислотності розчинів 1000 мг-екв/дм3 (1, 2, 5, 6), 500 мг-

екв/дм3 (3,7) та 0 мг-екв/дм3 (4, 8) при одній густині струму 16,7 А/дм2 (1, 3, 4, 5, 7, 8) 

та 25,0 А/дм2 (2, 6). 

 

Як і слід було очікувати, у процесі електрохімічного відновлення міді 

кислотність зростала, тому що на аноді утворювалась кількість протонів, 

еквівалентна кількості відновленої міді. Очевидно, саме тому в усіх 4-х випадках 

відмічено збільшення кислотності розчину в процесі електролізу на величину, 

еквівалентну кількості відновленої міді. 

Отриманий розчин сульфату цинку з надлишком сірчаної кислоти можна 

досить легко переробляти у двохкамерних електролізерах [3]. 

В результаті можна отримати металевий цинк у вигляді порошку та сірчану 

кислоту. Сірчана кислота придатна для повторної регенерації катіоніту. Таким 

чином, можна реалізувати майже безвідходний процес вилучення міді та цинку при 

іонообмінному їх вилученні з води. 
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Автори: Хохлов О. Г., к.т.н., доцент 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

При будівництві різноманітних об’єктів виникає необхідність контролю 

геометричних параметрів, як в плані, так і по висоті. Як правило, виконання 

вимірювань у процесі будівництва не викликає труднощів. Але можливі ситуації, 

коли безпосередні вимірювання виконати неможливо через різноманітні причини. 

Наприклад, не має прямої видимості між точками вимірювання через тимчасове 

складування на монтажному горизонті будівельних матеріалів, конструкцій, 

встановленого будівельного обладнання тощо. Тому виникає потреба проведення 

непрямих (посередніх) вимірювань за результатами яких і визначаються необхідні 

параметри. 

Контролем геометричних параметрів зазвичай займаються інженери-

будівельники, які відповідальні за будівництво безпосередньо на будівельному 

майданчику: виконроби, начальники ділянок тощо. Не в кожній будівельній 

організації у штаті є інженер-геодезист. Тому при виникненні не стандартних 

ситуацій інженеру-будівельнику інколи буває складно визначити спосіб вимірювання 

контрольних параметрів споруди. Розробці таких способі присвячено доволі багато 

робіт, наприклад [1, 2]. 
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Розглянемо типову ситуацію. При реконструкції багатоповерхового житлового 

будинку, перед монтажем додаткового мансардного поверху, виникає необхідність 

контролю планових геометричних параметрів для перевірки прямокутності будівлі. 

Будівля в плані має просту прямокутну форму. Зазвичай перевірка прямокутності 

будь-якого об’єкту (будівля, мостові, козлові крани тощо) проводиться шляхом 

проміру довжин діагоналей. За результатами порівняння виміряних параметрів 

(довжин діагоналей) робиться висновок про прямокутність об’єкта. Але, як було 

зазначено вище, що робити коли безпосередні вимірювання неможливі. Для 

вирішення поставленої задачі пропонується наступний спосіб. 

Для вимірювання необхідних параметрів (кутів і відстаней) використовуються 

вимірювальні прилади: теодоліт типу Т2 або Т5 і металева рулетка. При наявності, 

можна використовувати електронний тахеометр, оптичний або квантовий 

віддалемір (лазерна рулетка). 

Вимірювальний прилад встановлюється у будь-якому зручному для знімання 

місці (Ст1, див. рис.). Для підвищення точності і контролю результатів від грубих 

похибок, вимірювання кутів проводиться методом кругових прийомів. Для зручності 

вимірювань відлік на точку 1 встановлюється α1 = 0°00'00". По черзі візуються точки 

2, 3, 4, 1 і знімаються відповідно кути γ1, γ2, γ3, і γ4. Якщо використовується 

електронний тахеометр, одночасно знімаються відстані d1, d2, d3, d4. При відсутності 

тахеометра відстані вимірюються сталевою рулеткою, мірною проволокою або 

віддалеміром. Після отримання результатів проводиться ув’язка кутів (при наявності 

нев’язки). 

 

Рисунок 1 – Схема зйомки 
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Задається умовна система координат. Для зручності у подальших 

розрахунках, система координат задається таким чином, щоб лінія Ст1 – 1 

співпадала з віссю Х, тобто умовний напрямок на північ. Таким чином, умовний 

дирекційний кут лінії  

Ст1 – 1 буде дорівнювати α1 = 0°00'00". Точці Ст1 призначаються будь-які 

координати ХСт1 і YСт1 в умовні системі координат. 

Шляхом розв’язання прямої геодезичної задачі визначаються координати 

точок 1 – 4 в умовній системі. 

Знаючи координати всіх кутових точок, шляхом розв’язання оберненої 

геодезичної задачі, визначаються довжини діагоналей D1 і D2. 

Таким чином, довжини діагоналей визначені і можна робити висновки про 

прямокутність об’єкту. 
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У багатьох процесах харчової промисловості утворюються стічні води, що 

містять велику кількість жирів рослинного та тваринного походження. Такі ж стоки 

утворюються і в закладах громадського харчування під час приготування різних 

страв та миття посуду. Оскільки жири відносяться до забруднювачів, які дуже 
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повільно руйнуються в природних умовах та потребують для цього великої кількості 

кисню, тому актуальною є проблема пошуку нових шляхів утилізації жировмісних 

відходів та залучення їх у виробництво товарної продукції різного призначення. 

В роботі досліджена можливість сорбції жирів мінеральними наповнювачами 

різної природи. При цьому відбувається очищення води та модифікація поверхні 

наповнювачів жирами. Це забезпечить можливість регулювання вільної поверхневої 

енергії мінеральних наповнювачів. Використання запропонованого методу, може 

збільшити водовідштовхуючі властивості відповідних матеріалів для кращого та 

тривалого зберігання, оскільки така характеристика необхідна на сьогодні для 

будівельних матеріалів. В свою чергу це також дасть можливості використання 

таких матеріалів як наповнювачів для одержання полімерних композитних 

матеріалів. 

Для дослідження процесу модифікації  зразків було використано наступні 

мінеральні наповнювачі: крейду, каолін, діоксид титану, аеросил, оксид алюмінію. Як 

модель відпрацьованих рослинних жирів використовували відходи ТОВ 

«Нововолинський олійно-жировий комбінат». 

Модифіковані наповнювачі були використані для одержання наповнених 

полімерних композитів на основі полівінілхлориду (ПВХ).  Одержані композити на 

досліджувались на апараті Tira Тest 2200. Визначались їх міцність на розрив та 

відносне видовження. З одержаних результатів видно, що використання 

модифікованих наповнювачів призводить до значного покращення міцності 

композитів. Значення міцності на розрив при застосуванні різних наповнювачів 

зростає на 34 - 214 %. 

У результаті проведених досліджень підтверджена можливість сорбції жирів із 

водного середовища неорганічними наповнювачами різної природи. При цьому 

відбувається поверхнева модифікація наповнювачів жиром. Модифіковані таким 

методом матеріали мінерального походження можуть бути використані для 

подальшого застосування у будівельних матеріалах та для одержання полімерних 

композитів. В композитах модифікація крейди призводить до суттєвого зростання 

показників міцності на розрив та відносного видовження, що говорить про відмінні 

фізико-механічні властивості одержаних матеріалів та перспективність їх 

застосування. 
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Секція № 3 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ  

І ПРИ УПРАВЛІННІ ОБ’ЄКТАМИ ТА ПРОЕКТАМИ 
 
 

РОЗРОБКА СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ 

РІДКИХ ВІДХОДІВ 

 

УДК 502/504 

 

Автори: Благодатний В.В., доцент, канд. техн. наук; Чокой А.Г.,студент 

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

 

Проблема утилізації промислових відходів належить до найважливіших 

екологічних  питань сучасності. Небезпечні речовини, що містяться у рідких та 

твердих відходах виробництва, роблять необхідною їх переробку на спеціалізованих 

підприємствах.  У той же час, в Україні ця галузь промисловості розвинена 

недостатньо. Тому актуальним є питання створення екологічно чистих підприємств з 

утилізації твердих та рідких відходів.  

Проведено аналіз питань забруднення атмосфери на підприємстві з 

отримання альтернативного виду енергії шляхом перероблення відходів  “ДСЛ-

2010”, визначено основні джерела викидів у атмосферне повітря. Технологічна 

схема переробки відпрацьованих нафтопродуктів на підприємстві включає операції 

збирання, перевезення, оброблення, знешкодження та утилізація відходів, кожна з 

яких  супроводжується викидами шкідливих речовин у атмосферу. 

Проведений порівняльний аналіз раціональних варіантів засобів для 

спалювання рідких відходів дозволив обрати установку роторного типу “УНН-0,8”. 

Серед переваг установки є зручні габаритні розміри, висока продуктивність,  низькі 

витрати палива, невисока температура викидів газу у повітря, обслуговується 

невеликою кількістю людей.  

Визначено кількісний та якісний склад атмосфери під час роботи даної 

установки. З’ясовано, що найбільшу кількість забруднюючих речовин потрапляє у 

атмосферу під час утилізації  хімічних речовин. Викидами від горіння відходів є 
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діоксид азоту, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, зола, метанол, формальдегід, 

фенол, аміак, бензол. 

Проведений порівняльний аналіз раціональних варіантів очищення повітря 

під час спалювання рідких відходів. У якості критеріїв порівняльної оцінки були 

прийняті висока ефективність очищення вентиляційних викидів , компактність та 

низькі експлуатаційні витрати. 

На основі проведеного аналізу обрана установка двохступінчатого типу. 

Першим ступенем є установка ЦН – 11, а другим ступенем – пінний скрубер. 

Загальна ефективність установки складає 90%. Також перевагами цієї установки 

раціональні габаритні та техніко - технологічні показники, й легкість у експлуатації. 

Як показали проведені дослідження, обрана установка забезпечує зменшення 

кількості шкідливих викидів у  повітря. 

 
 

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ПРИ ВИКОНАННІ ПРОЕКТІВ ЗІ 

СТВОРЕННЯ ПЛАЗМОХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

УДК 005.8 

 

Автори: Бурунсуз К.С., аспірант 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Важливим кроком при побудові процесної моделі проекту зі створення 

плазмохімічних елементів (ПХЕ) є формування вимог і критеріїв відбору 

міжнародних інноваційно-інвестиційних проектів. Очевидно, що дуже складно 

вибрати єдиний критерій для визначення пріоритетності проектів зі створення ПХЕ. 

Тому доцільно використовувати багатокритеріальний аналіз [4], що дозволить 

вибрати правильно та послідовно альтернативи для вирішення стратегічних 

завдань. Різний набір критеріїв і конкретних цілей може бути використаний при 

визначенні пріоритетності проектів та реального значення оптимального 

(раціонального) співвідношення між вигодами і витратами. 

В якості критеріїв оцінки можна використовувати досить велику сукупність [2], 

але стосовно проектів зі створення ПХЕ запропоновано використовувати наступні 
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групи: 1) стратегічні; 2) функціонально-технологічні; 3) екологічні; 4) фінансово-

економічні; 5) інші (нормативні, забезпеченості ресурсів, тощо). 

Основні екологічні критерії при виконанні проекту зі створення ПХЕ 

визначаються Директивою Європейського Парламенту 2010/75/ЄС [1], до якої 

приєдналася й Україна. Ця Директива застосовується до промислової діяльності, 

що спричиняє забруднення, з метою запобігання, зменшення та, наскільки це 

можливо, усунення забруднення. Технічні положення, пов’язані зі спалювальними 

установками, які можуть бути важливими з точки зору використання ПХЕ в 

газотурбінних і комбінованих газо-паротурбінних установках, пристроях для 

спалювання органічних палив та газифікації вугілля і органічної сировини, наведено 

у  додатку V цієї Директиви. 

Наприклад, для викидів оксидів сірки SO2, азоту NOx, вуглецю СО та пилу, які 

є одними з сильнодіючих забруднювачів, граничні обсяги викидів [1] з енергетичних 

систем, які можуть використовувати ПХЕ, наведені у табл. 1-3.  

 

Таблиця 1. Граничні обсяги викидів (мг/нм3) SO2 для спалювальних установок, 

що працюють на твердих або рідких видах палива за виключенням газових турбін та 

газових двигунів. 

Сукупна номінальна 
ефективна теплова 
потужність (МВт) 

Вугілля та лігніт, а 
також інші види 
твердого палива 

 
Біомаса 

 
Торф 

 
Рідкі види 
палива 

50-100 400 200 300 350 
100-300 250 200 300 250 

> 300 200 200 200 200 
 

Таблиця 2. Граничні обсяги викидів (мг/нм3) NOx для спалювальних установок, що 

працюють на твердих або рідких видах палива за виключенням газових турбін та 

газових двигунів 

Сукупна номінальна 
ефективна теплова 
потужність (МВт) 

Вугілля та лігніт, а також 
інші види твердого палива 

Біомаса та 
торф 

Рідкі види 
палива 

50-100 300 
450 (порошкоподібний 

лігніт) 

300 450 

100-300 200 250 200 
> 300 0 200 150 
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Таблиця 3. Граничні обсяги викидів (мг/нм3) NOx та CO для спалювальних 

установок, що працюють на газі 

 NOx CO 

Спалювальні установки, що працюють на природному 
газі, за виключенням газових турбін та газових двигунів 

100 100 

Спалювальні установки, що працюють на газі з доменних 
печей, газі з коксових печей або газах із низькою 
теплотворною здатністю з газифікації відходів очищення, 
за виключенням газових турбін та газових двигунів 

200 — 

Спалювальні установки, що працюють на інших газах, за 
виключенням газових турбін та газових двигунів 

200 — 

Газові турбіни (у тому числі, ГТКЦ), що працюють на 
природному газі у якості палива 

50 100 

Газові турбіни (у тому числі, ГТКЦ), що працюють на 
інших видах газу у якості палива 

120 — 

Газові двигуни 100 100 
 

Газові турбіни (у тому числі, газові турбіни комбінованого циклу (ГТКЦ)), що 

працюють на легких та середніх дистилятах у якості рідкого палива, дотримуються 

граничного обсягу викидів для NOx у 90 мг/нм3 та для CO у 100 мг/нм3. 

Відмітимо, що замовник може встановлювати свої екологічні критерії, що 

перевищують за своїми показниками вимоги Директиви [1], а у відповідності до 

статті 193 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU), ця 

Директива не заважає підтримувати або впроваджувати більш жорсткі заходи із 

захисту, наприклад, вимоги щодо викидів парникових газів. Окрім того, 

функціонують державні екологічні стандарти країн, які не є учасниками 

Європейського Союзу, наприклад Стандарти Агентства з охорони навколишнього 

середовища (EPA) США: National emission standards for hazardous air pollutants [3].      

Висновки. 1. Визначені основні екологічні критерії успішності виконання 

проектів створення плазмохімічних елементів. 2. Наголошено на необхідності 

проведення багатокритеріального аналізу для вибору найбільш значущих критеріїв 

при виконанні проектів зі створення ПХЕ. 
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ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА 

МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГАЗОВОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

УДК 621.57 
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Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова 
 

Машинные отделения (МО) установок автономного энергоснабжения на базе 

газовых двигателей (ГД) отличаются интенсивными тепловыделениями – от 

электрогенераторов, навешенных на ГД теплообменников отвода теплоты на 

нагрев воды, от корпуса самого двигателя, щитов управления и т.д., а также 

теплопритоками в МО извне, что приводит к повышению температуры воздуха в 

МО, откуда он поступает на вход турбокомпрессоров (ТК) наддува ГД, и, как 

следствие, к снижению топливной эффективности ГД. Поэтому приточный воздух 

МО необходимо охлаждать. В стандартных системах кондиционирования МО 

установок автономного энергоснабжения тригенерационного типа предусмотрено 

охлаждение всего приточного воздуха в центральных кондиционерах (ЦК) с 

холодоснабжением от абсорбционных холодильных машин, утилизирующих 

сбросную теплоту ГД. Однако при повышенных температурах наружного воздуха 

стандартные системы охлаждения в ЦК не в состоянии обеспечить требуемую 

температуру воздуха на входе ГД из-за значительных теплопритоков и больших 

объемов приточного воздуха. Кроме того, глубина охлаждения приточного воздуха 

ограничена температурой хладоносителя (холодной воды от АБХМ) 7°С. 
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Для более глубокого охлаждения приточного воздуха разработана 

двухступенчатая система охлаждения приточного воздуха с парокомпрессорной 

холодильной машины (ПКХМ), служащей для холодоснабжения технологических 

производств. Использование ПКХМ для кондиционирования МО весьма ограничено, 

особенно при дефицита холода на технологические нужды. 

С целью сведения к минимуму потребления дефицитного холода от ПКХМ 

разработана система двухступенчатого охлаждения воздуха в воздухоохладителе 

(ВО) на входе ГД с хладоснабжением второй ступени ВО2  от каскадной 

абсорбционно-парокомпрессорной холодильной машины (КАПКХМ) [1, 2]. При этом 

конденсатор ПКХМ охлаждается хладоносителем от АБХМ. Система позволяет 

повысить холодопроизводительность компрессора и холодильный коэффициент 

ПКХМ (с ηк=3,1 до ηк=7 согласно характеристикам компрессора BITZER 4NES-12Y-

40P на рис. 1) за счет снижения температуры конденсации tк  от 45°С до 20°С.  

 

Рис. 1. Зависимость холодильного коэффициента εк, потребляемой 

электрической мощности Nк компрессора BITZER 4NES-12Y-40P, 

холодопроизводительности ПКХМ Q0 от температуры конденсации tк  
 

Таким образом можно сократить затраты электроэнергии на привод 

компрессора ПКХМ на 40…50%.  

На рис. 2 представлены результаты расчета характеристик системы двух-

ступенчатого охлаждения приточного воздуха на входе ГД в КАПКХМ. Как видно из 

графиков, снижение температуры воздуха составляет ∆tВО = tнв – tвых.ВО.2 = 14…26 °С, 

что значительно больше, чем в базовом варианте ∆tВО(60) = tнв – tВО.2 = 5…13 °С. 

Отсюда можно сделать вывод, что применение зональной системы 

кондиционирования с двухступенчатым охлаждением воздуха на входе ГД 

позволяет увеличить глубину охлаждения ∆tВО  в полтора раза по сравнению с 

базовым вариантом системы кондиционирования. 
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Рис. 2. Температуры наружного воздуха tнв, на входе ТК ГД tвх  при заборе 

воздуха из МО, на выходе из первой ступени ВО1  tВО2.Іст, снижение температуры 

воздуха в ВО1  ∆tВО.1 = tнв – tВО2.Іст, на выходе из второй ступени ВО2  tВО2.ІІст, 

снижение температуры воздуха в ступени ВО2  ∆tВО.2= tВО2.Іст– tВО2.ІІст, полная глубина 

охлаждения приточного воздуха в двухступенчатом ВО ∆tВО = tнв – tвых.ВО.2  в течении 

суток при расходе воздуха 35000 м3/ч, холодопроизводительности первой ступени 

ВО1  Q0.Іст  и второй ступени ВО2  Q0.ІІст 

На рис.3 представлены текущие значения холодопроизводительности 

(тепловой нагрузки на ВО) и сокращение удельного расхода топлива в течение суток.  

 

Рис. 3. Изменение холодопроизводительности первой ступени ВО1  Q0.Іст, 

второй ступени ВО2  Q0.ІІст, суммарной холодопроизводительности ВО Q0.ВО, полной 

тепловой нагрузки с учетом охлаждения конденсатора ПКХМ Qкаскад.=Q0.2ст+Qкн : ∆be 

– сокращение удельного расхода топлива, г/(кВт·ч), ∑∆Ве – суточная экономия 

природного газа, м3  
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Величина Qкаскад.=QІст + QІІст + Qкн характеризует полную тепловую нагрузку на 

АБХМ с учетом затрат холода на охлаждения конденсатора ПКХМ. Как видно, 

максимальная тепловая нагрузка составляет около 112 кВт, что на 68% меньше, 

чем в базовом варианте (Q0(60)≈350 кВт), а нагрузка на ВО уменьшилась на 76%, что 

весьма существенно в условиях дефицита холода на технологические нужды. 
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Індустріальний парк являє собою спеціально організовану для розміщення 

нових виробництв територію, забезпечену енергоносіями, інфраструктурою, 

необхідними адміністративно-правовими умовами і керовану однією компанією. 

На думку Управління економіки та інвестицій, індустріальний парк дуже цінний 

для міста, так як завдяки йому економіка міста зросте на 15-25%, з'являться нові 

робочі місця, а також це залучить інвесторів [1]. 

Під індустріальний парк в Миколаєві готові віддати територію в 140 гектарів 

між  східним  краєм  міста  та  селом  Полігон (але  в  межах  міста) [2]. Територія 

парку забезпечена наступною інфраструктурою: 
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- дороги: на півдні до ділянки прилягає траса М14; на півночі до ділянки 

прилягає міжобласна траса Р06.  

- електроенергія: високовольтна лінія 2x150 кВ знаходиться 

безпосередньо на місці 

- газ:  газопровід  Ду 500 мм,  який  проходить  по  східному  кордону 

визначеної  ділянки зі сторони залізничного шляху. 

- водопостачання: два водопроводи, Ду 400 мм вздовж вулиці 

Космонавтів і кута вулиці Кірова та Ду 400 мм вздовж Херсонського  шосе, на 

перехресті вулиці Новожданівської з  петлею мереж  на території 2-ої індустріальної 

зони. Наявна потужність мереж водопостачання, яка може використовуватися для  

індустріального парку, становить 100 м3/год. 

Індустріальний парк "Миколаїв", є унікальним проектом, що не має аналогів. В 

його основі лежить виробництво високоякісних і доступних товарів, для реалізації на 

території України, а також для експорту за її межі. 

Розроблена попередня концепція промислового об'єкта описує те, яким буде 

об'єкт, і дозволяє зацікавити потенційних орендарів/покупців ще на етапі до початку 

будівництва. Будівництво індустріальних парків рекомендовано виконувати в 

наступній послідовності: 

 проаналізувати придатність ділянки для реалізації проекту, як з 

технічної точки зору, так і з точки зору бізнесу; 

 розробити концепцію проекту; 

 провести предброкеридж (переговори з потенційними 

орендарями/покупцями); 

 на підставі отриманої інформації від потенційних орендарів/покупців 

розробити фінансову модель і провести інвестиційний аналіз; 

 при необхідності внести корективи до концепцію; 

 приступати до реалізації проекту. 

Тільки такий підхід до будівництва індустріальних парків дозволить виключити 

дві найпоширеніші помилки: 

 незатребуваність об'єкта з боку потенційних орендарів/покупців; 

 будівництво об'єкта, не відповідає індивідуальним вимогам потенційних 

орендарів/покупців. 
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Однією з задач при створенні концепції індустріального парку є забезпечення 

ділянок виробництва всіма енергоносіями та підключеннями до інженерних мереж. 

Найбільш складним для проектування та створення є мережі газопостачання, 

будівництво яких на промислових територіях відносять до 4ї категорії складності [3]. 

На рис.1 наведена структурна схема системи управління проектом створення 

мереж газопостачання території індустріального парку. 

 

Рис.1 Структурна схема системи управління проектом створення мереж 

газопостачання території індустріального парку 

Висновок. На базі розробленої концепції створення індустріального парку в 

м. Миколаєві запропонована структурна схема управління проектом будівництва 

мереж газопостачання основних виробничих майданчиків. Задано рівень 

деталізації, визначені етапи життєвого циклу та підготовлений зведений план 

реалізації проекту. 
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Питання обмеженості паливно-енергетичних ресурсів є одним з 

найактуальніших на сучасному етапі розвитку. Необхідність використання 

альтернативних джерел енергії спричинена не тільки подорожчанням викопних 

енергоресурсів, а й загрозою глобальної зміни клімату. Відновлювальні види палив 

відіграють все більш значну роль в енергетичному балансі більшості країн. При 

цьому використання біопалива є одним з найбільш перспективних напрямків.  

В Законах України «Про електроенергетику» та «Про альтернативні види 

палива» внесено поняття «біомаси, як невикопної біологічно відновлюваної 

речовини органічного походження, здатної до біологічного розкладу, у вигляді 

продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і 

тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей 

промисловості, а також складової промислових або побутових відходів, здатної до 

біологічного розкладу». 

За характером використання біомаса поділяється на первинну та вторинну. 

Первинна біомаса  складається з залишків (відходів) сільськогосподарського 

виробництва та врожаю плантацій швидкорослих енергетичних культур. Вторинна 

біомаса – це пелети та брикети, які виробляються в результаті переробки первинної 

біомаси [1].  

З метою оцінки можливості використання зазначених видів відходів 

рослинного походження для виробництва твердого біопалива необхідно мати 

уявлення про технологічні та екологічні властивості вихідної сировини і готової 
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продукції. Ці властивості визначають можливість раціонального використання 

технологічного обладнання для виробництва, як самих пелет і брикетів, так і 

теплової енергії при їх спалюванні, кількість і якість зольного залишку і, в кінцевому 

підсумку впливають на ціну готової продукції, а це значить і на рентабельність 

заходів з утилізації в цілому (табл.1). 

За результатами аналізу таблиці 1 виявлено, що зольність біопалива 

сільськогосподарського походження вище, ніж у деревної біомаси. У сухій частині 

вона становить 4-6,5 %. Вміст золи не змінюється навіть після переробки у пелети. 

Зольність біопалива впливає на вибір технології перетворення енергії з біомаси, 

вибір обладнання, спосіб видалення золи, а також на емісію твердих часток в 

димових газах, вибір та розмір системи очистки, розмір відвалів золи [2].  

Таблиця 1. Основні властивості різних видів твердого біопалива  

 
 

Вид палива 
 

Вологість,  
% 

Нижча 
теплотворна 
здатність, 
МДж/кг 

Насипна 
щільність, 

кг/м3 

Енергетична 
щільність, 
Гкал/м3 

Зольність, 
% 

Дрова лісових порід 
Повітряно-
сухий стан 

13,5 400-500 1,3-1,6 0,2-0,5 

Тріска деревна, 
насипом 

40% 10,2 240-300 0,58-0,73 0,3-1 

Тріска деревна, 
утрамбована 

40% 10,2 360-390 0,88-0,96 0,3-1 

Енергетичні рослини 
(деревина:верба, 

тополя) 

Повітряно-
сухий стан 

12,5-13,5 - - 2 

Солома(великий тюк) 15 14,4 140-180 0,48-0,62 4-6,5 
Солома(малий тюк) 15 14,4 90-135 0,31-0,46 4-6,5 
Пелети з соломи 8-12 15,5-16 550-600 1,85-2,2 4-6,5 
Пелети з деревини 8-12 17-17,5 550-680 2,2-2,6 0,2-0,5 
Пелети з лушпиння з 

соняшнику 
8-12 18-18,5 630-650 2,4-2,8 4-6,5 

 

Температура плавлення золи, яка утворюється при згоранні рослинної біомаси 

є нижчою ніж температура плавлення золи з деревини, що слід враховувати при 

виборі технології спалювання, налагодженні режиму горіння в топці та експлуатації 

котельного обладнання. Особливо це стосується твердого біопалива з соломи [3]. 

Крім основних властивостей, представлених в таблиці 1, оцінку можливостей 

використання паливних брикетів та пелет (гранул) з технологічної та екологічної 
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точок зору проводять за вмістом в їх складі мікро- і макроелементів відповідно до 

вимог системи сертифікації ENplus, що базується на специфікаціях Європейського 

стандарту EN ISO 17225-2. Система сертифікації ENplus передбачає різні вимоги до 

пелет (брикетів) побутового призначення (сертифікат EN plus- A1 і EN plusA2) і для 

«індустріальних», що використовуються на промислових підприємствах і 

комунальних котельнях (сертифікат EN-В). 

В таблиці 2 наведено склад хімічних елементів в сухій масі біопалива. Вміст 

тих чи інших хімічних елементів в твердому біопаливі обмежений і не всі хімічні 

елементи мають шкідливий вплив на навколишнє середовище. Тому далі 

розглянуто лише окремі з них, які такий негативний вплив можуть надавати. 

Азот. В атмосфері оксиди азоту з'єднуються з дощовою водою, утворюючи 

азотну і азотисту кислоти. Однак при горінні паливних брикетів утворення оксидів 

азоту практично не відбувається через низьку теплову напругу топкового об'єму. 

Таблиця 2.  Склад хімічних елементів в  сухій масі біопалива 

 Біомаса деревини Солома 

Елемент, % на 

суху массу 

Стовбур Кора Діапазон Середнє 

значення 

Карбон (С) 48-50 51-66 45-47 46 
Гідроген (H) 6,0-6,5 5,9-8,4 5,8-6,0 5,9 
Азот (N) 38,-42 24,3-40,2 39-41 40 

Оксиген (O) 0,5-2,3 0,3-0,8 0,4-0,6 0,5 
Сірка S 0,05 0,05 0,1-0,13 0,08 
Хлор (Cl) <0,01 0,01-0,03 0,14-0,97 0,31 
Калій (К) - - 0,22-1,18 0,64 

 

Сірка. Високий вміст сірки також призводить до сильного забруднення 

продуктів згоряння палива сірчистим ангідридом SO2. При наявності надлишкового 

повітря відбувається часткове окислення SО2 до SО3 (з'єднуючись з Н2О, 

утворюється Н2SО4). Сірчана кислота (Н2SО4), потрапляючи в атмосферу, виявляє 

шкідливий вплив на живі організми і рослинність. Сірчані гази, проникаючи в робочі 

приміщення, можуть викликати отруєння обслуговуючого персоналу. Паливні брикети з 

відходів рослинного походження, зазвичай, містять незначну кількість сірки і, тому 

при згоранні практично не виділяють речовин, що забруднюють атмосферу її сполуками. 
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Калій. Підвищений вміст в паливі калію призводить до зниження точки 

плавлення золи і, як наслідок, підвищеного утворення шлаку і виникненню щільних 

відкладень на конвективних поверхнях нагріву, які значно будуть впливати на ККД 

котла і на рівень шкідливих викидів в продуктах згоряння. 

Узагальнюючи результати дослідження, треба відзначити, що тверде паливо 

з біомаси рослинного походження характеризується високим вмістом вологи, 

значним вмістом хлору, відносно низькою теплотворною здатністю і низькою 

насипною щільністю. 
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Утилізація біогазу звалищ дозволяє не тільки поліпшити екологічну ситуацію, 

а й виробляти електроенергію і тепло, частково замінюючи корисні копалини 

Важливою відмінністю біогазу, зібраного на полігонах ТПВ, є ймовірність 

підвищеного вмісту в ньому азоту, кисню, сполук сірки, хлору та силоксанів. Перед 

використанням біогаз очищують від надлишкової вологи, видаляють силоксани та 

сполуки сірки. Для збільшення теплоти згорання відокремлюють частку 

вуглекислого газу з біогазу. 
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Найбільш розповсюджені технології перетворення звалищного газу в 

електроенергію базуються на використанні поршневих двигунів внутрішнього 

згорання або газових турбін. В залежності від кількості зібраного газу, бажаних 

рівнів скорочення викидів і економічних характеристик кожного окремого проекту, 

можливий спектр вибору технологій включає такі варіанти як мікротурбіни, поршневі 

двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) і газові турбіни[1]. 

На полігоні ТПВ міста Миколаєва працює газопоршнева електростанція GE 

Jenbacher 320 потужністю 1063 кВт. Ця технологія має відносно невелику вартість, високу 

ефективність і відповідність виробничої потужності обсягам утворення звалищного газу[2].  

Однак для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферу від 

електростанції на Миколаївському полігоні ТПВ доцільно замінити поршневий 

двигун внутрішнього згорання на блок мікротурбін. При цьому викиди окиси азоту 

скоротяться до 227 – 363 г/МВт-год, леткі органічні сполуки до 9 – 454 г/МВт-год,  

окис вуглецю до 136 – 662 г/МВт-год), окиси сірки і завислі тверді частки взагалі не 

будуть потапляти до атмосферного повітря.  

 

Література: 

1.  Waste in (mega) watt out: Booklet of Confederation of European Waste-to-

Energy Plants / CEWEP, Brussel: CEWEP, 2009. – 40 p  

2.  Миколаївська Міська Рада /Офіційний портал [Электронный ресурс].– 

Режим доступа: http://mkrada.gov.ua/content/zagalnividomostijkh.html (дата звернення 

21.04.2017 р) 
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Сміттєпереробні заводи в Україні представлені чотирма об’єктами, 

побудованими в кінці 1980-х років. Виробничий процес даних підприємств не 
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відповідає сучасним екологічним вимогам, а обладнання давно морально та 

фізично застаріло.  

Отже, сміттєпереробна галузь в Україні знаходиться на етапі становлення, і 

на сьогоднішній день вважається перспективною з точки зору проектування та 

інвестування.  

Головною метою створення проектів підприємств, заводів переробки ТПВ є 

охорона навколишнього середовища. Більш вузькі цілі, включають: розвиток 

сучасних методів управління переробкою відходів, як на місцевому, так і на 

регіональному рівнях; зменшення шкоди здоров'ю, пов'язану з неконтрольованою 

утилізацією твердих побутових відходів; скорочення споживання сировини; 

зменшення викидів забруднюючих речовин: стічних вод, викидів в атмосферу; 

впровадження інноваційних технологій по збору та утилізації відходів[1].  

Для того щоб досягти цілей, позначених в проекті, необхідно, щоб він містив 

наступну інформацію: обсяг і склад відходів, кількість населення, якого стосується 

цей проект; способи переробки відходів, що будуть використовуватися; вплив 

проекту на зайнятість і доходи місцевого населення; ресурсозбереження та типи 

матеріалів, що будуть знову пускатися в оборот; вплив нової стратегії управління 

збором і переробкою відходів на зниження ризиків; зниження збитків навколишнього 

середовища, пов'язаних з реалізацією проекту. 

Бізнес-план заводу повинен враховувати всі особливості галузі, а також ті, що 

виникають у момент будівництва сміттєпереробного заводу, витрати і додаткові 

витрати. Він повинен бути спроектований з урахуванням актуального стану 

переробної галузі в Україні. Проект сміттєпереробного заводу повинен враховувати 

не тільки очевидні витрати на будівництво і обладнання, а й вкладення, спрямовані 

на майбутній розвиток і створення конкурентоспроможного підприємства. Бізнес 

план сміттєпереробного заводу повинен включати наступні виробничі витрати на: 

зведення споруд і будівель, устаткування для сміттєпереробного заводу, 

формування автопарку, облагороджування прилеглих до підприємства територій. 

Операційні витрати: фонд заробітної плати працівників і страхові відрахування, сума 

формується виходячи з штатного розкладу, витрати на оформлення документів, 

комунальні платежі, податкові відрахування і амортизація та інші витрати.  Витрати 

на те, щоб своєчасно відкрити ТОВ. 
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Для заводів з переробки сміття необхідно оформити ТОВ, відкрити 

товариство з обмеженою відповідальністю.   

Також,  необхідно подбати про приміщення та території, де буде знаходитися 

сам завод, необхідна техніка, машини, а також обладнання та спеціалізований 

інвентар. Таке приміщення можна як придбати, так і орендувати, що вже залежить 

тільки від фінансового питання.  Будівництво або розміщення сміттєпереробного 

заводу середнього масштабу не займе території більше 500 кв. метрів. На цій 

території будуть розміщуватися виробничі ділянки, склади, гараж для 

техніки. Розміщення сміттєпереробного підприємства повинно бути розташоване 

тільки за межею міста або в промисловій зоні.  Оптимальним місцем розташування 

такого заводу буде територія біля звалища або полігону ТПВ, так як це зведе до 

мінімуму витрати на доставку сміття. Площа підприємства включатиме площу 

виробничого приміщення, де буде розміщуватися обладнання для переробки та 

сортування сміття, майданчик для складування продукції, також необхідні приміщення 

для керівництва, кімната відпочинку персоналу та інші підсобні приміщення[2].   

Важливим питанням при проектування підприємств переробки ТПВ є вибір 

техніки та обладнання. До основних технічних засобів можна віднести: 

спеціалізовані дробарки, здатні подрібнити побутові відходи, сміттєсортувальні лінії, 

преси, накопичувальні бункери, промислові магніти, навантажувачі. Для 

перевезення сміття на сортування і подальшу утилізацію побутового сміття потрібно 

сміттєвоз. Рекомендовано встановити відеоспостереження, не тільки на в'їзді, але і 

в самому приміщенні, де відбувається ручне сортування сміття.Також на в'їзді крім 

будки для охоронця необхідно встановити обладнання, що вимірює рівень 

радіації[1]. 

Основна праця на сміттєпереробному заводі це ручна праця у вигляді 

сміттєсортувальників, різноробочих і техніків. Також підприємство в своєму штаті 

повинно мати бухгалтера, охоронця і прибиральника, число яких буде залежати 

безпосередньо від масштабу заводу.  

Література: 

1. Галузеві будівельні норми України Підприємства сортування та 

перероблення ТПВ. Вимоги до технологічного проектування / Мінжитлокомунгосп 

України. — 2011. — С. 5 – 19. 
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У руслі загальносвітової тенденції децентралізації енергопостачання все 

більшого поширення набувають установки автономного енергозабезпечення, в яких 

скидна теплота приводних двигунів-електрогенераторів трансформується в холод 

тепловикористовуючими холодильними машинами, а холод використовується на 

технологічні потреби. Особливістю даних установок є наявність декількох 

газопоршневих двигунів (ГПД), кількох тепловикористовуючих холодильних машин і 

бустерного газового котла, що використовується здебільшого в зимовий час при 

підвищених потребах тепла. Така особливість дає можливість регулювати 

виробництво електроенергії, тепла та холоду шляхом відключення або включення в 

роботу двигунів і абсорбційних машин. Термічний стан ГПД забезпечується 

підтримкою температури зворотного (охолодженого) теплоносія на вході ГПД не 

вище 70 °С. У той же час ефективність трансформації теплоти в холод в АБХМ 

висока при зниженні температури теплоносія в АБХМ не більше ніж на 10 ... 15 °С, 

тобто до 75 ... 80 °С (при температурі теплоносія на виході з ГПД - на вході АБХМ 90 

°С). Через суперечливі вимоги по ефективній роботі ГПД і АБХМ по температурі 

теплоносія для підтримання температури зворотного теплоносія на вході ГПД на 

безпечному рівні 70 °С він додатково охолоджується в градирні "аварійного скиду". 

При цьому викиди в атмосферу досягають 30% від загальної кількості теплоти, що 

надходить від ГПД, в результаті чого також знижується загальний ККД (електричний 

і тепловий) установки до 0,55 в порівнянні з 0,8 при відсутності теплових втрат в системі. 
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Для вирішення поставленого завдання був запропонований підхід, якій 

ґрунтується на вдосконаленні системи трансформації скидного тепла ГПД в 

напрямку розширення її температурного діапазону з використанням додаткових 

потужностей газового котла та самих когенераційних ГПД шляхом підведення 

зворотного теплоносія до ГПД двома потоками з різною температурою в залежності 

від температурних рівнів джерел тепловиділення.  

На основі даного підходу була запропонована схема системи, яка комбінує в 

собі двопоточну подачу зворотного теплоносія та ступінчасту трансформацію тепла 

послідовно в двох АБХМ. При цьому теплоносій після використання в першій 

високотемпературній АБХМ розділяється на два потоки, один з яких надходить 

безпосередньо в утилізаційний котел (УК) двигуна в обхід теплообмінників 

охолодження вузлів двигуна. Другий потік прямує в другий низькотемпературний 

ступінь АБХМ, замість подачі в охолоджувач теплоносія (ОТН), як в базовому 

варіанті, після чого теплоносій йде на охолодження вузлів ГПД (рис.1). 

 

Рис. 1. Схема системи утилізації скидної теплоти вдосконаленого 

когенераційного модуля ГПД JMS 420 GS з підведенням до ГПД зворотного 

теплоносія двома потоками: УК - утилізаційний котел; Н - насос; градирня 2 - 

аварійного скидання тепла 

 

Така система утилізації забезпечує зростання теплового коефіцієнта 1-ї 

АБХМ, так як температура теплоносія, що подається до неї, на 5 °С вище базової, 
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крім того надлишкова теплота теплоносія, що раніше скидалась в градирні 

«аварійного скидання» в атмосферу, трансформується в холод у 2-й 

низькотемпературній АБХМ, тим самим зводячи викиди тепла в атмосферу до 

мінімуму.  

 

Рис. 2. Значення теплових коефіцієнтів АБХМ ζАБХМ(90)  та систем утилізації скидної 

теплоти ГПД базового варианту ζСУб,  та варианту з двопоточною подачею 

теплоносія ζСУ(2Аб 2пот.) 

 

При цьому ефективність запропонованої системи утилізації (тепловий коефіцієнт 

ζСУ(2Аб 2пот.)), значно перевищує його значення для базової системи утилізації ζСУб і 

наближається до значення теплового коефіцієнта самої АБХМ ζАБХМ (90) (рис .2). 

На рис. 3 наведені значення холодопродуктивності запропонованої системи 

утилізації Q0 2Аб 2пот. та для порівняння її значення для базової системи утилізації з 

однією АБХМ Q0. (90). 

 

Рис. 3. Кількість холоду, отриманого для систем утилізації: базової Q0 (90) та з двома 

АБХМ і двухпоточною подачею теплоносія Q0 2Аб 2пот. 
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Як видно з рис.3 холодопродуктивність запропонованої системи 

трансформації скидного тепла Q0 2Аб 2пот. зростає майже на половину її базового 

значення Q0(90). 

Висновки 

Завдяки спільному вдосконаленню системи трансформації скидного тепла в 

АБХМ і когенераційної системи відведення тепла від ГПД досягається скорочення 

теплових викидів в атмосферу, тобто підвищення екологічності й ефективності 

установки.  

 
 
ОТВОД И АККУМУЛИРОВАНИЕ КОНДЕНСАТА В ПРОЦЕССАХ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ВОЗДУХА НА ВХОДЕ ГТУ 

 

УДК 621.57 

 

Автори: Прядко А.И., аспирант 

Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова 

 

Одним из направлений сокращения потребления топлива ГТУ является 

охлаждение воздуха на входе теплоиспользующими холодильными машинами 

(ТХМ), трансформирующими в холод теплоту отработавших газов. В работах [1, 2] 

рассмотрены ТХМ с абсорбционной бромистолитиевой холодильной машиной 

(АБХМ) в качестве высокотемпературной ступени предварительного охлаждения 

воздуха на входе ГТУ до температуры tв2 = 15 °С и эжекторной хладоновой 

холодильной машиной (ЭХМ) в качестве низкотемпературной ступени его глубокого 

охлаждения от tв2 = 15 °С до tв2 = 10 °С и ниже. В свою очередь, от ТХМ отводят 

теплоту конденсации системой оборотного охлаждения с градирнями мокрого типа.  

В условиях острого дефицита водных ресурсов в Украине представляется 

целесообразным использовать для подпитки градирен конденсата, образующегося 

в результате конденсации водяных паров в процессе охлаждения воздуха на входе 

ГТУ.  

Эксплуатация воздухоохладителей (ВО) на входе ГТУ при переменных 

температурах наружного воздуха tнв  сопровождается значительными колебаниями 
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тепловой нагрузки в течение суток, и прежде всего на высокотемпературную 

ступень предварительного охлаждения. Соответственно меняется и количество 

водного конденсата, получаемого как сопутствующий продукт охлаждения воздуха, 

что необходимо учитывать при выборе проектной тепловой нагрузки ступеней 

охлаждения.  

В работах [1, 2] предложен методологический подход к проектированию 

охладителей воздуха на входе ГТУ с учетом климатических условий эксплуатации, 

в соответствии с которым тепловую нагрузку всего двухступенчатого ВО выбирают 

исходя из годовой экономии топлива за счет охлаждения воздуха на входе, а 

тепловые нагрузки высоко- и низкотемпературных ступеней – с учетом 

значительных колебаний тепловой нагрузки на высокотемпературную ступень 

предварительного охлаждения и ее падения в прохладные периоды: летом – в 

ночные часы и межсезонье. Показано, что для климатических условий юга Украины 

за рациональную удельную тепловую нагрузку двухступенчатого ВО q0 = Q0 /Gв , 

приходящуюся на единичный расход воздуха (Gв = 1 кг/с) и обеспечивающую 

максимальную годовую экономию топлива, можно принять q0 = 34 кВт/(кг/с).  

Показано также, что удельную тепловую нагрузку на высокотемпературную 

ступень ВОВТ  предварительного охлаждения q0.ВТ  следует принимать заниженной, 

чтобы исключить непроизводительные потери мощности (соответственно и затраты 

топлива) ГТУ на преодоление ее аэродинамического сопротивления ∆РВТ , 

имеющие место в периоды эксплуатации ВОВТ  с недогрузкой (прохладные периоды 

летом и межсезонье), а тепловую нагрузку низкотемпературной ступени глубокого 

охлаждения ВОНТ  q0.НТ , наоборот, завышенной по сравнению с требуемой для 

охлаждения воздуха от tв2 = 15 ºС до tв2 = 10 ºС, чтобы в прохладные периоды 

(межсезонье) обойтись без ВОВТ , а при высоких tнв  воспринимать избыточную 

тепловую нагрузку на ВОВТ , превышающую ее проектную величину.  

В настоящей работе проанализирована зависимость количества конденсата, 

получаемого в процессе охлаждения воздуха на входе ГТУ при разных 

соотношениях проектных тепловых нагрузок высоко- и низкотемпературных 

ступеней охлаждения. 

В качестве примера проведены расчеты параметров процесса охлаждения 

воздуха на входе ГТУ в двухступенчатом ВО с получением конденсата для двух 
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вариантов соотношения удельных тепловых нагрузок ступеней охлаждения: q0.ВТ ≈ 

q0.НТ ≈ 17 кВт/(кг/с); а также q0.ВТ ≈ 10 кВт/(кг/с) и q0.НТ = 24 кВт/(кг/с) при суммарной 

удельной тепловой нагрузке двухступенчатого ВО q0 = 34 кВт/(кг/с) и меняющихся в 

течение суток температуре tнв  и относительной влажности φ наружного воздуха для 

климатических условий Николаевской обл.  

При удельных тепловых нагрузках q0ВТ = 10 кВт/(кг/с) и q0НТ = 24 кВт/(кг/с) 

количество конденсата, полученного за сутки как сопутствующего продукта 

процесса охлаждения воздуха в двухступенчатом ВО и его ступенях ВОВТ  и ВОНТ  

довольно существенное и составляет в удельных величинах (при Gв = 1 кг/с) 

соответственно: 400 кг/(кг/с), 100 кг/(кг/с), 300 кг/(кг/с).  

Такое двухступенчатое охлаждение циклового воздуха в ВОВТ  и ВОНТ  на 

входе ГТУ создает условия для раздельного отвода и аккумуляции конденсата с 

разной температурой и последующего его рационального использования в системе 

охлаждения, в частности конденсат с повышенной температурой может быть 

использован для подпитки градирен системы оборотного охлаждения 

конденсаторов АБХМ и ЭХМ, а конденсат с пониженной температурой – как 

хладоноситель для ВОВТ , например, при работе АБХМ в качестве 

высокотемпературной ступени. 
 

Выводы. Исследована возможность получения воды при конденсации 

водяного пара в процессе двухступенчатого охлаждения циклового воздуха на 

входе ГТУ теплоиспользующими абсорбционной бромистолитиевой и хладоновой 

эжекторной холодильными машинами, утилизирующими теплоту отработавших 

газов. Проанализирована зависимость количества конденсата, выпадающего в 

ступенях предварительного охлаждения воздуха на входе ГТУ холодной водой от 

абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины и глубокого охлаждения 

хладоновой эжекторной холодильной машиной, от распределения тепловых 

нагрузок между ступенями. Приведены результаты расчетов количества 

выпадающего конденсата для климатических условий юга Украины.  
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Автори: Радченко А.Н., к.т.н., доцент, докторант 

Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова 
 

Охлаждение воздуха на входе ГТУ теплоиспользующими холодильными 

машинами (ТХМ), преобразующими в холод теплоту отработавших газов, является 

одним из основных направлений сокращения потребления топлива. Снижение 

температуры воздуха Δt  на входе ГТУ зависит от температуры tх  хладоносителя 

ТХМ. В абсорбционных бромистолитиевых холодильных машинах (АБХМ) воздух 

можно охладить до температуры не ниже tв2 = 15 ºС (tх ≈ 7 ºС), а в эжекторных 

холодильных машинах (ЭХМ) при использовании низкокипящих рабочих тел (НРТ), 

например хладонов, – до температуры tв2 = 10 ºС и ниже (температура кипения 

хладонов tх = t0 = 2…3 ºС). Однако эффективность трансформации теплоты в холод 

в ЭХМ гораздо ниже, чем в АБХМ: их тепловые коэффициенты ζЭ = 0,2…0,3 по 

сравнению с ζА = 0,7…0,8 для АБХМ, где тепловой коэффициент ζ = Q0 /Qг – 

отношение холодопроизводительности к затраченной теплоте отработавших газов 

(горячей воды, получаемой за счет теплоты газов). 

В работах [1, 2] рассмотрено охлаждение воздуха на входе ГТУ в ТХМ 

комбинированного типа с АБХМ в качестве высокотемпературной ступени 

охлаждения наружного воздуха от текущей температуры tнв  до температуры  

tв2 = 15 °С и ЭХМ как низкотемпературной ступенью более глубокого охлаждения до 

tв2 = 10 °С и ниже. Показано, что применение таких комбинированных ТХМ весьма 
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целесообразно для охлаждения воздуха на входе ГТУ при ограниченном тепловом 

потенциале отработавших газов ГТУ и изменении климатических условий 

эксплуатации в течение года. Предложено в весенние и осенние месяцы, когда 

тепловая нагрузка на ТХМ, и прежде всего на высокотемпературную 

абсорбционную бромистолитиевую ступень, сокращается, использовать 

высвобождаемый тепловой потенциал отработавших газов для более глубокого 

охлаждения воздуха на входе ГТУ низкотемпературной ЭХМ-ступенью. Однако 

резервы повышения эффективности охлаждения воздуха на входе ГТУ при 

изменении его тепловлажностных параметров и соответственно тепловых нагрузок 

на систему охлаждения в течение суток, причем в наиболее нагруженные летние 

месяцы, не исследованы и пути их реализации не предложены. 

Проанализируем изменение параметров процесса охлаждения воздуха на 

входе ГТУ, и прежде всего тепловой нагрузки на воздухоохладитель (ВО), в течение 

наиболее теплых суток июля месяца. Показано, что экстремумы коэффициента 

влаговыпадения ξ и tнв  (соответственно φ и Δt10 ) взаимно противоположны. 

Поскольку удельная тепловая нагрузка q0.10  на воздухоохладитель зависит от 

затрат холода на конденсацию водяных паров из воздуха, доля которых 

определяется коэффициентом влаговыпадения ξ, то вполне логично, что при 

максимальных в течение суток температурах наружного воздуха tнв  (минимальных 

ξ ) тепловая нагрузка q0.10  будет меньше максимальной величины.  

Смещение во времени максимальных значения удельной тепловой нагрузки 

(требуемых затрат удельной холодопроизводительности) q0.10  на 

воздухоохладитель относительно максимальных значений температуры наружного 

воздуха tнв , означает, что воздухоохладитель, рационально спроектированный на 

тепловую нагрузку q0.р = 34 кВт/(кг/с), выбранную исходя из достижения 

максимальной (близкой максимальной) годовой экономии топлива, практически 

обеспечивает требуемую величину снижения температуры воздуха на входе ГТУ 

Δt10  при максимальных значениях температуры наружного воздуха tнв , приводящих 

к наибольшему ухудшению топливной эффективности ГТУ. При максимальной 

температуре наружного воздуха tнв = 34 °С (14…15 ч по полудни) требуемая 

величина снижения температуры воздуха на входе ГТУ Δt10  и действительная Δt10д  

(с учетом некоторого дефицита удельной холодопроизводительности –Δq0 ) 
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практически одинаковы: Δt10 ≈ Δt10д , соответственно и действительная температура 

охлажденного воздуха на входе ГТУ tв2д ≈ 10 ºС.  

То обстоятельство, что некоторый дефицит удельной 

холодопроизводительности -Δq0  (по сравнению с требуемой величиной q0.10  для 

снижения температуры воздуха на входе ГТУ до tв2 = 10 ºC) и, следовательно, 

соответствующее недоохлаждение воздуха на входе ГТУ -Δt10д  приходятся не на 

максимальные значения температуры наружного воздуха tнв , наиболее 

неблагоприятные для ГТУ, открывает возможности для реализации избытка 

располагаемой холодопроизводительности +Δq0 = q0.10р – q0.10  более глубоким 

охлаждением воздуха (до более низких tв2  путем снижения температуры 

хладоносителя tх , т.е. кипящего хладона t0 ) не только избытка располагаемой 

холодопроизводительности +Δq0 = q0.10р – q0.10  более глубоким охлаждением 

воздуха (до более низких tв2  путем снижения температуры хладоносителя tх , т.е. 

кипящего хладона t0 ) при пониженных температурах tнв , но и при максимальных tнв .  

Поскольку тепловой коэффициент ЭХМ ζ при снижении температуры кипения 

хладона t0  уменьшается, а при снижении температуры конденсации tк , наоборот, – 

возрастает, то демпфировать негативное влияние снижения t0  на ζ можно 

понижением температуры конденсации хладона tк . Последнее возможно при 

снижении температуры охлаждающей конденсатор ЭХМ воды, поступающей из 

градирни системы оборотного охлаждения, которая для градирни мокрого типа 

прямо связана с температурой наружного воздуха по мокрому термометру tм . Так, в 

ночные (до 6…7 ч утра), когда имеет место избыток располагаемой холодопроиз-

водительности +Δq0 = q0.10р – q0.10 , температура наружного воздуха по мокрому 

термометру tм  (соответственно и охлаждающей конденсатор ЭХМ воды, поступающей 

из градирни мокрого типа в низкотемпературную ступень ВОНТ  двухступенчатого 

ВО) более низкая (примерно на 2 ºC по сравнению с утренними часами τ = 6…10 ч).  

Особенно примечательным является снижение температуры воздуха по 

мокрому термометру tм  (соответственно и охлаждающей конденсатор ЭХМ воды, 

поступающей из градирни мокрого типа) в часы максимальных температур 

наружного воздуха tнв  (при минимальной относительной влажности φ наружного 

воздуха). Эта особенность изменения тепловлажностных параметров наружного 

воздуха (противоположного изменения tнв  и φ), особенно выраженная при 
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максимальных температурах наружного воздуха tнв  (при минимальной 

относительной влажности φ), создает условия для более глубокого охлаждения 

воздуха на входе ГТУ в наиболее напряженные периоды эксплуатации за счет 

использования прежде всего охлаждающего потенциала наружного воздуха, а 

именно снижения температуры воздуха по мокрому термометру tм , соответственно 

и охлаждающей конденсатор ЭХМ воды, поступающей из градирни мокрого типа.  

Выводы. Впервые выявлены резервы повышения эффективности охлаждения 

воздуха на входе ГТУ, обусловленные особенностями изменения климатических 

условий эксплуатации и соответствующих тепловых нагрузок на систему охлаждения, 

состоящие в смещении во времени максимальных тепловых нагрузок q0.10  и температур 

наружного воздуха. Предложены пути их реализации более глубоким охлаждением 

воздуха на входе ГТУ, причем при максимальных температурах наружного воздуха. 
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В настоящее время имеющийся состав судов портофлота (СП) морских 

портов Украины [1] обеспечивает решение различных целевых задач, возникающих  
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на акватории порта. При этом, как показывают результаты выполненных 

исследований, задача повышения экологических показателей работы судовых 

энергетических установок СП остается актуальной. 

Одной из особенностей эксплуатации некоторых типов судов портового флота 

является частая смена ходового и стояночных режимов в процессе эксплуатации. 

При низких температурах наружного воздуха и воды в акватории происходит 

интенсивное остывание судовых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и их 

систем, а последующий пуск из холодного состояния и прогрев приводит к 

повышенному износу ДВС, значительным затратам топлива и выбросам веществ 

загрязняющих воздушное пространство. Решение проблем «холодного пуска» для 

судов портофлота значительно улучшило бы их экономичность и экологические 

показатели эксплуатации СП. 

Одним из направлений повышения экологических показателей судовых 

энергетических установок СП следует считать использование в их составе 

теплоаккумулирующих систем (ТАС) [2]. 

Приводится обзор существующих принципиальных схем 

теплоаккумулирующих систем, обеспечивающих решение задач «холодного пуска». 

Решение вопроса эффективности работы ТАС в составе энергетических 

установок СП требует предварительной оценки массогабаритных показателей 

системы, что связано с имеющимися ограничениями, которые регламентированы  

малыми объемами машинно-котельных отделений. Очевидно, что основным 

элементом, определяющим массогабаритные показатели ТАС, выступает тепловой 

аккумулятор. 

С целью оценки параметров комбинированного ТА для системы смазки ДВС 

малотоннажных судов, была разработана математическая модель ТА, в котором 

основным теплоаккумулирующим материалом является смазочное масло ДВС, а 

дополнительным –  капсулированный фазопереходный материал, размещаемый 

внутри корпуса теплового аккумулятора.   

В представленных результатах расчета, в качестве капсулированного 

фазопереходного материала, рассмотрен гексагидрат нитрата магния [3]. 
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а) уменьшение массы ТА б) уменьшение объема ТА 

 
Рисунок 1 – Относительное уменьшение массогабаритных параметров 

теплоемкостного ТА (без свободного объема, масса смазочного масла – 40 кг) при 
использовании капсулированного гексагидрата нитрата магния 

Показано, что при прочих равных условиях, основное преимущество 

использования комбинированного ТА по сравнению с теплоемкостным достигается 

за счет уменьшения объема ТА.  С увеличением мощности судового ДВС (и, как 

следствие, увеличения объема смазочного масла) преимущества использования 

комбинированного ТА рассмотренного функционального назначения в составе 

системы смазки ДВС, по сравнению с теплоемкостным ТА, снижаются. 
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Системи водоочистки традиційно вважаються екологічно спрямованими 

об’єктами, впровадження яких позитивно впливає на стан довкілля. Величина такого 

впливу визначається мірою усунення забруднень і показників води, токсичних чи 

несприятливих для людини чи гідросфери або природи в цілому. 

Зазначений підхід до екологічної оцінки ефективності систем водоочистки 

цілком виправданий в локальному її розумінні, коли вирішується питання взаємин 

конкретної системи з наближеною до неї частиною навколишнього середовища. 

При цьому поза уваги залишається очевидний факт глобального впливу 

системи водоочистки, як цільового і тому фінального об’єкта основної антропогенної 

діяльності, реалізація та функціонування якого обумовлює обов’язкову потребу в 

певних сировинних та енергетичних складових, виробництво яких є відокремленими  

видами антропогенної діяльності, які супроводжується своїми впливами на довкілля. 

Доцільність зазначеного підходу показано на прикладі класичної технології 

повної біологічної очистки побутових стічних вод, при якій з кожного м3 стічної води 

в сереньому видаляється біля 180 г завислих речовин, на 300 г/л зменшується 

величина БСК,  з солей амонію утворюється і залишається в очищеній воді сумарно 

понад 150 г  нітритів та нітратів і, за рахунок аеробного окислення органічних 

домішок стічної води, у повітря надходить біля 0,45 кг двоокису вуглецю. 

Для отримання таких результатів очисними спорудами споживається 

електроенергії біля 3 кВт-год/м3 стічної води. При виробництві на ТЕЦ зазначеної 

кількості електроенергії у довкілля надходить  [1]  понад 5,7 кг вуглекислого газу, 93 

г окису вуглецю, 171 г твердих часток пилу, біля 26 г SO2  та близько 4 г NO2 . 
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Певний екологічний позитив захисту водойми скидом зворотних вод належної 

якості нівелюється, а може навіть перебільшується, негативним впливом 

забруднення атмосферного повітря викидами ТЕЦ при виробництві електроенергії, 

яка необхідна для функціонування зазначеної технології очистки стічних вод. 

Додатково до викидів димових газів необхідно врахувати, що видобуток 

кожної тони умовного палива  призводить до утворення 3..4 м3 забрудненої шахтної 

води, скид якої у водойми потребує, у свою чергу, належної очистки. Крім того, 

робота добувного комплексу дає пилові викиди в кількості 200..1000 кг/т добутого 

вугілля, а кожен відвал щодобово продукують в середньому до 4,5 т СО2, 0,6 т СО, 

0,1 т SO2 та 0,02 т H2S  і  0,1 т  NO2. Не варто також забувати про екологічні 

забруднення від транспортування і що все це також потребує певної кількості 

електроенергії. 

Звичайно, баланс отриманої довкіллям питомі маси та асортиментну 

забруднень змінюються при іншій забрудненості стічних і вимоги до якості зворотних 

вод, використанні альтернативних технологій очистки та виробництва 

електроенергії тощо, але сам факт наявності показаних протирічь потребує  

відповідних природоохоронних осмислень та реагувань. 

Певним кроком в напрямку усунення зазначеної невідповідності є пропозиція 

[2] визначення глобального екологічного сліду, як міри потреб окремих людей чи  

регіонів або країн, величина якої вимірюється кількістю глобальних гектарів 

території, що забезпечить задоволення їх відповідних потреб. 

Очевидно, що дещо умовно «екологічним» слідом називати ресурсну оцінку 

споживання, оскільки чинна методика її визначення не передбачає можливість 

прямого встановлення того якісного та кількісного навантаження на довкілля, за 

яким оцінюється  ступінь його забруднення і, відповідно, рівень екологічної безпеки. 

З цією метою пропонується [3] для кожного виду продукції обчислювати її ГЕР 

-глобальний екологічний результат (Global Ecological Result - GER)  , який показує 

сумарне екологічне навантаження на довкілля даного виду антропогенної діяльності 

і включає екологічні збитки як виробництва цієї продукції, так і зовнішнього до нього 

виробництва продукції всіх її складових. 

Зважаючи на двостадійність практично любого виду антропогенної діяльності, 

доцільно визначати  відокремлено її капітальну, при формуванні виробництва, 
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екологічну складову та експлуатаційну екологічну складову при його цільовому 

функціонуванні. 

Капітальна складова утворюється з  екологічного впливу  при формуванні 

(зокрема будівництві) виробництва, а також як певна частка впливу інших 

відокремлених виробництв,  що забезпечують формування сировинніими та 

енергетичними тощо потребами.  Експлуатаційна складова екологічного впливу є 

результатом функціонування створеного виробництва та випуску ним продукції, а 

також певної частки впливу  інших відокремлених виробництв,  що забезпечують 

його функціонування сировинними та енергетичними тощо  потребами. 

Загальним у визначенні екологічного впливу антропогенної діяльності є 

врахування локального та глобального її компонентів, а також капітальної та 

експлуатаційної його складових.  

Локальний компонент оцінює екологічні впливи, що формуються 

безпосередньо на території створення та функціонування даного виробництва. 

Глобальний компонент враховує також впливи інших виробництв – сировинних та 

енергетичних постачальників, що знаходяться на будь-якій відстані поза межами 

території даного виробництва.  

Принципова відмінність капітальної та експлуатаційної складових ГЕR 

антропогенної діяльності полягає у характері їх впливу на довкілля. По-перше, вони 

рознесені в часі, бо експлуатаційна складова екологічного впливу може виникати 

тільки після того, як завершиться формування капітальної. По-друге, надалі вони 

діють сумісно, при цьому очевидно, що експлуатаційна складова весь час 

поновлюється і її вплив залишається відносно постійним, а  вплив капітальної з 

часом затухає відповідно природному процесу протидії довкілля антропогенним 

діям збурення. 

Зазначена нестабільність капітальної складової ускладнює оцінку кількісної 

динаміки її екологічного впливу, теоретичною базою для майбутньої розробки 

концепції та методики визначення якого може слугувати поглиблений розгляд 

життєвого циклу капітальних об’єктів антропогенної діяльності. 

Енергетична оцінка експлуатаційної складової ГЕР очистки стічних вод 

свідчить про екологічну збитковість класичної технології водоочистки і потребує 

розробки її енергоощадних альтернатив. 
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Певною мірою зазначеній вимозі відповідає біосорбційно-фільтраційна 

(БІОСОФ) технологія ступеневої очистки стічної води у біореакторах, заповнених   

шаром легкого інертного мілкозернистого фільтраційного завантаження, на 

гранулах  якого природним шляхом формується і експлуатаційно підтримується 

іммобілізована мікрофлора. 

Саморегульованість біохімічної і фільтраційної складових процесу очистки та 

ряд інших технологічних і конструктивних рішень технології БІОСОФ забезпечують 

зменшення її енергоспоживання орієнтовно до 0,2 кВт-год/м3 стічної води і значно 

зменшують екологічну збитковість знешкодження стічних вод. 
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Сучасний стан земель в Україні не відповідає вимогам раціонального 

використання земельних ресурсів. Майже 92 % земельного фонду залучено у 

господарський обіг, у результаті чого порушений екологічний стан навколишнього 

середовища і сільськогосподарських ландшафтів. 

 Велика частина земель піддається водній і вітровій ерозії, промисловому 

забрудненню, дегумусифікації, руйнуванню структури ґрунту, переущільненню. У 

результаті цих і інших процесів порушуються агросистеми і їх біопродуктивна 
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стабільність. Зниження родючості ґрунтів приводить до зниження екологічної 

ефективності землекористування. 

При визначенні екологічної оцінки сучасного стану землекористування за 

основу приймається конкретна земельна ділянка, яка містить у собі всю екологічну 

систему, тобто місцерозташування та використання. 

Для екологічної оцінки сталого землекористування використовуємо 

коефіцієнти екологічної стабільності території, антропогенного навантаження та 

еродованості ґрунтового покриву, які необхідно враховувати при прогнозуванні та 

плануванні використання земельних ресурсів. 

Екологічна стабільність агроландшафтів проводиться за методикою М.В. 

Козлова [1]. 

Коефіцієнт екологічної стабільності території розраховується за формулою 

 

 

де Кст.агр – коефіцієнт екологічної стабільності території агроландшафту; 

Кi – коефіцієнт екологічної стабільності угідь i-го виду; 

Рi – площа угідь i-го виду; 

Кp – коефіцієнт морфологічної стабільності рельєфу. 

Поділ території за показниками екологічної стабільності: якщо < 0,34 – 

територія екологічно нестабільна і потрібно визначити радикальні заходи для 

виправлення ситуації і недопущення погіршення екологічного стану території; 0,34-

0,50 – стабільно нестійка, треба вжити заходів для виправлення і покращання 

ситуації і приведення території до екологічної стабільності; 0,51-0,66 – 

середньостабільна, рекомендувати заходи для покращання і підтримання території 

в стабільному стані; 0,67 і > – екологічно стабільна. 

Для визначення коефіцієнтів антропогенного навантаження (Кан) на земельні 

ресурси використовують методику А. М. Третяка [2]. 

Бал антропогенного навантаження розраховують за формулою 

 

де Кан – бал антропогенного навантаження; 
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Бі – бал антропогенного навантаження i-го угіддя; 

Рі – площа i-го угіддя. 

Поділ показників коефіцієнтів антропогенного навантаження: < 2,5 – територія 

найменше перетворена, низький рівень; 2,6-3,0 – територія слабоперетворена, 

середній рівень; 3,1-3,5 – територія перетворена, підвищений рівень; 3,6-4,0 – 

територія середньоперетворена, високий рівень; 4,1-4,6 – територія 

сильноперетворена, дуже високий рівень; 4,5 і >дуже сильно перетворена, 

критичний рівень. 

Еродованість ґрунту можна виразити кількісно через коефіцієнт, що показує 

його зміну у порівнянні з не еродованими грунтами за ознаками: зменшенню 

потужності генетичних шарів, зменшенню кількості гумусу в певному шарі ґрунту, 

зниженню родючості Г.А. Чуян [3]. Для не еродованих ґрунтів коефіцієнт 

еродованості ґрунту дорівнює 1, для слабоеродованих – 1,20; для 

середньоеродованих – 1,57 і сильноеродованих – 2,58. 

 Коефіцієнт еродованості ґрунтового покриву визначається за формулою: 

Кегп = 


S

SSSS 3210 *58,2*57,1*2,1
 

 Таким чином, встановлення екологічної оцінки, шляхом визначення 

коефіцієнтів антропогенного навантаження, екологічної стійкості й стабільності та 

еродованості грунтового покриву, вказують на екологічну збалансованість 

агроландшафтів, їх стійкість і ступінь перетворення під впливом господарської 

діяльності. При цьому достатня наявність елементів природної інфраструктури 

(лісів, пасовищ, сіножатей і водойм) є головним показником стійкості 

землекористування. 
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ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В МОРСЬКОМУ ПОРТУ 

 

УДК 504.06 

 

Автори: Літвак С.М., к.т.н., професор НУК; Літвак О.А., к.е.н.; Попова М.М. 

Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

В сучасних умовах розвитку дослідження екологічних проблем діяльності 

морських портів стає все більш актуальним. Це пов’язано, у першу чергу, з 

реформуванням морегосподарського комплексу України, необхідністю активного 

використання різних форм інвестування в розвиток портової інфраструктури.  

У природоохоронній діяльності державні морські порти керуються нормами 

Законів «Про морські порти України», «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Земельним та 

Водним кодексами України, Постановами Кабінету Міністрів України та іншими 

підзаконними актами. З метою забезпечення вимог законодавства з охорони 

навколишнього середовища  адміністрації морських портів здійснюють екологічний 

контроль у таких напрямках: 

- запобігання забрудненню навколишнього природного середовища на 

території і акваторії порту; 

- ліквідація аварійних ситуацій, аварій, які пов’язані з розливами 

забруднюючих речовин в акваторіях; 

- виконання вимог екологічної безпеки в результаті господарської діяльності 

на закріплених за ними територіях; 

- контроль за відповідністю значень показників якості атмосферного повітря, 

водних ресурсів на кордонах санітарно-захисних зон і акваторій портів, які 

встановлені державними нормами. 
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Одним з головних завдань у розвитку морських портів є створення і 

підтримання позитивного природоохоронного іміджу на національному та 

міжнародному рівні, з поступовим приєднанням провідних портів України до 

спільноти “зелених” портів Європейського Союзу, за умови виконання відповідних 

вимог екологічної безпеки європейських держав. 

Перевантажувальні процеси, що проводяться в портах, завжди пов'язані з 

можливістю несанкціонованого потрапляння об'єктів перевантаження в атмосферу і 

водне середовище. Тому необхідним є проведення заходів щодо забезпечення 

нормативного стану навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. 

Для зниження рівня негативного впливу на навколишнє природне середовище 

при здійсненні перевантажувальних процесів ефективним є впровадження 

наступних заходів: 

при перевантаженні зернових, олійних культур і продуктів їх переробки 

- висота телескопічної труби суднонавантажувальних машин над пайолом 

трюму або поверхнею вантажу не повинна перевищувати одного метра; 

- припинення перевантаження при підвищеній вологості і під час 

метеорологічних опадів, а також при небезпечній швидкості вітру, зазначеної в РТК; 

- використання конвеєра закритого типу поза будівлею складів; 

- надійне кріплення аспіраційних повітропроводів, регулярна перевірка 

відсутності зсувів при їх очищенні; 

- щозмінне прибирання території перевантажувальних комплексів; 

при перевантаженні рослинних олій  

- засипка місця розливу масла піском (після вбирання пісок збирається в 

ємність і вивозиться в місце утилізації); 

- припинення операцій зливу-наливу в разі виявлення течі; 

- регулювання «дихаючих» клапанів резервуарів на необхідний надлишковий 

тиск і вакуум; 

- збір розлитих олій в спеціальні ємності; 

- надійна експлуатація очисних споруд; 

- злив олій з автотранспорту проводиться при вимкненому двигуні 

внутрішнього згоряння. 

З метою проведення натурних досліджень стану навколишнього природного 

середовища в районі розташування комплексів перевантаження зернових, олійних 

культур та рослинних олій розробляється програма щорічних моніторингових 
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досліджень, яка погоджується із Державною екологічною інспекцією північно-

західного регіону Чорного моря. 

Відповідно до розробленої програми моніторингових спостережень необхідно 

проводити наступні заходи: 

- оцінка рівня забруднення акваторії в районі розташування комплексу; 

- оцінка рівня забруднення атмосферного повітря на джерелах викидів і на 

межі санітарно-захисної зони; 

- оцінка впливу відходів на території перевантажувального комплексу. 

Контроль за дотриманням вимог і норм з охорони навколишнього середовища 

здійснюється щорічно із залученням атестованих та акредитованих організацій. 
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Оцінка екологічного стану води у водних об'єктах здійснюється за 

результатами різних видів моніторингу (гідрохімічного, біологічного, санітарно-

гігієнічного), спрямованих на оцінку стану якості вод, а також спеціальних 

досліджень, спрямованих на вивчення хімічного, гідрохімічного, мікробіологічного 

забруднення води і донних відкладень, стану фауни і флори водних об'єктів. 

Основною метою моніторингу якісного стану вод у водних об'єктах є встановлення 

водних об'єктів, в яких якісний склад вод негативно впливає на флору і фауну 

водного об'єкту, а також сприяє розвитку захворювань серед населення, пов'язаних 

з використанням неякісної води. Незважаючи на те, що кількість запропонованих 
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методів комплексних оцінок якості води досить велика, це питання є до цього часу 

проблемним і потребує одночасного вивчення різних властивостей водного об’єкта. 

На сьогодні в Україні немає юридичного документа, який законодавчо затверджує 

той чи інший спосіб оцінки якості води, оцінки і характеристики впливу берегових 

точкових джерел забруднення на водні об’єкти і рекомендує його до загального 

використання в роботі. Тому розробка принципово нових підхідів при визначенні 

комплексу регіональних заходів по оздоровленню річок, які будуть засновані на 

оцінці вірогідності виникнення несприятливих для природного середовища і людини 

наслідків здійснення господарської діяльності є дуже актуальним. 

При оцінці екологічного стану водних об'єктів повинні враховуватися і 

потенційні екологічні загрози, які пов'язані з екологічним станом водозбірних 

територій: підприємства ЖКГ; полігони промислових і побутових відходів; 

несанкціоновані звалища; промислові підприємства; сільськогосподарські 

підприємства і тваринницькі комплекси; транспортна інфраструктура. 

Для вирішення таких питань було розроблено новий методичний підхід до 

оцінки впливу берегових джерел скиду стічних вод на стан поверхневих вод 

Миколаївської області на прикладі комунальних підприємств, з обґрунтуванням 

ступеня пріоритетності «гарячих точок», ранжування на основі комплексного аналізу 

результатів моніторингу, умов скиду та складу стічних вод, ступеня їх очищення та 

навантаження на водний об’єкт. 

Детальну оцінку джерел забруднення виконано на основі логіко-математичної 

моделі оцінки впливу джерел забруднення водного середовища, що включає три 

блоки показників:  

1. Характеристика умов скиду стічних вод та моніторинг; 

2. Характеристика стічних вод, що скидаються джерелом забруднення у 

водне середовище; 

3. Навантаження на водний об’єкт, перенесення забруднюючих речовин з 

річковим стоком. 

Загальну оцінку ступеня екологічної небезпеки точкових джерел забруднення 

на водні об’єкти Миколаївської області здійснено з урахуванням середніх значень 

коефіцієнтів впливу за трьома блоками показників за загальним коефіцієнтом 

шкідливого впливу джерела забруднення на водні об’єкти Рсер, що визначався за 

формулою: 
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 , 

де rсер – середнє значення коефіцієнта впливу джерела забруднення за 

показниками умов скиду стічних вод та моніторингу, 

ссер − середнє значення коефіцієнта впливу джерела забруднення за 

показниками характеристики стічних вод, що скидаються джерелом забруднення у 

водне середовище; 

mсер − середнє значення коефіцієнта навантаження джерела забруднення на 

водний об’єкт. 

Вихідними кількісними даними про існуючі обсяги скиду забруднюючих 

речовин та їх концентрації у зворотних водах, що використовувалися при 

проведенні досліджень, була база даних державної статистичної звітності за 

формою «2 тп – водгосп». 

Висновки. Результати ранжування комунальних підприємств та проведеного 

аналізу ступеня екологічної небезпеки точкових джерел забруднення показали 

можливості використання нового методичного підходу для комплексної оцінки 

впливу берегових джерел скиду стічних вод на стан водного середовища. Така 

оцінка дозволить прийняти науково-обгрунтовані управлінські рішення про 

пріоритетність реалізації природоохоронних заходів і розробити стратегію 

раціонального водокористування. 
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Структурна перебудова економіки повинна проводитися в умовах зміни 

законодавства в області екологізації економіки, тобто в посилені вимог державних 
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стандартів технологічних процесів, у взаємодії не тільки з навколишнім 

середовищем, але й з визначенням цілей виробництва, що забезпечують 

відновлення якості середовища проживання, одержання продукції, яка б не 

наносила збитку природним об’єктам протягом усього життєвого циклу. Екологічно 

орієнтоване керування виробництвом являє собою систему планування та контролю 

на різних етапах: складання виробничої програми; планування підготовки і перевірки 

стану роботи устаткування; виробничий контроль; планування і контроль якості. 

В сучасних умовах світової фінансової нестабільності, одним з основних 

правил і невід'ємною частиною виживання великих компаній є наявність 

сертифіката відповідності міжнародним стандартам та ефективне функціонування, 

розвиток і вдосконалення на підприємстві Інтегрованої системи менеджменту (ІСМ),  

частини загальної системи управління, що відповідає вимогам двох або більше 

міжнародних  стандартів у сфері менеджменту і функціонує як єдине ціле.  

У Миколаївській області впроваджено інтегровані системи менеджменту на 

таких великих підприємствах, як ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ВП 

«Южно-Українська АЕС», ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ТОВ 

СП «Нібулон», ПАТ «Югцемент» та ін.  

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» одним з перших у Миколаївському 

регіоні пройшов сертифікацію на відповідність міжнародним  стандартам серії ISO 

9000 (Стандарти у галузі систем менеджменту якості) та ISO 14000 (Стандарти у 

галузі систем екологічного менеджменту). Підприємство приділяє велику увагу 

питанням екології і прагне звести до мінімуму вплив на навколишнє середовище. 

Інноваційна діяльність також дозволяє знизити навантаження на навколишнє 

середовище шляхом створення нових технологій виробництва алюмінію, які 

демонструють значний екологічний ефект. Прийнята 2011 році корпоративна 

Політика в області екології визначає основні принципи роботи та основні напрямки 

розвитку системи екологічного менеджменту на підприємстві. 

ВП «Южно-Українська АЕС» є основою Южно-Українського енергетичного 

комплексу, який об'єднує Южно-Українську АЕС, Олександрівську ГЕС та 

Ташлицьку ГАЕС - єдиного в Україні підприємства з комплексним використанням 

базових ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей та водних ресурсів 

ріки Південний Буг. Вперше відповідність системи управління ВП ЮУАЕС вимогам 
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ISO 9001 було встановлено в 2006 році, а ISO 14001 - в 2014 році, і підтверджувалося 

протягом наступних років відповідно до процедури сертифікаційного органу.  

В процесі впровадження системи інтегрованого менеджменту на підприємстві з 

метою формування у персоналу ВП ЮУАЕС, а також залучених підрядних 

організацій, прихильності до виконання вимог щодо забезпечення безпеки 

експлуатації систем і обладнання розроблено відповідні «Заяви керівництва ВП 

ЮУАЕС», серед яких «Заява про політику в галузі безпеки», «Заява про екологічну 

політику», «Заява про політику в галузі забезпечення якості» та інші. Також на 

основі аналізу виробничої діяльності підприємства ідентифіковано  та проведено 

оцінку 244 екологічних аспектів: 196 екологічних аспектів нерадіаційного характеру, 

34 екологічних аспекти радіаційного характеру та 11 екологічних аспектів ядерного 

характеру. Інтегрована система менеджменту ВП ЮУАЕС підтримується на 

належному рівні і постійно вдосконалюється. 

Екологічна політика ТОВ СП «Нібулон» спрямована на забезпечення 

ефективного використання та відтворення природних ресурсів (поверхневих та 

підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтів та ін.), охорону навколишнього 

природного середовища та забезпечення екологічної безпеки виробництв. 

Всі новозбудовані об’єкти ТОВ СП «НІБУЛОН» пройшли державну екологічну 

експертизу, основна мета якої, заборонити реалізацію проектів, які становлять 

підвищену екологічну небезпеку. За цієї мети на підприємстві постійно 

досліджуються наявні виробничі процеси для оцінки їх впливу на природне 

середовище та впровадження сучасних екологічно безпечних технологій. Підпри-

ємство має власну хіміко-технологічну лабораторію, яка, відповідно до галузі акредитації, 

веде моніторинг довкілля в межах діяльності підприємства та перевіряє продукцію. 

Згідно розробленої екологічної політики основним принципом діяльності 

ПАТ «ЮГцемент» є сталий розвиток, під яким розуміється динамічний економічний 

ріст при максимально раціональному використанні природних ресурсів та 

збереженні сприятливого навколишнього середовища. 

Висновок. Впровадження інтегрованої системи менеджменту промисловими 

підприємствами Миколаївської області – це один із шляхів екологізації економіки 

регіону та основа формування сталого розвитку з дотриманням інтересів як 

теперішнього, так і майбутнього поколінь. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МЕТОДУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФІТОІНДИКАЦІЇ ДЛЯ ЗАДАЧ ЕКСПРЕС МОНІТОРИНГУ 

ТА ОЦІНКИ ВПЛИВІВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА РОСЛИННИЙ ПОКРИВ 

 

УДК 58.08:58.087 

 

Автори: Савченко С. А., аспірант; Дворецький Т. В., к.б.н. 

Національний авіаційний університет, лабораторія екобезпеки ННЦ 

«Екобіобезпека» 

 

Дистанційні дослідження в нашій країні ведуться вже майже півстоліття. За 

цей час відбулося значне збагачення теоретичного, методичного та технічного 

арсеналів дослідників. Якщо в перших роботах превалювало аерофотографування 

земної поверхні, то в даний час широко використовується також спектральна, 

теплова та радіолокаційна зйомки, комплексні дослідження із застосуванням ряду 

методів в оптичному, інфрачервоному та надвисокочастотному -діапазонах. Ці 

методи ефективно застосовуються насамперед у вирішенні завдань 

картографування рослинного покриву (в геоботаніці, лісовому та сільському 

господарствах), для виявлення осередків шкідників (у фітопатології, лісовому 

господарстві), оптимізації землекористування, в геологічній розвідці, метеорології. 

Виходячи з загального принципу єдності живих організмів і середовища їх 

проживання, можна вважати, що існують тісні корелятивні зв'язки між факторами 

(характеристиками параметрів) навколишнього середовища і реакцією на них живих 

організмів. Особливо наочно це повинно проявлятися у рослинних організмів, які 

найбільш тісно «прив'язані» до конкретної території, і, отже, до умов середовища 

проживання. Ріст і розвиток рослин, в основі яких лежать метаболічні процеси, 

безпосередньо залежать від умов освітленості, температури, вологості, родючості 

ґрунту на даній території. Тому можна вважати, що для рослин зазначені зв'язки 

виявляться досить стійкими [1,2]. 

Іншими словами, завдяки кумулятивному ефекту рослини в принципі можуть 

реагувати на незначні в кількісному відношенні зміни впливи певних факторів, що 

робить їх зручними індикаторами для локальних та просторових аномалій. По 

реакції рослинних об’єктів на зміни навколишнього середовища можна робити 
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висновки не  тільки про впливаючи фактори, але і про динаміку вказаних змін, а на 

основі них прогнозувати тенденції розвитку екосистем. 

Метод дистанційної фітоіндикації передбачає використання рослин як 

індикаторів для аналізу впливів різних факторів.(як і більшість дистанційних 

досліджень) базується на принципі вивчення характеристик фотосинтетичних 

пігментів. Падаючи на поверхню фітоелементів, які створюють структуру рослинного 

покриву (листків,квітів), відповідно до законів фізики частина 

електромагнітного/лазерного випромінювання поглинається, а потім може 

перевипромінюватися в формі флуоресценції або теплового випромінювання, а не 

поглинена частина відображається від поверхні та внутрішніх структур 

фітоелементів. Від впливів зовнішніх та внутрішніх факторів залежить кількість 

пігментів, структура поверхні і особливості внутрішньої будови листків, що в значній 

мірі показує і відбиваючі властивості листків [2,3]. 

Разом з тим, для проведення дистанційних досліджень стану біо- або 

фітосистем різного рівня дистанційними методами (включаючи метод дистанційної 

фіто індикації) необхідний певний алгоритм, який дозволить врахувати основні 

фактори які є важливими для оцінки стану систем біо- або фіто систем, оцінки 

впливів кліматичних змін на рослинний покрив, завдань експрес діагностики стану 

довкілля. На основі проаналізованого матеріалу [1-4], автори виділили декілька 

основних груп факторів які повинні бути враховані в алгоритмі при проведенні 

дистанційних досліджень, методом дистанційної фітоіндикації (табл. 1): 

Таблиця 1. Групи факторів які повинні бути враховані в алгоритмі при 
проведенні дистанційних досліджень, методом дистанційної фітоіндикації 
 

Основні фактори які потрібно враховувати при проведенні  дистанційних досліджень території 
методом дистанційної фітоіндикації 

Кліматичні 
фактори 

Локація зони 
польотів 

Геологічні та гідрологічні х-ки 
території 

Інфраструктура 
поблизу зони 
досліджень 

 Тип клімату.  
 Погодні умови в 

момент зйомок.  
 Мікрокліматичні 
показники території.  
 Температура 
(певний період до 
проведення зйомок, 
3-4дні ).  
 Швидкість вітру на 

 Поле 
 Місто 
 Лісосмуги 
 Промисловий 
об’єкт, і т.д. 

 Фізико-хімічні х-ки ґрунтів. 
 Ландшафт. 
 Тип ґрунту та інформація 
щодо внесення добрив. 
 Кислотність ґрунтів. 
 Пропускна (фільтраційна) 
здатність ґрунтів. 
 Наявність схилів та рівнин в 
зоні дослідження. 
 Затінення або затоплення 

 Елементи 
інфраструктури. 
 Автодороги та 
міжнародні шляхи 
сполучення  
 Об’єкти виробництва 
енергії незалежно від 
форми, типу, класу 
небезпеки. 
 Приватні фермерські 
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момент дослідження  
 Опади (3-4 дні 
до проведення 
зйомок) 
 Нетипові та 
звичайні погодні 
явища (3-4 дні перед 
зйомкою). 

території через схили або інші 
елементи ландшафту. 
 Наявність підземних вод в 
зоні дослідження. 
 Наявність корисних копалин 
та мінералів в зоні 
дослідження. 

господарства. 
 Інші інфраструктурні 
об’єкти. 
 

 
Загальний алгоритм проведення дистанційних досліджень методом 

дистанційної фітоіндикації представлений на рис. 1. Разом з тим деякі з наведених 

факторів можуть змінюватися в залежності від поставлених завдань. 

Рис 1. Алгоритм проведення дистанційних досліджень методом дистанційної 
фітоіндикації 

 

В якості висновку варто сказати, що розроблення алгоритму для проведення 

дистанційних досліджень з використанням методу дистанційної фітоіндикації для 

задач експрес моніторингу та оцінки впливів кліматичних змін на рослинний покрив є 

важливим кроком, який дозволить акцентувати увагу на важливих факторах для 

проведення досліджень з експрес діагностики стану довкілля та оцінки впливів 

кліматичних змін на рослинний покрив. 

 

Визначення мети  досліджень 

( оцінка забрудненості території, оцінка стану 

Робота з інформацією стосовно 
характеристик зони дослідження 

Визначення зони дослідження 

Підготовка польового 
експерименту 

Проведення польового 
експерименту 

Аналіз та обробка даних 
отриманих в ході експерименту

Оцінка адекватності даних 

Представлення даних 
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Секція № 5 
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 

 
 

ЗНИЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ АКТИВНОСТІ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ 

ПІНОУТВОРЮВАЧІВ 

 

УДК 614.842.615 

 

Автори: Ковалишин В. В., д-р техн. наук, професор, Войтович Т. М. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Найрозповсюдженішою вогнегасною рідиною є вода, але ряд її властивостей 

унеможливлює її застосування для гасіння певних горючих рідин і твердих горючих 

матеріалів. Зокрема, водою, що подається у вигляді компактних струменів, не 

можна гасити водонерозчинні горючі рідини, густина яких менша за густину води 

(вони «спливають» на поверхню води і продовжують горіти). Тому для їх гасіння 

застосовують інші вогнегасні речовини, зокрема, піноутворювачі, з водних розчинів 

яких за допомогою спеціального обладнання генерують піну [1]. 

Робочий розчин піноутворювача (робочий розчин) – розчин піноутворювача 

певної концентрації у воді, що забезпечує отримання піни відповідної кратності і 

вогнегасної здатності в разі використання відповідного обладнання в умовах 

спеціальних випробувань [2, 3]. 

Для збільшення терміну зберігання робочих розчинів піноутворювачів у 

системах автоматичного пожежогасіння та у повітряно-пінних вогнегасниках ми 

пропонуємо додавати до них інгібітори корозії алкілімідозолін і алкілімідозолін М, які 

зменшать корозійну активність робочих розчинів. 

Нами було проведено ряд досліджень з визначення корозійної активності 

робочих розчинів піноутворювачів, які проводились гравіметричним методом, 

описаним в методиці [4]. Цей метод полягає у визначенні середньої швидкості 

втрати маси металевих пластини марки Ст3, занурених у корозійне середовище 

протягом 30 діб при кімнатній температурі. Також проводились випробування з 

витримкою пластин при змінній температурі (при ─3°С, 20°С і 60°С) у шафі-

термостаті і у морозильній камері. 
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Для дослідження було взято зразки робочих розчинів піноутворювачів 

загального та спеціального призначення: «БАРС S-1», «БАРС AFFF», «Пірена» та 

«Альпена». 

Отримані залежності швидкості корозії робочих розчинів піноутворювачів від 

інгібітора корозії представлені на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Залежність швидкості корозії робочих розчинів піноутворювачів від 

інгібітора корозії 

 

З рис. 1 видно, що при змінній температурі корозійна активність робочого 

розчину піноутворювача «Барс S-1» значно зростає порівняно із випробуваннями 

при кімнатній температурі. Це дає підставу щодо доцільності випробувань при 

змінних умовах, адже температура приміщень, в яких зберігаються готові робочі 

розчини піноутворювачів може змінюватись в часі. 

Ще одним етапом випробувань була витримка робочих розчинів 

піноутворювачів «Альпена» і «Барс S-1» у герметично закритих корпусах 

вогнегасників протягом 30 діб з додаванням інгібітора корозії алкілімідозоліну М. В 

результаті чого встановлено, що швидкість корозії робочих розчинів 

піноутворювачів з додаванням алкілімідозоліну М зменшує швидкість корозії у 1,4–

1,7 раза. 

(кімнатна температура)



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 176 

Висновки. Провівши експериментальні дослідження ми встановили, що, 

додаючи інгібітори корозії алкілімідозолін і алкілімідозолін М до робочих розчинів 

піноутворювачів, швидкість корозії металевих пластин значно менша у порівнянні зі 

зразками, зануреними у робочі розчини без інгібіторів. Також було встановлено, що 

інгібітор корозії алкілімідозолін М зменшує корозійну активність робочих розчинів 

піноутворювачів краще ніж алкілімідозолін. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

СУЧАСНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

УДК 504: 621 

 

Автори: Рижков С.С., д.т.н., професор; Мозговий А.М., доцент НУК 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

Зниження шумового забруднення оточуючого середовища є актуальною 

екологічною проблемою в наш час і обумовлюється зосередженням техногенних 

джерел звукових коливань на відносно малому просторі. Ці умови особливо 
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характерні для об’єктів транспорту. До типових джерел шуму можна віднести: 

компресори, вентилятори, кондиціонери, енергетичне та технологічне обладнання. 

Особливе місце при розгляді питань зниження шумового забруднення посідає 

морський транспорт. Робота головних та допоміжних механізмів створює звукове 

поле, під дією якого екіпаж і пасажири перебувають на протязі всього рейсу. 

Знаходження людей в зонах з підвищеними рівнями шуму приводить до втомлення, 

викликає нервові розлади, підвищену втомленість. 

Перспективним напрямом боротьби з шумовими забрудненнями є 

звукоізоляція приміщень сучасними матеріалами з високими показниками звуко- і 

теплоізоляції та пожежної стійкості. До таких матеріалів можно віднести піноскло та 

синтаксичне піноскло. 

Мета роботи: визначити звукоізоляційні властивості перспективних 

композитних матеріалів на прикладі піноскла та синтаксичного піноскла. 

Об’єктом дослідження є звукоізоляційні властивості сучасних композитних 

матеріалів. 

Предмет дослідження: здатність матеріалів впливати на звукові коливання. 

Завдання дослідження: отримати результати щодо характеристики 

звукоізоляційних властивостей різних матеріалів; співставити отриманні результати 

та визначити найбільш ефективні звукоізоляційні матеріали; надати рекомендації 

щодо використання композитних матеріалів для звукоізоляції обєктів морської 

техніки. 

Метод дослідження експериментальний. 

Дослідження звукоізоляційних властивостей сучасних матеріалів виконано на 

експериментальному стенді, схема якого зображена на рис. 1.  

Експериментальний стенд можна умовно поділити на дві частини – 

випромінюючий та вимірювальний тракти. До випромінюючого тракту входять: 

магнітофон, підсилювач потужності та генератор шуму. До вимірювального 

прийомного тракту входять: мікрофон та шумомір з октавним фільтром. Важливим 

елементом експериментальної установки є звукоізоляційна камера, яка поділена на 

дві частини, при чому в одній з них відбувається випромінювання звукових хвиль, а 

у другій – встановлюється вимірювальна апаратура. Камера представляє собою 

металевий корпус, облицьований з середини шаром картону 5 мм. Камера 
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обладнана отворам для закріплення досліджуємого зразка, який щільно затиснутий 

у спеціальній касеті (рис. 1, поз. 2 та 9), і установки мікрофона. Касета 

закріплюється у верхній частині камери за допомогою утримувача касети (рис. 1, 

поз. 3). В нижній частині закріплюється гучномовець, що під’єднаний до 

магнітофона. Генератор шуму дозволяє проводити дослідження у всьому спектрі 

середньогеометричних частот від 22,4 Гц до 20 кГц та повинен створювати 

дифузійне звукове поле. З зовні камера оброблена шаром поролона товщиною 

50 мм для зменшення похибки вимірювань. Отвір для введення дротів гучномовця 

обладнано щільним глушником, ширина щілини 10 мм при його однобічному 

облицюванні звуко поглинаючим матеріалом. 

 

 

Рисунок 1 – Схема установки 

 

На магнітну плівку записані шуми найбільш поширених механізмів, які 

застосовуються на судах та у промисловості. 
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Вимірювання проводились у наступній послідовності: спочатку визначаються 

рівні звукового тиску у смугах з середньогеометричними частотами при відсутності 

зразка у касеті, а потім ─ при його використанні для кожного з матеріалів. 

Вимірювання кожної величини проводились по п’ять разів, отримані дані наведені у 

таблиці 1. 

Звукоізоляція матеріалу визначається як різниця між виміряними рівнями 

звукового тиску без зразка та при закріпленні зразка у касеті. Визначення цієї 

характеристики дає змогу порівняти різні композитні матеріали за їх 

звукоізоляційними властивостями у різних смугах частот. 

 

Таблиця 1 – Результати досліджень 

Рівні звукового тиску в дБ у октавних смугах з 

середньогеометричними частотами, Гц 

Програма 

31
,5

 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 
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00
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00

 

40
00

 

80
00

 

16
00

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Без зразка, 

Li 
61 74 82 95 110 139 129 132 124 121 

IZOVER 53 67 76 86 91 92 93 75 50 49 

ΔLi 8 7 6 9 19 47 36 57 74 72 

ROCWOOL 59 66 75 86 92 93 95 75 52 54 

ΔLi 2 8 7 9 18 46 34 57 72 67 

Піноскло 61 64 67 79 94 97 85 76 67 55 

ΔLi 0 10 15 16 16 42 44 56 57 66 

Синтаксичне 

піноскло 
33 60 72 77 103 125 112 107 94 111 

ΔLi 28 14 10 18 7 14 17 25 30 10 

 

Дослідження показали доцільність використання сучасних композитних 

матеріалів, а саме, піноскла та синтаксичного піноскла в якості звукоізоляції. 
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ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНУ ПРАЦІ НА СУДНОБУДІВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

УДК 614.5 

 

Автори: Тубальцев А.М. 

Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Розробка та реалізація заходів для поліпшення умов праці та запобігання 

аварійності і травматизму в процесі функціонування СУОП здійснюється на основі 

обліку, аналізу і оцінки одержаної інформації про стан охорони праці на робочих 

місцях, стан будівель, споруд, шляхів та інших виробничих об’єктів. 

Оцінка стану охорони праці і профілактичної роботи здійснюється за 

прийнятими на підприємстві показниками, які формуються аналогічно до показників 

статистичної звітності про охорону праці, установлених Єдиною державною 

системою обліку показників умов і безпеки праці (ДНАОП 0.00.-8.05-94). 

Інформація про стан охорони праці на підприємстві формується з таких 

джерел: 

• актів про нещасні випадки (звітів про виробничий травматизм, аналізу причин 

і показників виробничого травматизму); 

• актів про загальну та професійну захворюваність; 

• паспортів санітарно-технічного стану, умов праці цехів і карт умов праці на 

робочих місцях; 

• матеріалів атестації робочих місць; 

• журналів перевірки стану умов та безпеки праці виробничого підрозділу; 

• актів комплексних спеціальних обстежень (за необхідності); 

• актів розслідування аварій, пожеж та інших пригод; 

• приписів органів Державного нагляду; 

• документів про планування роботи з охорони праці, навчання тощо; 

• документів про технічний огляд машин, устаткування, при-строїв; 

• пропозицій органів громадського контролю; 

• даних про потенційні виробничі небезпеки: 

• матеріалів нарад з охорони праці. 
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Обсяг вихідної інформації, необхідної для оцінки стану охорони праці та 

результатів профілактичної роботи, перелік посадових осіб, які здійснюють облік цієї 

інформації, а також терміни і форма їх подання визначаються власником 

підприємства за поданням служби охорони праці. 

.Для більш глибоких досліджень та атестації робочих місць зі шкідливими 

умовами праці підприємство залучає на договірній основі спеціальні лабораторії, 

санітарні лабораторії підприємств і організацій району, області, лабораторії 

експертно-технічних центрів, атестовані органами Держстандарту, 

Держгірпромнагляду та Мінохорони здоров’я на право проведення відповідних 

досліджень. 

Атестація інших робочих місць на відповідність нормативним актам про 

охорону праці проводиться експертними комісіями за участю головних спеціалістів і 

керівників виробничих підрозділів підприємства за методикою і у строки, що 

встановлюються законодавством. 

Узагальнені дані атестації робочих місць у цілому по підприємству готуються 

службою охорони праці відповідно до встановлених на підприємстві термінів і 

порядку, розглядаються на всіх рівнях виробництва керівниками виробничих 

підрозділів, головними спеціалістами, власникам підприємства і є основою для 

розробки комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони 

праці. 

Показники фактичного стану охорони праці, причини нещасних випадків, 

аварій, профзахворювань, виявлені на робочих місцях, потенційні небезпеки, 

наслідки профілактичної роботи та інша оперативна інформація широко 

висвітлюються всіма засобами інформування. 

Узагальнена інформація про стан охорони праці і результати профілактичної 

роботи виробничими підрозділами і в цілому по підприємству, яка підготовлена 

службою охорони праці с обов’язковою для розгляду та аналізу на всіх рівнях 

управління. Ця інформація розглядається: 

• кожну неділю - на “Днях охорони праці”; 

• кожного місяця - на перевірках у керівників структурних підрозділів; 

• кожного року - на конференції трудового колективу підприємства. Основними 

показниками для оцінки стану охорони праці, 
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результатів профілактичної роботи в кожному виробничому підрозділі І в 

цілому по підприємству, а також оцінка ефективності функціонування СУОП на всіх 

рівнях управління є: 

• рівень виробничого травматизму (Кч, Кт); 

• рівень захворюваності, який викликаний умовами праці; 

• кількісті працюючих у незадовільних умовах праці; 

• кількість обладнання, яке не відповідає вимогам нормативно- правових актів з 

охорони праці; 

• кількість технологічних процесів, які не відповідають вимогам нормативно-

правових актів з охорони праці; 

• забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту; 

• забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями; 

• рівень додержання працюючими вимог правил, норм та Інструкцій з охорони 

праці; 

• витрати на виплату пільг та компенсацій за незадовільні умови праці; 

•витрати на соціальне страхування від нещасних випадків та 

профзахворювань. 
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Секція № 6 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ 

 
 

АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА САЛЬМОНЕЛЬОЗ НАСЕЛЕННЯ 

МИКОЛАЄВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

УДК 616.9:616.921.8:616.931 

 

Автори: Андрейченко М.Є., студент гр. 4271, Трохименко Г.Г., канд. біол. 

наук, доцент 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Щорічно в Україні реєструються спалахи захворювань на кишкові та інші 

інфекції, в тім числі і в лікувально-профілактичних закладах.  

Високий рівень захворюваності  пов'язаний з інтенсивним забрудненням 

довкілля, насамперед, питної води і ґрунту, порушенням санітарних норм і правил 

при виготовленні й реалізації харчових продуктів. 

Сальмонельóз - інфекційне захворювання тварин, птахів та людей, яке 

спричинюють бактерії роду Salmonella. Захворювання розповсюдженні всюди, 

природний резервуар більшості збудників – людина та різноманітні тварини.  

Розроблено багато методичних прийомів виділення та ідентифікації 

переважаючої більшості збудників інфекцій людини. 

Ґрунтуючись на даних МОЗ, виявлено провідну роль готових продуктів як 

джерела збудників сальмонельозу (рис.1).    

 

Рис.1. Харчові чинники передавання інфекції. 

 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 184 

Основний шлях зараження сальмонельозом - харчовий, при цьому 

факторами передачі інфекції можуть бути різні харчові продукти - м'ясо ссавців, 

птахів, риба, яйця і яєчні продукти, молоко й молочні продукти й ін. Другий шлях 

передачі інфекції - водний, де фактором передачі є вода відкритих водойм або 

водопровідна вода в умовах аварійних ситуацій.  

Отже, визначено, що першочергове значення у виникненні токсикоінфекцій 

сальмонельозної етіології посідають продукти харчування, контаміновані 

збудниками захворювання (тобто, продукти тваринного походження, або продукти, 

при виготовленні яких використовувалися продукти тваринництва). 

Крім того, отримані дані свідчать про те, що за останні роки  в Україні 

підвищилась роль готових до споживання продуктів як факторів передачі збудників 

сальмонельозу.  

Захворюваність характеризується вираженою сезонністю. Випадки 

захворювання на сальмонельоз реєструються протягом усього року, але 

максимальний рівень приходиться на червень – липень – серпень, знижується у 3 – 

5 раз в осінній, зимовий і весняний періоди року (рис. 2). 

Рис. 2. Сезонна динаміка захворюваності населення Миколаївської області на 

сальмонельоз  протягом 2015 року. 
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В умовах спекотної погоди швидше розмножуються мікроорганізми у 

продуктах, залишених поза холодильником, збільшується споживання напоїв і води, 

населення виїжджає на пікніки і дачні ділянки, де важко забезпечити чистоту при 

приготуванні їжі. 

Захворюваність населення міста Миколаєва порівняно з попередніми роками 

стрімко зростає (рис. 3). 

Складність полягає в тім, що на здоров`я людей, впливає цілий ряд інших 

несприятливих факторів це соціально – економічне положення, матеріальні умови 

життя, умови харчування, стан медичної допомоги, лікарське забезпечення, 

профілактичні заходи, це і забруднення атмосферного повітря, питної води, 

продуктів харчування. 

 

 

Рис. 3. Динаміка захворюваності населення на сальмонельоз у Миколаївській 

області з 2011 по 2015 роки. 

 

Сукупність усіх факторів ризику, без прийняття відповідних заходів у масштабі 

держави, може обумовлювати непередбачуваність виникнення окремих наслідків 

для населення України. 
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ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ 

ВИРОБНИЦТВА МЕДИЧНИХ ЗАСОБІВ НА БОРИСПІЛЬСКИОМУ 

ФІЛІАЛІ ТОВ «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА» 

 

УДК 504.5 

 

Автори: Благодатний В.В., доцент, канд. техн. наук; Демченко А. В., студент 

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

 

Розвиток сучасних фармацевтичних підприємств потребують впровадження 

передових технологій. У зв’язку з цим збільшується номенклатура забруднюючих 

речовин і зростає  кількість викидів у атмосферне повітря. Тому аналіз цього впливу 

і розробка заходів із підвищення екологічної чистоти виробництва повинні мати 

системний характер і базуватися на сучасних методах досліджень. 

Визначено  основні джерела забруднень довкілля у цеху по виробництву 

медичних виробів підприємства «Проктер енд Гембл Україна», проаналізовано 

данні по викидам у атмосферне повітря. Встановлено, що у процесі функціонування 

виробництва до атмосфери потрапляє значна кількість забруднюючих речовин: 

сірчана кислота, оксид вуглецю, спирт пропіловий, спирт етиловий,ангідрид 

сірчистий, тетрафторетан, пропіловий ефір оцтової кислоти, етилацетат, ацетон, 

речовини у вигляді суспендованих твердих частин окдіоксид азоту. 

Створення нормальних санітарно-гігієнічних умов для працівників і 

покращення екологічного стану території ТОВ «Проктер енд Гембл Україна» 

потребує розробки високоефективної установки очищення вентиляційних викидів 

від друкарського обладнання технологічних ліній в цеху, що відрізнялася б малими 

габаритами і низьким електроспоживанням. 

Проведений порівняльний аналіз раціональних варіантів очищення повітря 

цехів за допомогою контактного абсорберу , кільцевого адсорберу, волокнистого 

фільтру та пиловловлювачів, згідно з яким найкращим варіантом, на даний момент, 

є використання пиловловлювачів, за умови забезпечення його безперервної роботи. 

Для очищення повітря друкарських цехів запропонована установка роторного 

типу, яка забезпечує безперервність процесу за високих швидкостей фільтрації, 

малої ємності регенерувального розчину і високих показників очищення. , має 
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задовільні характеристики жорсткості та надійності конструкції, мінімальні габарити, 

зручність монтажу і обслуговування. 

Впровадження технологій очищення дозволяє знизити викиди забруднюючих 

речовин до значень нижчих від гранично допустимих. 

 
 

РОЗРОБКА СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ЦЕХУ ТОВ’’ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРВІС’’ 

 

УДК 502/504 

 

Автори: Благодатний В.В., доцент, канд. техн. наук; Лук’янов А.В., студент 

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

 

Низка процесів в промисловості супроводжується виділенням забруднюючих 

речовин, у той час як рівень оснащення системами очищення невеликих 

підприємств є низьким. Серед значної кількості різновидів впливу на довкілля 

істотну небезпеку створює пилове забруднення атмосферного повітря. Як свідчать 

літературні дані, чисельне значення маси пилоподібних часток та аерозолів, т/рік, 

що викидаються в атмосферу, у середньому в десятки разів більше за викиди інших 

найпоширеніших забруднювачів. Тому розробка заходів з підвищення екологічної 

чистоти виробництва, в особливості від твердих частинок, повинні мати системний 

характер і базуватися на сучасних методах досліджень.    

Проведено аналіз джерел забруднення повітря в інструментальному цеху 

ТОВ ’’Елеваторпромсервіс’’. Основними джерелами забруднення є заточувальні 

верстати. Найбільший обсяг викидів становлять тверді частинки. На сьогоднішній 

день, цех не оснащений системою вентиляції. 

Розроблено систему вентиляції, що складається з місцевого відсмоктувача, 

трубопровідної системи, вентиляторів та засобів очищення повітря. 

Проведено порівняльний аналіз існуючих конструкцій місцевих 

відсмоктувачів. Встановлено, що для видалення забруднюючих речовин 

безпосередньо в місці їх утворення та для запобігання розповсюдження їх у повітрі 
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виробничого приміщення, найбільш доцільним варіантом застосування є витяжний 

зонт з конічною вставкою з ефективністю 96 %.  

Проведено вибір засобів пилоочищення. Для фільтрування повітря, виходячи 

з економічних показників та ефективності пиловловлювання, обрано пилоочисний 

агрегат типу ЗІЛ-900, який відфільтровує 99% пилу. 

Таким чином, найбільш доцільно застосовувати систему з витяжним зонтом з 

конічною вставкою та пилоочисний агрегат ЗІЛ-900, що може забезпечити як 

необхідний рівень якості повітря в цеху, так і відповідність кінцевих характеристик 

відхідних газів нормативним показникам. 

 
 
РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ 

ВОД  

ПАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ" 

 

УДК 658.5 

 

Автори: Благодатний В.В., доцент, канд. техн. наук, Юшенкова Ю. А., студент 

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

 

Стічні води птахофабрик відрізняються високим вмістом жирів, хлоридів, 

завислих речовин а також азотовмісних та фосфоровмісних з’єднань. Тому для 

зменшення забруднення стічних вод птахофабрики необхідна розробка нових 

технологій замкнутого циклу водопостачання, які дадуть можливість повністю 

ліквідувати скидання стічних вод у міську каналізацію, а свіжу воду використовувати 

для поповнення безповоротних втрат, що було б економічно вигідно для 

підприємств.  

Птахофабрика э тим об’єктом агропромислового комплексу, котре постійно 

генерує стоки специфічного складу. Вони містять в собі велику кількість 

різноманітних речовин як органічного так і неорганічного характеру. Стічні води 

птахофабрики характеризуються великою каламутністю та високою кольоровістю.  

Проведено аналіз кількісного та якісного складу стічних вод, що утворюються 

на ПАТ «Чорнобаївське», розташованому у с. Чорнобаївка Білозерського районі 
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Херсонської області . Визначено основні види  забруднюючих речовин , які 

містяться у виробничих та зливових стоках підприємства. Встановлено, що 

найголовнішими завданнями є очищення стічних вод від завислих речовин, нітритів, 

нітратів , азоту амонійного , сульфатів та хлоридів.  

Здійснено порівняльну оцінку сучасних систем водоочищення підприємств 

будівельної промисловості, а також розглянуто основні варіанти їхніх елементів. 

Проведено структурний аналіз систем водовідведення і встановлено, що до їх 

складу повинні входити блок попереднього очищення від завислих речовин, блок 

фізико – хімічної обробки стічних вод , блок доочищення, блок знезараження та блок  

утилізації осаду   

Розроблено раціональну систему очищення стічних вод, до складу якої входять 

шнековий сепаратор, анаеробний реактор, аеробна комбінована споруда з відсіками 

денітрифікації та нітрифікації, а також знезараження гіпохлоритом натрія. 

 
 
РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ 

ВОД 

ПАТ "ЮГЦЕМЕНТ" 

 

УДК 658.5 

 

Автори: Благодатний В.В., к.. т. н., доцент; Тянулін Д.А. 

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

 

Будівельна промисловість України належить до галузей виробництва, що 

інтенсивно розвиваються впродовж останнього десятиріччя. Особливо це 

стосується виробництва цементу, де проводиться реконструкція існуючих 

виробничих потужностей, збільшується кількість сировини, що переробляється, 

впроваджуються нові  технологічні процеси. Відповідно, зростають обсяги відходів 

цих підприємств. Тому актуальною проблемою для цементної промисловості є 

впровадження альтернативних видів палива у виробництві . 

Проведено аналіз кількісного та якісного складу відходів , що утворюються на 

ПАТ «ЮГцемент», розташованому у смт. Ольшанське Миколаївської області. 
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Визначено основні види  відходів , які містяться на підприємстві. Встановлено, що 

найголовнішими завданнями , у зв’язку з розробкою системи використання 

альтернативного палива , є збір відходів і розділення за певними фізичними 

характеристиками. Проведено аналіз існуючого стану поводження з відходами . 

Здійснено порівняльну оцінку сучасних систем спалювання  відходів  

підприємств будівельної промисловості, а також розглянуто основні варіанти 

використання відходів у вигляді альтернативного палива для випалу цементу .  

Розроблено раціональну систему спалювання відходів на підприємстві , яка 

буде забезпечувати процес випалу цементу саме альтернативним паливом 

.Запропонована схема забезпечує  ефективну отримання альтернативного палива 

на підприємстві , який дозволяє зробити процес виробництва цементу більш 

дешевим без втрати фізичних і хімічних властивостей кінцевого продукту  

цементного виробництва. 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА УМОВ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НА 

ЗЕРНОСКЛАДАХ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРОМЕТЕЙ ТРАСТ» 

 

УДК 595.42:632.7:563 

 

Автори: Брюшкова В.Е., Трохименко Г.Г., канд. біол. наук, доцент 

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

 

Сільське господарство завжди посідало важливе місце в економіці України. 

Тут за рік виробляється продукції на суму близько 50 млрд. гривень, створюється 

понад 13% валової додатної вартості, зосереджено 22% основних виробничих 

фондів. 

Для забезпечення стійкого зберігання зерна і зменшення втрат його (як за 

кількістю, так за і якістю) проводять певну технологічну підготовку зернових мас до 

тривалого зберігання. Вона полягає у підготовці току і сховищ до приймання зерна 

нового врожаю, правильному визначенні якості зерна, яке надходить з поля від ком-

байнів, організації його очищення, сушіння чи охолодження, організації хімічного 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 191

консервування (при потребі) та боротьбі з шкідниками і хворобами, контролі за 

якістю проведення технологічних процесів та зберігання. 

Для визначення режиму післязбиральної обробки зернової маси кожну її 

партію при надходженні на тік аналізують за вологістю, засміченістю і наявністю 

зернових домішок із визначенням якості та параметрів кожного компонента. За 

результатами аналізу роблять висновок про потребу в сушінні, тимчасовому 

консервуванні зерна, використанні певного набору робочих органів для розділення 

зернової маси на компоненти (зерно основне, дрібне, бите, смітні домішки сирі, 

легкі, мінеральні, зерна культурних рослин і т. ін.). Такий аналіз потрібний для того, 

щоб наладнати зерноочисну машину так, щоб за один пропуск мати зерно потрібної 

якості, що сприяє зниженню його травмування від пропуску через зерноочисні 

машини і знижує затрати праці та електроенергії на післязбиральну обробку. 

Протягом півроку нами проводилося дослідження зернових культур на 

вологість та засміченість. Результати представлені на рис. 1. 

10% машин, що прибули на аналіз, не відповідають нормі за показниками 

вологості та 10% - показникам засміченості. Перевищення спостерігалося у 1,5 та 

максимально у 3,2 рази. 

 

Рис.1. Результати дослідження на вміст вологості та СОРу у зернових 

культурах. 

 

На наступному етапі досліджень будуть проведені мікробіологічні 

дослідження ступеня зараженості зернових культур та обрані найефективніші та 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 192 

найбезпечніші методи обробки зерна та зерносховищ. Найрадикальнішим 

знищувальним заходом боротьби зі шкідниками зернових запасів продовжує 

залишатись хімічна дезінсекція зерна: волога, аерозольна, газова (фумігація). 

Хімічну обробку виконують за спеціальною інструкцією та проводять організації, які 

мають на те офіційний дозвіл. Особливо суворо контролюється фумігація: її 

заборонено застосовувати для партій зерна, призначених для відправлення і 

концентрації на портових елеваторах. 

Незважаючи на те, що використання пестицидів у сільському господарстві 

знизилось з 430 млн. кг у рік у 2014 році до 393 млн. кг  у рік у 2016 році, тони 

токсичних хімічних речовин щорічно потрапляють в навколишнє середовище та 

продукти споживання. 

Згідно з результатами дослідження можна зробити висновок, що ретельний 

попередній аналіз зерна, вчасні та якісні профілактичні роботи з підготовки 

зерносховищ, дезінсекція можуть вберегти зернопродукцію, яка зберігатиметься, від 

заселення та пошкодження шкідниками, зменшити затрати на проведення 

винищувальних заходів проти них. 

 
 

АНАЛІЗ СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

УДК 504.453 

 

Автори: Вінник Д.Г., Трохименко Г.Г., к.б.н., доцент 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

 

У даний час скалася напружена ситуація в Україні з доброякісною питною 

водою. Внаслідок масивних скидів забруднюючих речовин у великих кількостях 

неочищених недостатньо очищених промислових, господарсько-побутових та 

сільськогосподарських стічних вод, зливових і талих вод з полів, територій сіл та 

міст, а також недостатньої ефективності роботи водоочисних споруд. Проблема 

забруднення водного басейну є особливо актуальною для індустріальних областей, 

в тому числі й Херсонської області [1, 2]. 
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Пріоритетними забруднювачами протягом багатьох років залишаються 

органічні сполуки, завислі речовини, нафтопродукти, феноли, СПАР, важкі метали 

та ін. Серед збудників захворювань з води водойм найчастіше виділяються 

сальмонели, ентеровіруси та ін. 

Метою даної роботи є аналіз забруднення водного басейну м. Херсон. В 

якості вихідних даних в роботі використані дані про вміст забруднюючих речовин за 

літературними джерелами та моніторинговим спостереженням за водним 

середовищем. Оцінка і аналіз якості водного басейну проводився на основі 

розрахунку показника забруднення водних ресурсів та його порівняння з показником 

гранично допустимих концентрацій згідно Державних санітарних правил і норм 

охорони підземних вод від забруднень / Наказ Кабінету Міністрів України від 25 

березня 1999 р. № 465. 

У Херсонські області водоспоживачами спожито 1037 млн. м3 води, що 25 

млн. м3 (або на 2,35 %) менше порівняно з 2014 р. Протягом 2015 року для потреб 

населення та народного господарства у Херсонській області - з природних водних 

об’єктів області забрано 1466 млн.м3 води, в т.ч.: - з поверхневих джерел – 1405,68 

млн.м3, з підземних джерел – 60,32 млн. м3. 

У 2015 р. на виробничі потреби підприємств припало 3,2 % (32,73 млн. м3) 

всієї використаної води, на питні та санітарно-гігієнічні потреби – 3,9 % (40,57 млн. 

м3 ), зрошення – 92,6 % (960,6 млн. м3) та на сільськогосподарські та інші потреби – 

0,26 % (2,7 млн. м3). 

Загальне використання води зменшилося на 25,0 млн. м3. Відповідно на 

зрошення зменшилось використання свіжої води на 23,5 млн. м3, але для 

виробничих потреб збільшилося на 5,24 млн. м3, використання води на питні та 

санітарно-гігієнічні потреби зменшилось на 4,16 млн. м3, а на сільськогосподарські 

потреби на 0,902 млн. м3. 

Річній обсяг водовідбору по м. Херсон становить 115 тис. м3/д, з яких 

104 тис. м3/д - з підземних джерел, а 11 тис. м3/д – з поверхневих джерел 

водопостачання. З природних водних об’єктів Херсонської області забрано 

1442 млн. м3 води, в т. ч.: з поверхневих джерел – 1377,0 млн. м3;  з підземних 

джерел – 64,83 млн. м3. Використано води – 1062,0 млн. м3, в т. ч.  підприємствами 

комунгоспу та побутового обслуговування – 44,73 млн. м3. Водокористувачами в 
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області спожито 1062 млн. млн. м3 води. Частка Херсонщини у загальному 

споживанні свіжої води по країні у 2015 р. складала 12,2%; зазначений показник 

один з найвищих серед інших областей південного регіону: Одеська область – 3,2%, 

Миколаївська область – 2,5%. У 47 свердловинах якість питних ПВ  відповідає 

вимогам та об’єм води складає 12,9 млн. м3/рік, у 44 свердловинах якість підземних 

вод відповідає вимогам за окремими показниками і експлуатація здійснюється з 

дозволу санітарно-епідеміологічної станції (об’єм - 9,1 млн. м3/рік). 

За забезпеченістю експлуатаційними запасами підземних вод Херсонська  

область посідає перше місце серед південних регіонів Україні  (0,74 м3/д на одного 

мешканця; для порівняння, у Миколаївській області  0,06 м3/д, на 1 мешканця в 

країні). Загальна кількість водозабірних свердловин глибиною 80-100 м – 151, але 

лише приблизно 50% від них є діючими.  

Підземні води надходять у водопровідну мережу протяжністю понад 820 км. 

За результатами  обстеження діючих водозабірних свердловин в рамках виконання 

робіт з пошуків і розвідки питних підземних вод було виявлено, що за середніми 

значеннями показників в часі відбулася зміна гідрогеохімічного типу підземних вод 

від прісних, сульфатно-гідрокарбонатно-хлориднихкальцієво-магнієво-натрієво-

калієвих до солонуватих, сульфатно-хлориднихнатрієво-калієво-магнієвих, а також 

зміни і деяких показників фізіологічної повноцінності підземних вод. 

Значення таких показників як загальна жорсткість, концентрація Ca2+ та Mg2+ є 

підвищеними для підземних вод, а найбільш постійні значення відзначені для 

лужності і концентрації Na+. 

У підземних водах зверхньо міоценового водоносного комплексу басейну 

Дніпра (в межах Херсонської області) за даними 1965-1975 рр. вміст сухого 

залишку, кальцію та натрію був у межах норми, але за даними з 2007-2015 рр. 

майже у 2 рази перевищував максимальну норму [3]. 

Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок, що стан 

водного басейну Херсонської області не відповідає санітарним вимогам і потребує 

розробки методів додаткового очищення води з підземних джерел. 
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ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ЛІМНОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ НА ЧОРНОМУ МОРІ 

 

УДК 504.42 

 

Автори: Гайша О.О., к.т.н., доцент; Гайша О.О. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Як відомо ще з кінця дев’ятнадцятого сторіччя близько 90% води у Чорному 

морі містять сірководень і лише верхні 80-150 м (за різними джерелами) є вільними 

від нього та, відповідно, придатними для життя. Оскільки сірководень є сильно 

отруйною речовиною, суттєвий інтерес представляє дослідження можливості 

виходу цього газу нагору і отруєння наземних істот, в першу чергу – людей.  

Слід відмітити, що загроза цієї, так званої «лімнологічної катастрофи», 

притаманна невеликим застійним водоймам, що мають слабку вертикальну 

циркуляцію води. Найбільш відомим і трагічним таким випадком була подія на озері 

Ньос у 1986 році, коли від раптового виходу вуглекислого газу загинули близько 

1700 осіб на відстанях до 27 км від озера. Якщо такі жахливі наслідки були 

спричинені озером з об’ємом всього лише біля 0,15 км3, то логічним є питання про 

ймовірність та масштаби катастрофи, що можуть бути спричинені резервуаром із 

надотруйним сірководнем об’ємом 500 тис. км3! 
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Причиною катастрофи на озері Ньос (та аналогічних) є робота цілого 

складного «спускового механізму», усі ланки якого ще не досить докладно 

досліджені, однак, усі науковці погоджуються, що сам вихід газу можливий, за 

умови, що його концентрація у розчині близька до насичення. 

За цим критерієм, на перший погляд, жителям узбережжя Чорного моря ніщо 

не загрожує: концентрації H2S тут можуть різнитися в рази, залежно від глибини та 

місцевості, але в цілому, їх значення приблизно на три порядки менше від 

концентрації насиченого розчину с, яка складає близько 5,5-6 г/л при температурах, 

що спостерігаються в глибинах Чорного моря (8-10 С). Відмітимо, що зі 

збільшенням глибини ця цифра стає ще більшою, адже розчинність газів у воді 

зростає зі збільшенням тиску (та із зменшенням температури, що в даному випадку і 

не так суттєво). 

З іншого боку, чим менший тиск, тим меншою є концентрація насиченого 

розчину с. Якщо для орієнтовної оцінки скористатися законом Генрі, згідно якого с ~ 

P, то для зменшення граничної концентрації у 1000 разів необхідно відповідно 

зменшити тиск на три порядки. 

Класичний приклад зменшення тиску у порівнянні з його статичним значенням 

– це утворення розрідження одразу за швидко рухомим поршнем. У морі у якості 

такого «поршня» можуть виступати брили чи камені, що розлітаються під час зсувів, 

землетрусів, вивержень підводних вулканів, і т.п. Прикладом більш ефективного 

«поршня» є ударна хвиля при вибуху, одразу за якою слідує зона зниженого тиску 

(особливо сильно ефект проявляється під час детонації). До того ж при вибуху 

значно підвищується температура, отже спрацьовують обидва фактори, що 

спричинюють різке зниження граничної концентрації, при якій розчин сірководню є 

насиченим. Отже, якісний аналіз показує, що при глибинних вибухах можуть 

виникати незвичайні комбінації значень тиску та температури, деякі з яких можливо 

спричинюватимуть вивільнення розчиненого сірководню у вигляді бульбашок з 

подальшим його виходом на поверхню. 

Запланований на майбутнє кількісний аналіз процесу має дати відповіді на 

наступні запитання: 



 

Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

ХIІ міжнародна науково-технічна конференція 

 

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 197

- чи можливе досягнення стану насичення сірководнем при високих 

температурах та низьких тисках, що супроводжують підводні вибухи, чи інші активні 

технологічні операції; 

- які саме характеристики повинен мати вибух (процес), щоби спричинити 

вказаний стан; 

- чи можливе виникнення «ланцюгової» реакції вивільнення сірководню (при 

якій уже вивільнений раніше газ стає причиною вивільнення наступних порцій газу). 

Останнє питання є, очевидно, найважливішим, адже у найбільш 

катастрофічному випадку (що з позицій здорового глузду видається суто 

фантастичним) із моря може виділитися весь сірководень, що спричинить 

катастрофу планетарного масштабу. Відповідно, науковці не повинні прогледіти 

саме цей практично неймовірний, але найнебезпечніший випадок. 

 
 

АНАЛІЗ АДВЕНТИВНОЇ ФРАКЦІЇ ФЛОРИ МАТВІЇВСЬКОГО МАСИВУ ЗА 

СПОСОБОМ І ЧАСОМ ЗАНОСУ ТА НАТУРАЛІЗАЦІЄЮ 

 

Автори: Гусевський І.І., Мельничук С.С. 

Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова 

 

Антропогенізація природних ландшафтів, зокрема, індустріальні форми 

господарювання, є потужним фактором зміни рослинного покриву в межах міст і 

приміських зон. Одним із основних процесів антропогенної трансформації 

природних ландшафтів є занесення, розповсюдження та натуралізація адвен-

тивних рослин, що вкорінюються не тільки в антропогенно порушенні екотопи, а й у 

природні угруповання, створюючи загрозу існуванню аборигенних видів. 

Адвентивна фракція флори Матвіївського масиву налічує 58 видів з 20 родин, 

46 родів, що складає 23,4% від загальної кількості видів флори Матвіїв-ського 

масиву. Високий відсоток адвентивних видів викликаний тим, що до складу 

Матвіївського масиву входять населенні пункти та штучні соснові насадження. 

Для проведення міграційного аналізу адвентивної фракції флори 

Матвіївського масиву використали класифікацію адвентивних рослин Я. Корнася, 

модифіковану В.В. Протопоповою та доповнену І.І. Мойсієнком. Даний аналіз 
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включає два напрями: аналіз міграції видів за місцем (мігроелемент) та аналіз 

міграції видів за часом (мігрохроноелемент). Для аналізу адвентивного елементу за 

способом заносу використовували традиційні класифікації адвентивних елементів, 

які розподілені між трьома групами: аколютофіти, ергазіофігофіти та ксенофіти. 

Аналіз натуралізації адвентивних рослин проведений за класифікацією  А. Теллунга, 

у варіанті Я. Корнася, який дещо модифікований В. В. Протопоповою (Протопопова 

2012).  

В результаті досліджееня виявлено, що найбільш інтенсивно процес інвазії 

адвентивних видів відбувається у ХХ ст., хоча за кількістю видів переважає 

адвентивний кеномігрохроноелемент, який представлений 31 видом, 53,5%. Другим 

за кількістю видів є археомігрохроноелемент – 22 (37,9 %), що викликано наявністю 

населених пунктів на дослідженій території та аридними умовами місцевості. 

Евкеномігрохроноелемент представлений 5 видами, або 8,6 %, але вони дуже 

швидко і агресивно поширюються, захоплюючи нові місцезростання, витісняючи 

аборигенні види з біоценозів. 

Потрапивши на нову територію, адвентивні види ведуть себе по різному: одні 

швидко зникають, інші повільно поширюються, поступово пристосовуючись до нових 

умов, деякі відразу починають активно поширюватись на новій території. Більшість 

археофітів, кенофітів та евкенофітів широко поширені на дослідженій території та 

характеризуються високим ступенем натуралізації, що викликано специфічними 

антропогенними ґрунтовими факторами. У складі флори Матвіївського масиву стадії 

експансії досягли 3 види, які належать до евкенофітів: Amaranthus retroflexus, 

Grindelia squarrosa, Xanthium rupicola. Ці види зустрічаються в усіх типах 

антропогеннопорушених флорокомплексів та у природних комплексах. 

У складі адвентів Матвіївського масиву за способом заносу домінують 

аколютофіти – рослини, які випадково занесені та розселюються в результаті 

антропогенної трансформації рослинного покриву (38 видів, 65,5%). Для них 

характерний високий ступінь натуралізації, повільне, але масове поширення без 

відриву від зони суцільного поширення. Зокрема, до аколютофітів віднесені 

Amaranthus blitoides, Viola arvensis, Diplotaxis muralis, Grindelia squarrosa та ін.  

Ергазіофігофіти – рослини, які дичавіють поблизу місць культивування, тобто 

рослини, які потрапили до нової місцевості завдяки вирощуванню людиною. Їх 
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налічується 20 видів, або 35,5%, наприклад, Robinia pseudoacacia, Chamomilla 

recutita, Chenopodium rubrum, Carduus acanthoides та ін. Зовсім не представлені у 

досліджуваній флорі ксенофіти, до яких належать випадково занесені види у 

результаті господарської діяльності людини. На відміну від аколютофітів, для 

ксенофітів характерна скачкоподібна інвазія до місць, дуже віддалених від 

первинного ареалу або зони суцільного поширення у межах вторинного ареалу, 

низька масовість інвазії та ступінь натуралізації.  

У залежності від адаптивних можливостей виду, частоти та розмірів зміни 

характеристик навколишнього середовища під дією антропогенного навантаження, 

а також екологічних умов, кожний адвентивний вид досягає певного ступеня 

натуралізації для даної місцевості. Аналіз натуралізації адвентивних видів 

проводять через складання спектру груп за ступенем натуралізації для дослідженої 

території. Адвентивні види флори Матвіївського масиву за ступенем натуралізації 

розподіляються між 3 групами. Найбільшою кількістю видів за ступенем 

натуралізації представлені епекофіти – види, які повністю натуралізувалися на 

антропогенних екотопах, їх 52 види (89,7% адвентів флори). Епекофіти мають 

велике ценотичне значення, так як домінують в рослинному покриві повністю 

антропогенно трансформованих екотопів. На другому місці за кількістю видів 

знаходяться агріофіти – види, що натуралізувалися в напівприродних та природних 

угрупованнях, їх налічується 5 видів, або 8,6%.Ефем ерофіти представлені 1 видом. 

Це види зі слабким ступенем натуралізації, які часом з’являються в невеликій 

кількості в різних місцях До цієї групи віднесені види, які виявлені нами в 1-3 

місцезростаннях. Однак, більшість таких ефемерофітів зустрічається, і в інших 

районах України зі сприятливими для них умовами. Так, звичайними рослинами у 

північних (гумідних) районах України є Vaccaria hispanica, Malva neglecta та 

Onobrychis viciifolia.  

Діафіти (ефемерофіти + ергазіофіти) – нестабільні види флори. Відношення 

їх кількості до загального числа видів є важливим показником будь-якої флори. У 

флорі Матвіївського масиву цей показник дорівнює 0,4%, що набагато нижче, ніж у 

флорі Україні в цілому. Останнє пояснюється екологічними зональними умовами 

території дослідження, особливо ґрунтовими, і показує, що степова зона менш 

сприяє натуралізації ергазіофітів. Таким чином, аналіз натуралізації адвентивних 
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видів рослин Матвіївського масиву показав переважання епекофітів, що пов`язано з 

інтенсивним розвитком території, особливо забудовою. Це призводить до 

формування різноманітних антропогенних екотопів. Для спектру мігроелементів майже 

всіх груп за ступенем натуралізації характерне переважання видів давньо-

середземноморського походженння, а у спектрі біоморф – однорічних монокарпиків.  

Отже, адвентивна фракція флори Матвіївського масиву формується 

переважно за рахунок кеномігрохроноелементів та археомігрохроноелементів, 

аколютофітів, епекофітів. Для контролю за подальшим розвитком досліджуваної 

флори слід продовжувати моніторинг біорізноманіття адвентивної фітобіоти 

Матвіївського масиву. 

 
 

СУЧАСНИЙ СТАН ЛІСОМИСЛИВСЬКИХ РЕСУРСІВ В 

ДП "ОЧАКІВСЬКЕ  ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО"  

 

УДК 504:630(477.42) 
 

Автори: Гіржева О.Л., Віхорева О.Ю. 

Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 

 
Мисливські угіддя Степової (південної) природної зони України визначаються 

жорстким кліматичним та, відповідно, збідненим рослинним фоном. Це призводить 

до обмеженої кількості та розмірів площ типів угідь зі сприятливими умовами проживання 

мисливської фауни. Але висока ефективність здійснення біотехнічних заходів є основним 

чинником, що може позитивно вплинути на підвищення класу бонітету мисливських угідь. 

ДП «Очаківське лісомисливське господарство» розташоване в степовій зоні 

України, яка характеризується несприятливими кліматичними умовами для росту та 

розвитку лісонасаджень, значним розчленуванням рельєфу місцевості, розвитком 

ерозії земель, з метою боротьби з якою і створюються захисні лісові насадження. До 

складу ДП “Очаківське лісомисливське господарство” Миколаївської області входить 

4 лісництва: Березанське, Очаківське, Василівське та Кінбурнське, що розташовані 

на території Очаківського та Березанського адміністративних районів.  

Загальна площа земель лісового фонду становить 12845 тис.га, з них вкриті 

лісовою рослинністю землі становлять 4902 тис.га, лісові культури 7943 тис.га.  Крім 
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того, відповідно до рішення Миколаївської обласної ради від 07.09.2012 № 28 

підприємству були надані у користування мисливські угіддя строком на 15 років 

загальною площею 75017,521 га. 

Основними видами мисливської фауни на території ДП “Очаківське 

лісомисливське господарство” є: зайці-русаки, козулі, єнотовидні собаки, звичайні 

лисиці, шакали, муфлони, кабани та понад 20 видів птахів серед яких, фазани, 

лебеді, сіра качка, лисухи, сіра куріпка та ін. В господарстві є розплідники штучного 

розведення фазанів, сірих куріпок та качок.  

Так як браконьєри та хижаки у природніх умовах дуже лімітують чисельність 

мисливської фауни, в господарстві функціонує вольєрне утримання тварин. Це 

оглядові вольєри для рекреаційних цілей, в яких мешкають муфлони, страуси, дикі кабани 

і верблюд. Вони мають невелику площу та пристосовані для екскурсій вихідного дня.  

Особливу увагу треба звернути на якісне та своєчасне проведення комплексу 

біотехнічних заходів. Провідними в полюванні на звіра є заєць-русак, лисиця 

звичайна; серед птахів провідні –  водоплавні птахи, сіра качка, сіра куріпка та 

фазан. Полювання на копитних в останні роки майже не відбувається через малу 

чисельність кабана та козулі.  

 

Рис. Вольєр в Очаківському лісництві 
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Однією з основних умов існування мисливських тварин, їх чисельності і 

розподілу на території мисливського господарства є наявність достатньої кількості 

захисних і кормових умов. 

Усі категорії мисливських угідь перебувають у задовільному санітарному стані 

та не потребують спеціальних заходів з його покращення. Протягом останніх п'яти 

років на території господарства не зареєстровано серйозних хвороб у диких тварин, 

окрім сказу лисиці, який впродовж останніх трьох років прогресує. В господарстві 

проводяться селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин 

для ветеринарно-санітарної експертизи. Під час переселення диких тварин 

обов’язковим є перевірка тварин на наявність захворювань для недопущення 

розповсюдження інвазійних чужорідних видів та негативного впливу на місцеве 

біорізноманіття. 

Щоб покращити санітарно-епідеміологічний стан території ДП "Очаківське 

лісомисливське господарство", єгерська служба господарства та мисливці знищують 

хижих ссавців та бродячих псів, а також здійснюють санацію лисячих нір.  

Кормова база мисливського господарства – об’єктивний фактор, з яким 

пов’язані можливості збереження і відтворення поголів’я мисливських тварин. 

Оптимізація кормової бази є засобом впливу на стан популяцій мисливських 

тварин, котрим дає можливість розширити ареал виду, створити і підтримувати в 

угіддях потрібну щільність поголів’я, попереджувати міграції тварин і шкоду лісовому 

та сільському господарству, утримувати значну кількість особин у місцях, зручних 

для полювання. 

В господарстві перед сезоном підгодівлі диких тварин планують проведення 

дегельмінтизації попередніх місць підгодівлі досліджуваних видів мисливських 

тварин за 1- 2 тижні до початку зимової підгодівлі та за 1-2 тижні після її закінчення. 

Профілактичні заходи зі запобігання інфекційним та іншим тяжким захворюванням 

мисливської фауни останніми роками не проводили. 

Працівники мисливських господарств щорічно проводять низку біотехнічних 

заходів, направлених на покращення стану мисливських угідь та збільшення 

чисельності мисливських тварин: заготовлюють зернофураж, коренеплоди, сіно, 

кормові віники, зернові снопики. Крім цього, у господарствах є біотехнічні споруди: 
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годівниці – 6 шт., солонці – 35 шт., підгодівельні майданчики – 3 шт., але відсутні 

кормосховища та  мисливські вежі. 

В угіддях ДП “Очаківське лісомисливське господарство” підгодівлю тварин  

здійснюють вільним способом на спеціальних підгодівельних майданчиках. Ці 

майданчики розташовують у рідколіссі, щоб тваринам легко було підійти до 

майданчика та зручно споживати корм. Такі ділянки захищені від дії вітру, до них 

вільний під'їзд. Підгодівлю диких тварин проводять не цілий рік, а лише в період 

відсутності або обмеженої доступності кормів у місцях перебування мисливської 

фауни (зимовий період) – час відгодівлі молодняку, коли дорослим тваринам 

необхідно отримувати більшу кількість кормів, навесні та в інших нетипових 

ситуаціях, коли звірі та птахи нерідко позбавлені не тільки можливості добування 

кормів, а й своїх сховищ. Єгерами здійснюється облаштування солонців для 

копитних і зайців. 

Для досягнення оптимальної чисельності мисливських тварин на території ДП 

“Очаківське лісомисливське господарство” Миколаївської області потрібно докласти 

значних зусиль. Причини цього містяться у низькій відтворювальній здатності через 

невисоку плодючість та високу залежність від багатьох зовнішніх чинників. Серед 

останніх найістотнішими є уразливість від нападу таких поширених хижаків як 

лисиця, здичавілі та домашні собаки, а також від браконьєрів. 

Висновки.  

Обсяги біотехнічних робіт у господарстві, спрямованих на підвищення 

чисельності мисливської фауни, є не досить достатніми. На нашу думку, 

мисливському господарству потрібно звернути увагу на облаштування кормосховищ 

та мисливських веж, збільшити кількість підгодівельних майданчиків і годівниць. 

Необхідно збільшити площу відтворювальних ділянок, які є угіддями з кращими 

кормовими та захисними властивостями для основних видів мисливської фауни. 

Певні перспективи становить розведення тварин в вольєрах з наступним випуском 

їх у вільні угіддя. 

 

1. Бондаренко В. Д. Проблемні питання підгодівлі мисливських тварин// Наук. 

вісник Національного аграрного університету. Лісівництво. В. 25. – К., 2000. – С. 183-

187 
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Автори: Гіржева О.Л., Ткаченко А.В. 

Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Одна із найефективніших форм екологічного виховання студентів і 

формування у них екологічної компетентності та готовності до діяльності це 

проведення навчальних польових практик. Крім того, польові практики мають 

важливе значення в професійній підготовці студентів та спонукають їх до 

емоційного сприймання та осмислення об’єктів та явищ довкілля.  

Під час навчальних польових практик закріплюються набуті на лекціях, 

семінарах, лабораторно- практичних заняттях теоретичні знання, формуються 

вміння спостерігати не лише природні об’єкти та явища. Жодна словесна 

інформація, навіть, підкріплена наочністю (кінофільми, таблиці, фотоматеріали) не в 

змозі замінити живе сприйняття природи.  В умовах навчальної польової практики, 

студент на основі теоретичних знань та уявлень може відчути особисту відпо-

відальність та найглибше усвідомити ціннісну значущість природи її компонентів та 

усвідомити моральну, естетичну та юридичну відповідальність за її збереження. 

Кафедра екології та природоохоронних технологій Національного 

університету кораблебудування проводить навчально-польові практики зі 

студентами екологами ІІ – ІV курсів в Національному природному парку «Бузький 

Гарт» та  НПП «Білобережжя Святослава», зоологічному парку м. Миколаєва, 

ППСПМ «Перемога» та ін.   
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Безпосередньо в організації та проведенні навчальних польових практик  

відбуваються процес обговорення основних проблем, дискусія, забезпечується 

активність студентів, підбиваються підсумки, оцінюється діяльність студентів.  

Здавна відомо, що людина має тісний зв'язок із природою. Явища природи  

впливають як на психо-емоційний стан, так і на фізичне самопочуття. Деякі люди 

мають настільки високу чутливість, що можуть навіть відчувати і прогнозувати 

найменші зміни у погодних умовах. При чому відчувають їх фізично. Дослідниками 

доведено, що існує позитивний ефект  гармонізації внутрішнього стану людини 

через  прямий контакт із флорою і фауною живої природи. Саме тому ігнорувати 

величезний  потенційний вплив природних явищ на особистість  не є доцільним.  

В сучасних умовах інформаційного суспільства відбувається кардинальна 

зміна парадигми взаємовідносин між людиною та природою. В швидкоплинному 

світі, в умовах розвитку технологій, вперше в історії, людина набула можливості 

знищити не лише себе, а і планету взагалі. На цьому етапі  відбулася суттєва зміна 

екологічного світогляду, оскільки екологічні загрози набули всепланетного 

характеру. Справа в тому що дані проблеми настільки великі і важливі, але дуже 

важко піддаються вирішенню. Одним із методів вирішення може стати формування 

у студентів, зокрема екологів, нової екологічної свідомості, інсталяція у свідомість 

нових ціннісних установок відповідно до запитів сучасного світу. 

Окрім навчальних екологічних практик, які є звичними для вищої освіти, 

корисним буде поводити психолого-духовні практики для студентів екологів. Не 

менш важливим і доречним буде проведення психологічних тренінгів. 

Цінність тренінгів для системи вищої освіти виражається в наступному: 

- дають змогу інтенсифікувати процес професійної підготовки 

- (зберігаючи час та простір), зробити його більш ефективним за рахунок 

- повної відповідності принципам особистісно орієнтованого навчання. 

- тренінг – це одночасно цікавий процес пізнання себе та інших; 

- спілкування; 

- ефективна форма опанування знань; 

- інструмент для формування умінь і навичок; 

- форма розширення досвіду. 
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Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке 

відкриває перед групою людей безліч варіантів розвитку та розв’язання проблеми, 

заради якої вони зібралися. Як правило, учасники в захваті від тренінгових методів, 

тому що ці методи роблять процес навчання цікавим та необтяжливим. 

Еколого-психологічний тренінг є системою коректувально-педагогічних 

прийомів, які допомагають студентам-екологам розвинути суб’єктивне, особистісне 

ставлення до природи. Як засіб формування екологічної культури студентів можна 

також використовувати структурні вправи та елементи тренінгу, які підбираються 

відповідно до специфіки аудиторії та інформаційної наповнюваності заняття. 

Перевагою застосування тренінгових вправ є відсутність спеціального забезпечення 

і можливість проведення у звичайних умовах, хоча, безперечно, їх ефективність 

підвищується при застосуванні в умовах природного середовища. Саме розробку 

відповідного методичного інструментарію щодо проведення тренінгових занять для 

студентів-екологів в умовах довкілля ми і вважаємо доцільним напрямом 

подальших розвідок з цієї тематики досліджень. 
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АНАЛІЗ АДВЕНТИВНОЇ ФРАКЦІЇ ФЛОРИ МАТВІЇВСЬКОГО МАСИВУ ЗА 

ПЕРВИННИМИ АРЕАЛАМИ 

 

Автори: Комісаренко К.Ю., Мельничук С.С. 

Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова 

 

Спонтанна флора Матвіївського піщаного масиву нараховує 248 видів вищих 

рослин, які належать до 154 родів, 48 родин, 2 відділів. За кількістю видів флора 

Матвіївського піщаного масиву найближча до суміжної флори степів та вапнякових 

відслонень Лівобережного злакового степу, але відрізняється від неї значно нижчим 

рівнем родового та видового різноманіття. 

Антропогенізація природних ландшафтів, зокрема, індустріальні форми 

господарювання, є потужним фактором зміни рослинного покриву в межах міст і 

приміських зон. Що призводить до витіснення аборигенних видів з екотопів, і 

відповідно до збідніння природних флорокомплексів. Щоб дослідити 

розповсюдження та натуралізацію адвентивного виду слід знати його первинний 

ареал поширення, адже він дозволяє визначити основні екологічні фактори які 

сприяють поширенню адвентивного виду. 

У результаті дослідження виявлено, що адвентивна фракція флори Матвіївського 

масиву налічує 58 видів з 20 родин, 46 родів, що складає 23,4 % від загальної 

кількості видів флори. Матвіївського масиву. Високий відсоток адвентивних видів 

викликаний тим, що до складу Матвіївського масиву входять населенні пункти та 

штучні соснові насадження. 

Домінуючими родинами виступають Айстрові – Asteraceae – 13 видів, 

Лободові – Chenopodiaceae – 8 видів, Хрестоцвіті – Brassicaceae – 7 видів, Злакові – 

Paalceae – 6 видів, Бобові – Fabaceae – 5 видів, і загалом вони складають 67,2 % 

адвентивних видів Матвіївського масиву.  

Домінуючими родами являються Xanthium – 3 види, Morus, Amaranthus, 

Polycnemum, Chenopodium, Atriplex, Sisymbrium, Camelina, Anagallis, Onobrychis, 

Ambrosia – по 2 види. 14 родів, тобто 30,4% є моновидовими. 

Аналіз результатів розподілу адвентивного елементу за первинними 

ареалами дозволив виділити 20 ареалогічних груп (табл. 1). За основу виділення 
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останніх використана розроблена для адвентивного елементу флори України 

класифікація В. В. Протопопової (Протопопова 2012). 

Виділені 20 ареалогічних груп об’єднані у 7 елементів флори (див. табл. 1). 

Первинний ареал трьох адвентивних видів не встановлено. 

У складі адвентивних мігроелементів дослідженої флори переважають види 

давньосередземноморського походження (середземноморський, середземноморсько-

ірано-туранський та ірано-туранський адвентивні мігроелементи), які складають 58,6 % 

від загального числа адвентивних видів флори Матвіївського масиву (див. табл.1). 

Така ж закономірність характерна для синантропної флори України у цілому.  

Таблиця 1 

Спектр адвентивних мігроелементів та ареалогічних груп адвентивної флори 

Матвіївського масиву 

Кількість видів Тип мігроелементу Ареалогічні групи 

у групі всього % 
Середземноморська 11 

Середземноморський 
Східносередземноморська  2 

13 22,4 

Середземноморсько-ірано-туранська 6 
Середземноморсько-східнотуранська 4 

Середземноморсько-туранська 2 
Середземноморсько-східнотуранська 2 

Середземноморсько-
ірано-туранський 

Східносередземноморсько-ірано-
туранська 

1 

15 25,9 

Середньоазійська 3 
Передньоазійська 1 
Центральноазійська 1 

Ірано-туранський 

Ірано-туранська 1 

6 10,3 

Індомалайська 2 
Південносхідноазійська 1 Азійський 

Східноазійська 1 

4 6,9 

Середньоєвропейська 3 
Євросибірська 1 

Південноєвропейська 1 
Європейський 

Південноєвропейсько-азіатська 1 

6 10,3 

Північно-
американський 

Північноамериканська 
9 9 15,5 

Південно-
американський 

Південноамериканська 
1 1 1,7 

Невизначений  3 3 5,2 
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Серед мігроелементів перше та друге місця займають середземноморсько-

ірано-туранський – 15 види, або 25,9% та середземноморський – 13 видів, або 

22,4% від загальної кількості адвентиків флори. У середземноморсько-ірано-

туранському мігроелементі великою кількістю видів представлена 

середземноморсько-ірано-туранська ареалогічна група – 6 видів або 10,3 % 

(Lepidium perfoliatum, Atriplex prostrata, Anagallis arvensis, A. caerulea, Buglossoides 

arvensis та ін.). У середземноморському мігроелементі переважає однойменна 

ареалогічна група – 11 видів або 19,0% (Sonchus arvensis, Carduus acanthoides, Vicia 

pannonica, Urtica urens, Viola arvensis, Matricaria recutita, Onopordum acanthium, та ін.).  

Третім за кількостю видів виступає північноамериканський мігроелемент, пред-

ставлений 9 видами, або 15,5%, зокрема, Robinia preudoacacia , Ambrosia artemisiifolia,  

A. aptera, Erigeron canadensis, Grindelia squarrosa, Amaranthus blitoides, A. retroflexus та ін. 

Четверте місце поділяють ірано-туранський та європейський мігроелемент, 

представлені 6 видами, або 10,3%, зокрема, ірано-туранський представлений Morus 

alba, M. nigra, Sisymbrium polymorphum, та ін., європейський – Chenopodium rubrum, 

Diplotaxis muralis, Xanthium albium та ін. 

П’яте – азійський – 4 (6,9%), шосте –південноамериканський, які 

представлений лише одним видом (див. табл. 1).   

Отже, адвентивна фракція флори Матвіївського масиву формується 

переважно за рахунок видів середземноморського, середземноморсько-ірано-

туранського та ірано-туранського походження (32 види, 58,6 %). Для контролю за 

подальшим розвитком досліджуваної флори слід встановити моніторинг 

біорізноманіття адвентивної фітобіоти Матвіївського масиву. 

 
 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАРКУ ДОЩУВАЛЬНИХ 

МАШИН В УКРАЇНІ 
 

УДК 502:631.67 
 

Автори: Кондратьєва В.Ф., Маринець О.М., к.т.н., доцент 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
 

Площа зрошуваних земель в Україні становить 2,45 млн.га, 80% яких 

знаходиться у степовій зоні. Загальна довжина магістральних поливних 
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трубопроводів складає біля 38 тис. км. Найбільш поширеним є спосіб поливу 

дощуванням за допомогою широкозахватних дощувальних машин. 

Ресурс роботи насосних станцій перевищує нормативний у 1,5-2 рази. 

Обладнання зрошувальних мереж потребує заміни та модернізації. 

Існуючий парк роботоспроможних дощувальних машин зменшився з 32 тис. 

одиниць у 1994 р. до 4,7 тис. одиниць у 2003 р. Найбільше залишилось 

дощувальних машин «Фрегат» (3 тис. одиниць) та ДДА-100МА (0,8 тис. одиниць) [1]. 

В Україні переважна більшість широкозахватних машин використовує закриті 

мережі низького тиску. Тому закордонні виробники пропонують широку лінійку 

машин для роботи саме на таких мережах [2]. 

Виробництво дощувальної техніки в Україні зосереджено на ВАТ 

«Завод»Фрегат» («Фрегат») та ВАТ «Херсонські комбайни» (ДДА-100МА, «Дніпро»). 

Сучасні модифікації вітчизняних дощувальних машин за питомими показниками 

відповідають рівню кращих світових зразків дощувальної техніки такого типу та 

коштують у 2-2,5 рази менше зарубіжних аналогів. 

До сучасних дощувальних машин і установок пред'являють агробіологічні, 

екологічні та техніко-економічні вимоги. 

Агробіологічні вимоги забезпечують оптимальні умови постачання рослин 

водою. Для мінімізації впливу процесу зрошення на рослини відношення 

інтенсивності водоподачи до інтенсивності водоспоживання обмежується 1 ... 50. 

Регламентується рівномірність розподілу води на поле та інші показники. 

Екологічні вимоги сприяють збереженню ґрунтів та їх родючості. Так, вміст 

вологи в порах ґрунту повинен знаходитися в межах 70...90%, повітря - 10...30%, а 

відхилення від цих значень не повинно перевищувати ± 5%. Для попередження 

водної ерозії ґрунту швидкість руху потоку води в поливній борозні не повинна 

перевищувати критично допустиму, а для попередження калюжеутворення і стоку 

води середня інтенсивність дощу не повинна перевищувати швидкість вбирання 

води ґрунтом . Для виключення руйнування ґрунтових агрегатів під дією ударів 

крапель дощу, їх діаметр не повинен перевищувати 1, 5...1, 8 мм. 

Техніко-економічні вимоги включають велике число показників стосовно 

ефективного використання земель, продуктивності машин і енергоємність процесу 
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поливу. У тому числі: питома витрата енергії на 1 м3 поливної води обмежується в 

межах: 20...1,5 кВт · год / м3. 

Основним напрямком вдосконалення зрошувальних мереж та дощувальних 

машин є зменшення енергоємності поливу. 
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ПРО САНІТАРНО-ЗАХИСНУ ЗОНУ БІЛАНІВСЬКОГО КАР’ЄРУ ЗАЛІЗИСТИХ 
КВАРЦИТІВ З ОГЛЯДУ ЙОГО МОЖЛИВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

УДК 504.65(477.53) 

 

Автори: Лашко С. П., к.г-м. н., доцент 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Ліцензією на розробку Біланівського родовища залізистих кварцитів володіє 

ТОВ Біланівський ГЗК. Власне розкриття родовища заплановано розпочати в 2022 

році. Нині ж тривають роботи з організації території Біланівського ГЗК та погодження 

проекту розкриття родовища. Одним із проблемних залишається питання санітарно-

захисної зони гірничо-видобувного підприємства.  

Якщо Біланівське родовище будуть відпрацьовувати відкритим способом з 

використанням вибухових засобів (як це передбачено нинішнім проектом 

будівництва Біланівського ГЗК та техніко-економічним обґрунтуванням розробки 

Біланівського родовища 1979 року), то Біланівський кар’єр по видобуванню залізних 

руд слід класифікувати як промислове підприємство класу шкідливості ІА, із 

санітарно-захисною зоною 1500 м (за [1]). У такому разі керівництву Біланівського ГЗК 

необхідно передбачити аналогічно відселенню мешканців сіл Бондарі та Базалуки 

обов’язкове відселення мешканців західного мікрорайону селища Нова Галещина 

[2], помешкання яких попадають у контур меж санітарно-захисної зони кар’єру. 
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Уникнути додаткового відселення (мешканців західного мікрорайону селища 

Нова Галещина) можливо, якщо запроектувати відкритий або комплексний відкрито-

підземний способи розробки Біланівського родовища без використання вибухових 

засобів [2]. При цьому гірничо-видобувне підприємство перекваліфіковується до 

підприємств класу шкідливості ІІ, із санітарно-захисною зоною 500 м (за [1]).   

Геологічна будова Біланівського родовища (з його круто падаючими рудними 

пластами) сприяє як відкритій, так і підземній розробці залізних руд. Часу на 

коригування проекту будівництва Біланівськог ГЗК (у частині технології розробки 

родовища) також достатньо. 
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Екологічний туризм – окремий напрямок рекреаційно-туристичної діяльності, 

який має свої, досить специфічні особливості, що відрізняють його від інших видів 

подорожей. Його концепція передбачає: протидію негативному впливу на 

навколишнє середовище; популяризацію відпочинку на свіжому повітрі; вивчення 

культури рідної землі; підтримку природоохоронних заходів; пропаганду екологічної 

освіти; підвищення привабливості окремих регіонів для туристів. 
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Екологічний туризм має низку функцій, серед яких найважливіші такі: 

оздоровча, пізнавальна, соціально-економічна, виховна, природоохоронна. 

Враховуючи наведені функції можна визначити основні принципи екотуристичної 

діяльності (рис.1). 

 

Функції екологічного туризму 

Оздоровча Пізнавальна Соціально-
економічна 

екотуризм стимулює і задовольняє бажання спілкуватися з природою шляхом 
цілеспрямованих подорожей в незаймані або малозмінені природні території, 

представлені національними та природними парками, заповідниками, заказниками тощо

Виховна Природо-
охоронна 

екотуризм відрізняється відносно слабким негативним впливом на природне 
середовище, і є практично єдиним видом використання природних ресурсів в межах 

особливо охоронюваних природних територій 

екотуризм поєднує відпочинок, розваги і екологічну освіту для мандрівників і має на 
увазі наявність певних, досить жорстких правил поведінки 

розвиток екотуризму має бути вигідним місцевому населенню і не повинен 
суперечити його інтересам і соціально-економічного розвитку 

екотуристична діяльність повинна  приносити прибуток з метою  збереження 
природного середовища, а також для поліпшення життєвого рівня місцевого 

населення 

Основні принципи екотуристичної діяльності 

 
Рис. 1. Функції і  основні принципи екотуристичної діяльності 

В Україні екологічний туризм стає все більш популярним і має два основних 

напрями. Перший (американський) – передбачає формування заходів з організації 

спортивно-туристичних подорожей, що супроводжуються екстремальними 

природними умовами. Другий напрям (європейський) – базується на відпочинку у 

сільській місцевості з акцентом на національній традиційній культурі.  

Отже, сучасний екологічний туризм може переслідувати різні цілі, через що 

ділиться на декілька видів: 
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- науковий – орієнтований на вивчення природи, проведення польових 

досліджень, різних спостережень. 

- активний – піші походи, альпінізм, велосипедні прогулянки; 

- історичний – підтримує національну самобутність, знайомить з культурними 

традиціями; 

- подорож в природні резервати – заповідники, національні парки; 

- агротуризм – найбільш актуальний для жителів мегаполісів, які 

відправляються в село, заміські будиночки, в ліс і навчаються землеробству. 

Екотуризм є формою природокористування, за якої природі завдається 

мінімальна шкода. Об'єктами екотуризму можуть бути як природні, так і культурні 

визначні пам'ятки, природні й природно-антропогенні ландшафти. Форми 

екологічного туризму наведено на рисунку 2. 
 
 

ФОРМИ 

ЕКОЛОГІЧНОГО 

ТУРИЗМУ 

Екскурсії маркованими 
екологічними стежками з 

короткостроковим 
відпочинком в зонах 
регульованої та 

стаціонарної рекреації 

Піший спортивно-
оздоровчий екотуризм 

Лижні подорожі та 
прогулянки 
(включаючи 
гірськолижні) 

Велосипедний 
екотуризм (подорожі 
на велосипедах) 

Кінний екотуризм 
(прогулянки і подорожі 

на конях) 

 
Водний екотуризм - 
спуск гірською річкою 
на надувних плотах, 
човнах, катамаранах 
(рафтінг), подорож на 
яхті, катання на водних 
лижах,  віндсерфінг, 
прогулянки на човнах 

Спелеологічний 
екотуризм (екскурсії у 

карстові печери) 

Підводний екотуризм, 
дайвінг 

(підводне плавання з 
аквалангом, екскурсії 
до підводних печер і 

гротів) 

Парапланеризм, 
балунінг (прогулянки, 
подорожі на повітряних 

кулях) 

Скелелазіння 
(альпінізм) 

Спостереження за 
птахами, тваринами 
кіно- і фотозйомка 

 
Рис. 2. Форми екологічного туризму 

 

Головними споживачами продукту екологічного туризму є міські жителі. 

Урбанізація, несприятлива екологічна обстановка в місті, забруднення 
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промисловими і побутовими відходами територій навколо великих міст, постійний 

стрес від міського життя визначили тенденцію розвитку еколого-орієнтованих видів 

туризму. Виїжджаючи в сільську місцевість, міські жителі отримують можливість 

відпочити в екологічно чистому середовищі, харчуватися натуральними і 

доступними за ціною продуктами, вирощеними господарями сільських садиб.  

Ключові фактори, що визначають потреби населення у відпочинку в сільській 

місцевості та в отриманні екотуристичних послуг, наведені на рисунку 3. 

 
 

Рис. 3. Фактори, що визначають потреби населення в екотуристичних послугах  

 

Отже, екологічний туризм є важливим видом економічної діяльності, який 

дозволяє задовольняти потреби туристів, з урахуванням інтересів регіону і 

підвищення його інвестиційної привабливості. При цьому передбачається 

управління природно-ресурсним потенціалом таким чином, щоб економічні, 

соціальні і естетичні потреби задовольнялися з підтриманням культурної та 

екологічної цілісності, без нанесення шкоди біологічному різноманіттю і 

життєдіяльності місцевого населення. Розвиток екологічного туризму поєднує у собі 

збалансовану взаємодію трьох складових сталого розвитку регіону – економічну, 

соціальну і екологічну. 
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Надмірне антропогенне навантаження на водні об'єкти внаслідок 

екстенсивного способу ведення водного господарства призвело до кризового 

зменшення самовідтворюючих можливостей річок та виснаження водноресурсного 

потенціалу. Крім того, останнім часом спостерігається стала тенденція до значного 

забруднення водних об'єктів внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від 

населених пунктів, господарських об'єктів і сільськогосподарських угідь, а також 

постійного скидання недостатньо очищених стічних вод з очисних споруд. Така 

ситуація вимагає проведення постійного моніторингу за якістю води водних об’єктів 

та контролю і оцінки впливу основних джерел забруднення водних ресурсів. 

Дослідження впливу берегових джерел скиду зворотних вод на стан водних 

об’єктів та басейну річки Південний Буг на території Миколаївської області було 

здійснено згідно з розробленою методикою, що враховує характеристики і умови 

скиду стічних вод, ступінь їх очищення, моніторинг та навантаження на водний 

об’єкт [1, 2]. 

Використання такого підходу дало можливість провести ранжування джерел 

забруднення − підприємств житлово-комунального господарства Миколаївської 

області − за відповідними показниками (ефективна маса забруднюючих речовин, 

умови скиду стічних вод, склад стічних вод, навантаження на водний об’єкт). А за 

значенням загального коефіцієнту шкідливого впливу джерела забруднення на 
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водні об’єкти було встановлено клас небезпеки джерел забруднення водного 

середовища та загальна оцінка ступеня екологічної небезпеки точкових джерел 

забруднення. 

За результатами дослідження, встановлено, що за ступенем екологічної 

небезпеки джерел забруднення водного середовища на території Миколаївської 

області до надзвичайно небезпечних об’єктів належить МКП «Миколаївводоканал» 

(с. Галицинове), що здійснює скид зворотних вод до Бузького лиману і є головним 

забруднювачем водних ресурсів області та завдає величезного негативного впливу 

на стан Бузького лиману і санітарно-епідемічну обстановку в м. Миколаєві. Виявлені 

та проаналізовані основні причини незадовільної роботи очисних споруд 

підприємства. 

До високонебезпечних належать ТОВ «Біологічні очисні споруди» (м. 

Вознесенськ) та ТОВ «Ольшанський міськводоканал» (смт Ольшанське), що 

скидають зворотні води у річку Південний Буг та КП «Міськводоканал» (м. 

Баштанка) – річку Інгул. 
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Серед усіх джерел іонізуючого випромінювання техногенного походження 

рентгенологічні дослідження створюють найбільше опромінення населення, завдяки 

їх масовому застосуванню для діагностики різних захворювань. За даними 

Наукового Комітету з дії атомної енергії внесок рентгенодіагностичного опромінення 

складає близько 70 - 80 % в сумарну колективну дозу населення від штучних ДІВ [1, 2].   

Вище певних порогових значень опромінення може порушити функціонування 

тканин і/або органів, якщо ж доза є низькою і/або впливає тривалий період часу, 

обумовлений цим ризик знижується. Проте існує ризик довгострокових наслідків, які 

можуть проявитися через роки та десятиліття, при цьому їх ймовірність пропорційна 

дозі опромінення. 

Епідеміологічні дослідження в групах населення, які зазнали опромінення, 

наприклад, персоналу рентгенологічних відділень або пацієнтів радіотерапії, 

показали значне збільшення ймовірності захворювання при дозах вище 100 мЗв. У 

ряді випадків більш пізні епідеміологічні дослідження на людях, які піддавалися 

впливу в дитячому віці в медичних цілях, дозволяють зробити висновок про те, що 

ймовірність раку може підвищуватися навіть при більш низьких дозах [3]. 

З огляду на це, було розглянуто державне врегулювання діяльності джерел 

іонізуючого випромінювання, надана комплексна характеристика та оцінка впливу 

ДІВ в Україні, а також проведено дослідження ДІВ в лікувальних закладах 

Миколаївської області з подальшим аналізом результатів досліджень впливу 

іонізуючого випромінювання на персонал, та надані рекомендації щодо покращення 

радіаційної безпеки.  

Дослідження повітря робочої зони у поліклініках Миколаївської області були 

проведені в чотирьох рентгенологічних кабінетах з встановленими апаратами 
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комп'ютерної томографії "Astenion Toshiba" 2008р., рентгенографії "Opera T30" 2012р. та 

"Indiascan-0.1Toshiba" 2007р., флюрографії  "Indiascan-0.1" 2006р., відповідно.  

Як зазначено на діаграмі (Рис. 1) в точці моніторингу №4, яка відводилася під 

місце лікаря-рентгенолога у кожному кабінеті зафіксований підвищений вплив 

випромінювання порівняно з іншими точками моніторингу, але цей вплив 

знаходиться в межах норм, встановлених законодавством України. 

 

Рис. 1. Діаграма порівняння даних гамма випромінювання 

(мкЗв/год×10-3). 

 

ВИСНОВКИ 

Надана порівняльна характеристики радіаційного навантаження на персонал 

при проведенні рентгенографії та рентгеноскопії в лікувальних закладах.  

Проведені вимірювання рівня гама та бета випромінювання  у досліджених 

рентген-діагностичних кабінетах лікувальних закладів м. Миколаєва, не показали 

перевищень норм радіаційного навантаження на медичний персонал. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОБ’ЄКТІВ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МКП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ»  

 

УДК 502.13(477.73) 

 

Автори: Ремешевська І. В., Гурець Н. В., Місенг В.О. 

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

 

Однією з найбільш складних екологічних проблем для більшості міст України 

є стан водопровідно-каналізаційного господарства та очистка стічних вод. Міські 

каналізаційні системи   потребують заміни або капітального ремонту. Часті прориви 

каналізаційних колекторів є постійними джерелами небезпечного забруднення 

міського середовища, а іноді призводять до спалаху інфекційних захворювань.  

Джерелом водопостачання міста Миколаєва є побудований більше 30 років 

тому 73-кілометровий центральний водопровід «Дніпро-Миколаїв», що належить 

міському комунальному підприємству «Миколаївводоканал». Щорічно підприємство 

поставляє жителям міста та його підприємствам близько 33 млн. м3 води. В процесі 

роботи підприємство експлуатує 1200 водопровідних, 750 км каналізаційних мереж, 

очисні споруди водопроводу, очисні споруди каналізації, десятки насосних станцій 

водопроводу і каналізації, трансформаторні станції. Об'єкти і споруди, які 

експлуатуються комунальним підприємством, є муніципальною власністю.  

Амортизація очисних споруд каналізації складає від 42% до 62 %. 

Згідно з результатами останніх моніторингових досліджень за станом роботи 

очисних споруд каналізації, майже всі з вказаних об’єктів здійснюють очистку стоків 

до категорії – недостатньо очищені. За даними статистичної звітності за формою 2-

ТП (водгосп) протягом останнього часу МКП «Миколаївводоканал» є одним з 

головних забруднювачів поверхневих вод в Миколаївській області. Обсяг скиду 

забруднених стічних вод якого складає більше 90 % від загальної кількості  скинутих 

забруднених стоків по області. 

Очисні споруди каналізації розташовані біля с. Галицинове Жовтневого 

району на площі 13,7 га. Проектна потужність очисних споруд становить 118,0 тис. 

м3/добу, фактична – 104,0 0 тис. м3/добу, фактичне навантаження – до 80,0 тис. 

м3/добу. Метод очистки стоків – механічний і біологічний. Очисні споруди 
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експлуатуються з 1973 року, частково реконструйовані за проектом збільшення 

потужності, розробленим в 1985 році, знаходяться у незадовільному технічному 

стані та потребують реконструкції і модернізації. 

До структури очисних споруд каналізації входять: приймальна камера, 

будинок ґрат, 2 преаератора, 3 горизонтальні пісковловлювачі, 4 первинні радіальні 

відстійники, насосна станція сирого осаду, аеротенк із розосередженим випуском 

стічних вод, 6 аеротенків-витиснювачів, 3 вторинні радіальні відстійники, прийомний 

резервуар циркуляційного мулу, блок насосно-повітродувних станцій, мулова 

насосна станція, цех механічного зневоднювання осаду, 7 мулових майданчиків, 

адміністративно-лабораторний корпус. 

Система каналізації м. Миколаєва не задовольняє потужностям міста, і як 

наслідок, стоки після очищення на очисних спорудах каналізації скидаються як 

недостатньо очищені. До основних причин незадовільної роботи очисних споруд 

каналізації м. Миколаєва відносяться: аварійний стан глибоководного випуску стоків 

після очистки та недостатня потужність очисних споруд на стадії вторинного відстоювання. 

Слід зазначити, що переважно за рахунок більш економічного використання 

води абонентами, обсяги скидів до Бузького лиману недостатньо очищених стоків 

МКП «Миколаївводоканал» щороку зменшуються.  

З метою розв’язання зазначених проблемних питань, заходи «Закінчення 

будівництва четвертого вторинного відстійника очисних споруд каналізації м. 

Миколаєва» і «Реконструкція глибоководного випуску в Бузький лиман від очисних 

споруд каналізації м. Миколаєва» включено до Програми охорони довкілля та 

раціонального природокористування Миколаївської області. Згідно з проектом 

реконструкції передбачено збільшення потужності очисних споруд до 200,0 тис. 

м3/добу та впровадження повної біологічної очистки стічних вод.  

Висновки.  В результаті проведеного аналізу, виявлено що МКП 

«Миколаївводоканал» є одним з головних забруднювачів поверхневих вод в 

Миколаївській області. Очисні споруди каналізації знаходяться у незадовільному 

технічному стані та потребують реконструкції і модернізації.  До основних причин 

незадовільної роботи очисних споруд каналізації  м. Миколаєва відносяться: 

аварійний стан глибоководного випуску стоків після очистки та недостатня 

потужність очисних споруд на стадії вторинного відстоювання.  
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД ВОДОВІДВЕДЕННЯ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

УДК 628.1-192:62-192; 628-16 

 

Автори: Степова О.В., к.т.н., доцент, Ганошенко О.М., асистент 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

 

Більшість систем водовідведення населених пунктів України морально та 

фізично застаріли, потребують капітального ремонту, заміни обладнання, а у деяких 

випадках – часткової або повної реконструкції. 

За даними моніторингу [1, 2] об’єкти систем водовідведення за проявом 

дефектів можна розмістити в наступному порядку: трубопроводи – 58%, колодязі – 

15%, каналізаційні очисні споруди (КОС) – 6%, каналізаційні насосні станції (КНС) – 

5%, естакади – 3%, водовипуски – 1%. Та, не зважаючи на їх незадовільний 

технічний стан, вони експлуатуються та можуть призводити до аварійних ситуацій. 

При цьому повна зупинка системи з метою відновлення нормальної роботи її 

об’єктів практично не можлива. 

Важливим завданням, яке стоїть на сьогоднішній день перед фахівцями-

екологами, що працюють у галузі водопостачання та водовідведення, є 

забезпечення необхідного санітарного стану водойм. Очисні споруди, каналізації 

відносяться до водоохоронних об’єктів, так як мають за мету очищення стічних вод 

від шкідливих речовин до межі, що дозволяє повторно використовувати очищені 

стічні води. Експлуатаційний стан каналізаційних споруд значно впливає на 

ефективність очистки стічних вод, а відповідно й на екологічний стан поверхневих 

водойм області зокрема [3]. 

Аналіз сучасного екологічного стану водних джерел Полтавської області 

свідчить, що негативні процеси на річках, водосховищах і ставках тривають. 

Проблема якісного виснаження водних ресурсів з кожним роком стає більш гострою. 

Основні труднощі при використанні поверхневих водних джерел пов'язані із 

забрудненням та евтрофікацією водойм.  

Проведено оцінку якісного стану поверхневих водних джерел Полтавської 

області за комплексним показником забруднення ІЗВ за період 2000 – 2016 рр, за 
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результатами якої за середніми значеннями показника індексу забруднення води 

(ІЗВ) в Полтавській області станом на 2016 рік не існує поверхневих водойм, які 

відносяться до категорії «чиста» або «дуже чиста» (рис. 1) В цілому, рівень 

забруднення поверхневих водойм Полтавської області близький рівню екологічної 

катастрофи [4]. 
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Рис. 1. Результати аналізу стану поверхневих вод Полтавської області в басейні 

річки Дніпро за період 2000 – 2016 рр. 

Незадовільний екологічний стан водних обєктів Полтавщини є наслідком 

антропогенного забруднення річок скидами стічних вод промислових, комунальних 

підприємств та сільськогосподарських обєктів.  

Необхідність охорони водних ресурсів викликається неефективністю роботи 

очисних споруд, внаслідок перевантаження та спрацювання обладнання. 

Нагальною на сьогоднішній день залишається проблема очистки стічних вод 

особливо підприємствами комунальної сфери у зв’язку зі зношеністю та фізичною 

застарілістю комплексів очисних споруд. 

Каналізаційні самопливні мережі міста Полтави почали будуватися ще у 1925 

році. Каналізаційна очисна станція Затуринського промвузла м. Полтава 

побудована по проекту, розробленому в 1971 р. Очистка стічних вод здійснюється 

на спорудах механічної та біологічної очистки з наступною доочисткою в біологічних 

ставках та скидом  в р.Коломак. Каналізаційна очисна станція Супрунівського 

промвузла м. Полтава побудована по проекту, розробленому в 1963 році.  
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Аналіз державної статистичної звітності про використання води по формі 2-ТП 

показав незадовільний технічний стан більшості очисних споруд області. З кожним 

роком технічний стан каналізаційного господарства міста погіршується, це 

обумовлено зношенням основних фондів до 90%. 

На даний момент в області висока зношеність каналізаційної мережі – понад 

84%  труб мають зношеність більше 50%; низький рівень проведення заміни мереж; 

висока аварійність на каналізаційній мережі. Станом на кінець 2016 ріку потребує 

дострокової заміни 101,3 км каналізаційних мереж. Внаслідок аварій неочищенні 

стоки можуть потрапляти до водойми, що призводить до її забруднення. Застаріле 

обладнання не дозволяє ефективно очищувати стічні води  

Аналіз роботи існуючих очисних споруд господарсько–побутових стічних вод 

показав, що через низку конструктивних недоліків вони не можуть забезпечити 

очищення стічних вод відповідно до вимог ГДС. 

Аналіз технічного стану системи централізованого водовідведення, як в 

цілому, так і по окремих її складових м. Полтава виявив наступні ключові проблеми: 

 висока зношеність каналізаційної мережі – понад 83,86%  труб 

мають зношеність більше 50%; 

 низький рівень проведення заміни мереж; 

 висока аварійність на каналізаційній мережі. 

Оцінка ефективності водокористування свідчить про нераціональність та 

наявність скиду забруднених стоків у природні водні об’єкти в результаті вико-

ристання зношеного обладнання, спрацьованого обладнання очисних станцій, наявності 

каналізаційних мереж в аварійному стані, низької ефективності роботи очисних споруд. 

Таким чином, збалансування та покращення стану поверхневих водойм 

області можливе за рахунок впровадження безводних, маловодних та 

водозберігаючих технологій у всіх галузях економіки, максимальне залучення води у 

системи оборотного водопостачання; заміни фізично та морально зношеного 

водозабезпечуючого і водоохоронного обладнання; підвищення ефективності 

роботи очисних споруд, впровадження сучасних технологій очищення та заміни 

аварійних каналізаційних мереж і спрацьованого обладнання очисних станцій; 

повного припинення скидання у водні об’єкти забруднених стічних вод; дотримання 

водоохоронного законодавства. 
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Секція № 7 
ОХОРОНА МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
 

ФОРМУВАННЯ ДОКАЗОВОЇ БАЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ 

ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ ДІЙ 

 

УДК  

 

Автори: Тимченко О.В. 

Миколаївський НДЕКЦ МВС України, головний судовий експерт 

 

Сприятливий стан довкілля будь-якої країни – це дискримінанта її всебічного 

розвитку, здоров’я населення та збереження природних багатств для майбутніх 

поколінь. Інтенсивність судноплавства та поглиблення міжнародного 

співробітництва, детермінує ризики забруднення морського середовища. На жаль, в 

результаті значних забруднень з різних джерел, окремі моря і ділянки океанів 

перетворилися, за висловом всесвітньо відомого французького океанографа Жака-

Ів Кусто, у «всесвітній смітник». Латентність забруднень моря складає 73% [1, с. 4], 

[2, с. 2]. В контексті декларованих проблем, актуалізується побудова оптимальної 

методики розслідування моря, критерієм ефективності виступатиме максимізація 

зібраної доказової бази у мінімальний період часу. 

Основними способами вчинення злочину забруднення моря є: порушення 

спеціальних правил, скидання чи поховання шкідливих речовин в морі. А також 

неповідомлення компетентної особи відповідні контролюючі органи, про 

забруднення моря шкідливими речовинами. В даному випадку під порушенням 

спеціальних правил розуміється вчинення діянь заборонених чинним 

законодавством (наприклад, будівництво об’єктів без відповідних дозволів органів 

влади), скиданням є будь-який викид шкідливих речовин з судна, а захоронення – 

це складування чи накопичення шкідливих речовин в ємкостях.  

Слідова інформація, яка залишається на місцях скоєння злочину забруднення 

моря, характеризується загальною для всіх злочинів природою (біологічна, 

трасологічна), так і специфічною, яка притаманна лише злочинам проти довкілля 
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(сліди у вигляді плям шкідливої речовини, сліди в трупах людей з ознаками 

отруєння, у загиблих морських організмах тощо). Під слідами шкідливих речовини 

(сліди-речовини) в контексті ст. 243 ККУ «Забруднення моря», слід розуміти будь-які 

залишки матеріалів та речовин (летучі, рідкі, тверді, пастоподібні), детерміновані 

забрудненням моря та здатні створити небезпеку життю та здоров’ю людей, живим 

ресурсам моря, перешкодити законним видам використання моря, а також 

порушити невід’ємні права кожної людини та суспільства на користування морем. 

Менш поширеними є сліди так званого «традиційного плану»: сліди рук, 

транспортних засобів, біологічного походження тощо. Але нехтування пошуком 

вказаних слідів недопустимо, адже будь-яка людина при вчиненні злочину змінює їх 

обстановку, як би вона не прагнула залишитись не викритою. Це положення 

пов’язано з сутністю події злочину, адже при здійсненні будь-якої діяльності 

виникають зміни, які характеризують, діагностують та ідентифікують її. Так, 

наприклад, сліди трасологічного походження можуть виявлятись на місці 

транспортування шкідливих речовин; сліди біологічного та дактилоскопічного 

походження вилучаються з предметів, яких торкався злочинець. 

Ідеальні сліди ж в пам’яті людей проливають світло на обставини події 

злочину. Це, як правило, свідчення очевидців (наприклад, членів екіпажу суден), але 

при проведенні слідчих дій доцільно враховувати той факт, що члени екіпажу 

тривалий час співпрацюють разом, у них виникають стійкі стосунки як неприязні, так 

і дружні. Ці фактори можуть викликати спроби приховати злочин. Крім того, 

неправдиві свідчення можуть бути викликані імперативним впливом капітана судна 

на своїх підлеглих, в даному випадку необхідно своєчасне прогнозування, 

виявлення та подолання даних проявів протидій розслідуванню. 

У відповідності з діючими нормативними-правовими актами, у складі 

українських правоохоронних органів не передбачено функціонування підрозділів 

боротьби з екологічною злочинністю. Апріорі, що слідчому, який в своїй діяльності в 

основному стикається з крадіжками та грабунками, буде доволі проблематично 

провести ефективне досудове слідство за кримінальним провадженням, наприклад, 

у зв’язку з масовою загибеллю риби в морі. Слідчий, який спеціалізується на 

розслідуванні саме злочинів проти довкілля, в силу практичного досвіду діяльності у 

цій сфері, володіє нормативною базою, певною областю спеціальних знань та 
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орієнтується в специфіці розслідування. За даною категорією правопорушень 

потребується використання, передусім, спеціальних знань у сфері судноплавства, 

екології, метрології, екологічного права. Крім того, слідчому доцільно орієнтуватись 

у специфіці розслідування даної категорії правопорушень [1, c. 45]. Якщо 

аналізувати досвід провідних країн (США, країни ЄС) [2, p. 3], [3, c. 143], [4, c. 277], 

то в них діють саме такі підрозділі, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів 

проти довкілля. Як вирішення даної проблеми доцільно утворення секторів слідчих 

за злочинами проти довкілля (по прикладу відділів з боротьби зі злочинами проти 

власності, умисних вбивств тощо) у складі територіальних відділів поліції. 

В контексті максимізації ефективності слідчих дій при розслідуванні злочинів 

проти довкілля, актуалізується відомий криміналістичний тезис про те, що 

злочинців, які літають на понадзвукових лайнерах можливо піймати лише з 

використанням досягнень науково-технічного прогресу. Першочерговою та 

невідкладною дією при отриманні повідомлення про скоєння злочину проти довкілля 

є огляд місця події, при якому виявляються та вилучаються безпосередньо сліди 

злочину, як його результат. Фотозйомка, як інструментарій фіксації, дозволяє 

об’єктивно, повно та оперативно зафіксувати події, факти, сліди та негативні 

результати злочинної дії, що необхідно для ефективного розслідування 

кримінального правопорушення та доказування вини правопорушників у суді. 

Фотозйомку краще проводити зі значної висоти (використання гелікоптеру, 

безпілотника), щоб при можливості охопити рельєф морського дна (це в даному 

випадку є орієнтиром). 

Наряду зі стадією фіксації та моніторингом екологічної ситуації морського 

середовища, важливим етапом на початковій стадії розслідування злочину 

забруднення моря є залучення екологів з метою проведення імітаційного 

моделювання розливу шкідливої речовини на водній поверхні. Метою даної 

процедури є моделювання сценаріїв розвитку аварійних розливів шкідливих 

речовин на основі створення моделей поширення шкідливих забруднень на водній 

поверхні для формування відповідних баз даних. 

Пошук слідів та речових доказів – це творчий (пізнавальний) процес 

моделювання дій злочинців, вивчення обставин місця події, змін та завданої шкоди; 

на даній стадії ставляться відповідні пріоритети щодо попереднього дослідження 
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об’єктів та виявлення слідів. У кожному конкретному випадку необхідно 

використовувати окремий підхід для виявлення та вилучення речових доказів та 

слідів, приймати нестандартні рішення. Так, наприклад, якщо події відбувались в 

межах порту необхідно вести пошук слідів взуття, об’єктів зі слідами рук чи ДНК, 

транспортних засобів, мікрочастинок, паливно-мастильних матеріалів, з метою 

ідентифікації слідоутворюючих об’єктів або осіб-злочинців. Якщо подія відбулася у 

відкритому морі, то особливу увагу приділяють вилученню проб з води, де можлива 

наявність шкідливої речовини, проводиться огляду судна на предмет залишків 

речовин та ін. Виявлена слідова інформація дозволяє встановити злочинців та 

доказати їх вину у судовому розгляді. 

Важливою складовою отримання ефективної доказової інформації з 

використанням можливостей судових експертиз є своєчасність їх призначення та 

якнайшвидше надання порівняльних зразків до експертних закладів. Цікавою є 

думка, про доцільність оперативного проведення екологічної експертиз, у деяких 

випадках разом з оглядом місця події. Але, це йде у суперечність з процесуальними 

нормами, тому доцільним є розроблення та нормативне закріплення вказаної 

процедури, з метою отримання максимальної доказової інформації. Як 

обґрунтування вказаних положень, слід зазначити, що специфіка розслідування 

злочинів проти довкілля детермінує необхідність експертного дослідження 

екологічної ситуації саме на місці події, тому що в багатьох випадках з часом 

ускладнюється максимальна реалізація можливостей екологічної експертизи. 

Наприклад, було здійснено забруднення моря нафтою, з метою уникнення 

негативних наслідків здійснено термінові заходи по відверненню екологічного лиха, 

апріорі, що в даному випадку провести всебічне експертне дослідження з перебігом 

часу буде досить складно, адже екологічна картина злочину постійно змінюється. 

Інший бік даного питання полягає у тому, що у процесі огляду місця події, 

створюються умови для більш якісного дослідження екологічних ознак певної події 

при безпосередньому спостережені. 

В умовах сьогодення, коли злочинність удосконалює свої методи 

протиправної діяльності, актуалізується розширення взаємодії слідчого (прокурора) 

з державними та недержавними установами, фізичними особами для досягнення 

завдань досудового слідства. Так, налагодження співпраці з експертними 
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установами, авторитетними науково-дослідними інститутами, науковцями-

екологами дозволяє впроваджувати інноваційні технології для максимизації 

формування доказової бази. 

Висновки. Ефективність розслідування на завершальному етапі залежить від 

професійних якостей слідчого, а саме: аналітичного мислення, вміння виділяти 

найбільш перспективні напрямки слідства, які в подальшому у суді будуть становити 

рушійну силу для встановлення об’єктивної істини. Для досягнення ефективного 

результату розслідування необхідна сукупність доказів, які взаємодоповнюють та не 

суперечать один одному.  

Таким чином, сукупність зібраних доказів можна порівняти з «ланцюгом», 

кожна ланка якого має значення для встановлення істини, а руйнування однієї його 

частини тягне за собою порушення цілісності всього механізму. З метою оптимізації 

ефективності збору доказової бази доцільним є впровадження та використання 

досягнень наукового-прогресу, максимізація вилучення різноманітної слідової 

інформації, залучення екологів з метою надання допомоги з питань, які виникають 

при проведенні досудового слідства. Необхідною умовою результативного 

розслідування є використання алгоритмів слідчої діяльності, які покликані 

максимізувати зібрану доказовому базу за мінімальний період часу.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ЯКОСТІ АКВАТОРІЇ БІОЛОГІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ БУЗЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО ЛИМАННОГО КАНАЛУ 

 

УДК 004.7:556.11 

 

Автори: Тимченко І. В., к.т.н., доц., Мотигіна В. С., аспірант 

Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Однією з нагальних проблем сьогодення є дослідження стану водних 

екосистем України, а саме Бузько-Дніпровського лиманного каналу (БДЛК). Стан 

водних екосистем ефективно можна оцінити за складом угруповань їх організмів. 

Використання аналізу видів макрофітів та безхребетних дозволяє якісно визначити 

зміни в водному середовищі та оцінити рівень забрудненості вод. Інтенсивність 

біогенного навантаження відображається не тільки на кількісному розвитку 

водоростей, але й на їхньому видовому складі. Досить чутливим до зміни біотичних 

чинників навколишнього середовища є фітопланктон, який чітко реагує на розмаїття 

антропогенного впливу. Саме ці характеристики водоростей використовуються при 

біоіндикації водойм. Суттєвим є також те, що цей метод має певні переваги 

порівняно з хімічними контролем водного середовища, оскільки не потребує значних 

матеріальних затрат.  

Досліджено головні загрози акваторії БДЛК, серед яких можна виділити 

забруднення акваторії внаслідок скиду стічних вод, сільськогосподарських стоків, а 

також інтенсивного судноплавства. Виділено наступні екологічні ризики: аварії 

морських суден (зіткнення, посадка на мілину, пожежі), серед яких найбільш 

небезпечними є аварії зі загрозою викиду (скиду) хімічно небезпечних речовин і 

біологічних небезпечних засобів, аварії з загрозою викиду (скиду) радіоактивних 

речовин, аварії при перевантаженні небезпечних вантажів через портові комплекси, 

на рейдах; несанкціоновані скиди з суден; несанкціоновані скиди стічних вод. 

З метою вивчення видового складу макрофітів в БДЛК застосовувалась 

планктонна сітка. Планктонні проби збирались з берега, поступово заходячи у воду, 

обережно черпаючи воду кухлем попереду себе та фільтруючи її через сітку. 

Сконцентровану пробу макрофітів, що знаходилась в келиху планктонної сітки, 
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злили через вивідну трубку в приготовлену чисту склянку. Перед початком та після 

закінчення збору проби сітка була добре прополіскувана.  

В таблиці 1 наведені результати дослідження видів макрофітів та 

безхребетних в БДЛК, які було визначено в натурних умовах та додано за 

допомогою огляду літературних даних [1]. В таблиці представлено їх поділ як 

індикаторів якості води.  

 

Таблиця 1 

Індикатори 
чистих вод (А) 

Індикатори помірно 
забруднених вод (В)

Індикатори 
забруднених вод 

(С) 

Не визначено  

   очерет звичайний
 рдесник плаваючий   
 рдесник блискучий   
  ряска мала  
 глечики жовті   
 латаття біле   
 елодея канадська   
  кушир підводний [1]  
 водяний горіх 

плаваючий [1] 
  

  нитчасті водорості  
   цистозіра 

бородавчаста [1] 
 дрейсена [1]   
   прудовик 

овальний 
   іфігінела 

колюченога 
І.Андрусова [1] 

 

Для оцінки екологічного стану в Бузько-Дніпровському лиманному каналі 

використовуємо індекс Майєра (S), який базується на розділенні найбільш 

показових індикаторних видів водних угруповань на три групи відповідно ступеня 

забруднення водойм: індикатори чистих водойм (група А), індикатори водойм 

помірного забруднення (група В) та індикатори забруднених водойм (група С). 

Індекс S розраховується як [2]: 

S = А·5+В·2+С·1, 
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Де А, В, С – кількість видів чи груп із відповідних стовпчиків (індикаторних 

груп), що відмічені у водоймі. 

S = 0·5+7·2+3·1 = 17 балів. 

Макрофітний індекс відповідає уживаним в Україні класам якості води: 

І клас – дуже чиста (блакитний колір); 

ІІ клас –  чиста (зелений колір); 

ІІІ клас – забруднена (жовтий колір); 

IV клас – брудна (оранжевий);  

V клас – дуже брудна (червоний колір). 

За зазначеним індексом вода в Бузько-Дніпровському лиманному каналі за 

станом водойм відноситься до помірно забруднених та відповідає ІІІ класу якості 

води – забруднена, жовтого кольору.  

Узагальнені дані щодо результатів розрахунку за індексом Майєра 

співпадають з даними зазначеними у Щорічнику про стан забруднення вод 

Північного Причорномор’я та відносяться до помірно забруднених та ІІІ класу якості 

води. 

Висновки. При дослідженні та оцінці якості води в Бузько-Дніпровському 

лиманному каналі використано макрофітний індекс якості вод та визначено, що стан 

водойм не відповідає нормам й вода є забрудненою, ІІІ класу. Для запобігання 

подальшого погіршення якості води важливим є перегляд існуючих систем 

водопостачання та зменшення ступеню зарегульованності річки Південний Буг, 

впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами.  
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Секція № 8 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОЛОГІЇ 

ТА ЕНЕГРОЗБЕРЕЖЕННІ 
 

 
ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС ПРИ ПРОВЕДЕННІ МОНІТОРИНГУ 

ВІБРАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ 

 

УДК 504.055:91 

 

Автори: Козарь В. І., к.т.н., доцент; Козарь Л. М., ст. викл. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Розвиток науково-технічного прогресу та урбанізація призводять до 

підвищення інтенсивності вібрації на територіях промислових підприємств, 

населених пунктів, що негативно впливає на людину та міське середовище. Однак, 

на даний час в Україні відсутні рекомендації щодо проведення моніторингу 

вібраційних впливів на територіях населених пунктів. Відповідними службами у 

складі моніторингу фізичних факторів впливу проводить лише вибіркові 

спостереження за вібраційним забрудненням у місцях проживання й відпочинку 

населення. Таким чином, питання створення й запровадження системи моніторингу 

вібраційних впливів в умовах міського середовища на даний час залишається 

актуальними. 

Для захисту населення та навколишнього середовища від шкідливих 

вібраційних впливів необхідно здійснювати постійний контроль за рівнем вібрації на 

територіях населених пунктів [1]. Ключовим моментом при здійсненні контролю, а 

також виробленні стратегії й тактики боротьби з вібрацією є організація моніторингу 

вібраційних впливів. Моніторинг вібраційного забруднення являє собою 

спостереження за одним із основних фізичних факторів, що визначають екологічну 

ситуацію в міських поселеннях. Він належить до моніторингу фізичних забруднень 

навколишнього середовища, що є складовою частиною моніторингу довкілля. 

Моніторинг вібраційних впливів – це система спостереження за вібраційними 

впливами у навколишньому середовищі, оцінки та прогнозу стану довкілля у зв’язку 

з господарською діяльністю людини, а також аналіз впливу вібрації на певну 
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територію в цілому чи окремі об'єкти, що на ній розташовані. Складність організації 

та проведення моніторингу вібраційних впливів, обумовлена відсутністю відповідної 

нормативно-методичної документації. 

Характерною рисою сучасного розвитку людства є перехід до інформаційного 

суспільства. При цьому, особливий інтерес для представників наук, пов'язаних з 

використанням просторово-координованої інформації, становлять геоінформаційні 

технології. За допомогою геоінформаційних технологій вирішуються локальні, 

регіональні та глобальні завдання сталого розвитку територій, використання 

природних ресурсів, охорони довкілля, забезпечення суспільної безпеки [2].  

Доцільність застосування географічних інформаційних систем (ГІС) при 

проведенні моніторингу вібраційних впливів визначається наступними чинниками: 

наявність великих обсягів інформації та відстежуваних параметрів, внаслідок чого 

використання традиційних методів обробки даних є неефективним; динамічний 

характер досліджуваних процесів, що потребує оперативного прийняття рішень; 

необхідність збільшення ступеня використання інформації з наявних даних та 

підвищення детальності й достовірності створюваних карт; потреба в прогнозуванні 

зміни ситуації; необхідність забезпечення оперативної інформаційної підтримки 

експертних рішень довідковими, фактографічними та аналітичними даними. 

Геоінформаційний моніторинг вібраційних впливів можна визначити як 

систему спостереження за вібраційним забрудненням навколишнього середовища, 

оцінки та аналізу впливу вібрації на досліджувану територію і прогнозу стану 

довкілля з використанням ГІС-технологій. За допомогою ГІС-моніторингу 

виділяються комфортні та дискомфортні вібраційні зони на територіях населених 

пунктів, визначаються об’єкти, що потрапляють до зони впливу джерел вібрації та 

оцінюється вплив джерел на людину та оточуюче середовище. За результатами 

проведеного геоінформаційного моніторингу вібраційних впливів встановлюється 

необхідність розміщення пунктів спостереження на території дослідження, 

проводяться інструментальні вимірювання та розроблюються заходи щодо 

попередження або зменшення впливу вібрації на навколишнє середовище. 

Проведення моніторингу вібраційних впливів із застосуванням ГІС-технологій 

дозволяє автоматизувати процеси отримання інформації про стан навколишнього 

середовища та оцінити вплив вібрації на об’єкти місцевості [3]. Схема 
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геоінформаційного моніторингу вібраційних впливів може бути побудована на основі 

загальної схеми моніторингу (див. рисунок).  

 

Рисунок – Схема моніторингу вібраційних впливів з використанням ГІС-технологій 

Наведена на рисунку схема моніторингу, окрім загальних завдань, що 

вирішуються при проведенні моніторингу, дозволяє проводити аналіз вібраційних 

впливів із застосуванням ГІС-технологій. Блок "Оцінка вібраційної ситуації із 

застосуванням ГІС" є важливим для прийняття попередніх рішень щодо побудови 

раціональної мережі моніторингу на території. Проведення відповідної оцінки 

вібраційної ситуації дозволяє визначати можливу вібраційну небезпеку для 

міського середовища за допомогою ГІС-технологій. ГІС-аналіз надає змогу 

встановити джерела забруднення та їх місцезнаходження, а також об’єкти, що 

потрапляють до зони впливу джерел вібрації.Спостереження за вібраційними 

впливами необхідно проводити у двох режимах – загальному та оперативному. 

Загальний (стандартний) моніторинг – це система спостережень, яка здійснюється 

в нормальному режимі постійно. Оперативний (кризовий) моніторинг – це 

спостереження спеціальних показників на цільовій мережі пунктів у реальному 

масштабі часу за окремими об’єктами, джерелами підвищеного екологічного ризику 

в окремих регіонах. 

Оцінка даних, отриманих в результаті спостережень або прогнозу, 

передбачає, з одного боку, визначення збитків від негативних вібраційних впливів, а 

з іншого – вибір оптимальних умов для життя та діяльності людини на територіях 

населених пунктів. 
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Отже, геоінформаційний моніторинг вібраційних впливів дозволяє проводити 

аналіз та оцінку ступеня впливу вібрації від різних джерел на умови проживання та 

здоров’я населення на основі системи показників, а також про особливості впливу 

планувальних рішень територій на ступінь їх захисту від вібрацій. Наявність 

просторової складової у даних про вібраційні впливи вказує на доцільність 

проведення моніторингу вібрацій із застосуванням (ГІС). 
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Лімнологічні, тобто, озерні системи, є складовою частиною всесвітнього 

резервуару прісної води і стан цих об’єктів має прямий вплив на здоров’я та 

тривалість періоду життя не лише людини, а й усіх живих організмів. 

Озера стали об'єктами інтенсивного туризму. Дикі туристи засмічують його 

береги, розводять вогнища, вирубуючи кущі, дерева поруч з озером. Щоб утаїти 

збитки, завдані озеру, дерева вирубуються подалі від води, що веде до обміління 
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озера. Водойма засмічується банками, пляшками, сміттям. Жителі найближчих сіл 

випасають худобу, яка витоптує рослинний покрив, особливо в негоду. До того ж 

озера стають водопоєм худоби, що призводить до знищення флори на їх берегах. 

Як наслідок виникає замулювання і розвивається синантропна рослинність, яка 

згодом витісняє традиційні природні види. Суцільна вирубка цілих виділів соснового 

лісу змінює гідрорежим, екологічну ситуацію довкілля, що відображається на 

біорізноманітності території, особливо ці негативні зміни впливають на рослинність 

зооценозів та самого водоймища. На мілководдях вода влітку добре прогрівається, 

особливо в прибережній зоні. Це сприяє активному росту вищої водної рослинності. 

Поряд з позитивним впливом на екосистему озера – аерацію води, зайва фітомаса 

сприяє заболоченню. У процесі обміління озер починається наступ рослин на них, в 

результаті чого озера замулюються, погіршується їх санітарний стан, скорочується 

їх водна ванна. Проблема долі озер серйозна і має бути прогнозованою, адже 

йдеться про значний антропогенний вплив. Отже, озера постійно вимагають до себе 

дбайливого і господарського ставлення. Тому постає необхідність у створенні 

системи моніторингу та охорони лімнологічних об’єктів за допомогою дистанційних 

методів[1].  

В якості прикладу комплексного застосування можливостей  ДЗЗ 

розглядалася лімнологічна система озера Нобель (Рівненська область). Для аналізу 

техногенного навантаження на акваторію озера Нобель та прибережну зону 

використовувались знімки високої роздільної здатності – Landsat-7; Січ-2; RapidEYE; 

World View-2 різних діапазонів.  

В результаті аналізу різночасових даних ДЗЗ було визначено основні періоди 

сезонної мінливості водного об’єкту (рис. 1). Зокрема виявлено, що у більшості 

водойм в теплі періоди року відбувається буйне розмноження фітопланктону та 

водоростей. У холодну пору року у води максимальна прозорість, а водорості 

опускаються на дно. Тому для моніторингу водної рослинності слід використовувати 

дані ДЗЗ за літній період (липень-серпень), а для визначення глибини – осінні 

(жовтень-листопад), зроблені в бездощовий період. 
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а)        б)                    в)              г)        д) 

Рис. 1. Основні періоди сезонної мінливості водного об’єкту: (а) травень, (б) 

червень, (в) липень, (г) серпень, (д) жовтень 

 

Ідентифікація процесів евтрофікації методами обробки космічних знімків для 

моніторингу евтрофування водойм, базується на аналізі варіацій коефіцієнта 

дифузного відбивання світла поверхневими і підповерхневими шарами води при 

збільшенні в них концентрації фітопланктону[2].  

Збільшення фітопланктону спричинює зростання дифузного відбивання 

світла внаслідок підвищення розсіювання світла назад на мікроводоростях. З іншого 

боку, цей процес супроводжується збільшенням вмісту у фітопланктоні пігментів, які 

інтенсивно поглинають світло в специфічних інтервалах, що призводить до 

зменшення дифузного відбивання світла в певних зонах спектру, що слід 

обов’язково враховувати при моніторингу водних екосистем методами ДЗЗ за різних 

періодів року. 

Описані особливості зонального розподілу дифузно відбитого світла на 

ділянках інтенсивного «цвітіння» води зумовлюють ефективність використання 

матеріалів багатозональної космічної зйомки для їх картографування (рис.2). 

Алгоритм пропонованого методу аналізу космознімків, з використанням трьох 

спектральних каналів зйомки суттєво спрощує вирішення задач екологічного 

моніторингу водойм, є достатньо ефективний для виявлення аномалій на водному 

дзеркалі озер. Для цього достатньо використання двох спектральних каналів 

зйомки, один з яких припадає на ближній ІЧ-діапазон. У цьому разі ефективним є 

використання каналів зйомки 600-700 нм і 800-900 нм [3].  
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Рис. 2. Використанням багатоспектральних даних ДЗЗ з різним просторовим 

розрізненням для визначення водної рослинності (оз. Нобель). 

 

За результатами проведених досліджень зроблено наступні висновки про 

характер екологічних проблем дослідженої лімносистеми: ефективне 

функціонування синтезованої засобами ДЗЗ/ГІС-технологій еколого-інформаційної 

моделі евтрофікації озерних екосистем, інформаційну основу яких становлять 

постійно оновлювані результати моніторингу розробленими уніфікованими 

гідроекологічними та гідроакустичними методами, забезпечує комплексну оцінку 

екологічного потенціалу лімносистем Західного Полісся. Ідентифікація процесів 

евтрофікації методами обробки космічних знімків свідчить про те, що у сучасних 

умовах вилучення озер Нобельського ландшафту зі сфери господарства 

недоцільно, оскільки їх використання буде зростати за умови розвитку рекреаційно-

господарського комплексу, в контексті створення Нобельського НПП. Проблема 

полягає в раціональному використанні цих озер, забезпеченні охорони від 

забруднень та створення умов для збереження їх ресурсів 
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Розвиток високотехнологічної суднобудівної галузі є потенційним джерелом 

конкурентної переваги економіки України та Південного регіону. Ринкова економіка, 

зростання конкуренції, тиск кризових явищ справляють істотний вплив на 

суднобудування. З 2009 року в Україні діє Стратегія розвитку суднобудування на 

період до 2020 року, у якій визначені ключові напрямки реалізації: реформування 

суднобудівної галузі шляхом утворення державних господарських науково-

виробничих об'єднань із залученням науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

установ і організацій; розвиток науково-технічного і виробничого потенціалу, 

проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення підприємств 

галузі, забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу галузі й 

залучення висококваліфікованих фахівців [1]. Завдання сучасних суднобудівних 

підприємств уже виходять за рамки управління окремими проектами, кількість 

реалізованих проектів постійно зростає, вимоги до їх якості, екологічності, термінів 

та бюджетів – посилюються, що потребує складної процедури управління всією 

сукупністю проектів. У зв'язку з цим, сьогодні актуально управління, яке передбачає 

нерозривний зв'язок всіх проектів, що ведуться на підприємстві, та його стратегії – 

управління портфелями проектів (ПП). Це, в свою чергу, веде до виникнення 
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великої кількості зацікавлених сторін, з різними поглядами на цінності і продукти, як 

засіб реалізації цінностей. Реалізація ПП сьогодні повинна проходити з 

безперервним аналізом і урахуванням створюваних при цьому цінностей [2]. 

Розв'язання цієї проблеми є надзвичайно актуальним і вимагає підходу, який 

враховує різноманіття цінностей і перетворює їх в систему цілей, які ведуть до 

створення нової цінності, збагаченої унікальністю, відмінними рисами, інноваціями, 

екологічністю, що задовольняє всіх учасників створюваного ПП. 

Поняття «цінність» у світлі загального менеджменту дає орієнтири для 

розвитку і впливає на бізнес-стратегію підприємства. Згідно з Р2М, екологічність є 

складовою карти збалансовиних показників та методу «п’ять «Е» та два «А»», а 

екологічні цінності є невід’ємними від стратегічних складових ПП суднобудівних 

підприємств. Окрім цього, вони важливі й в побудові бренда підприємства, адже у 

всіх своїх комунікаціях воно повинно якось персоніфікувати обрані та виготовлені 

екологічні цінності, щоб сформувати певний позитивний імідж. Відповідно до 

екологічних потреб стейкхолдерів усіх рівнів при формуванні ПП суднобудівних 

підприємств, у їхній екологічній свідомості формуються нові екологічні цінності, що в 

комплексі формують вищий рівень екологічної культури підприємства та суспільства 

в цілому. Екологічні цінності є наслідком відображення глобальних проблем в 

екологічній свідомості та екологізації світогляду стейкхолдерів. Актуальними 

питаннями при цьому є визначення взаємозв’язків і взаємообумовленостей 

екологічних цінностей в аспекті екологізації світогляду й екологічної свідомості. 

Як зазначає автор [3], важливого значення набуває формування суспільної 

свідомості із застосуванням своєрідного інструментарію екологічних цінностей, 

якісно нової системи засобів і дій, що сприятимуть становленню екологічної 

культури та розв’язанню проблем, що постають перед людством та підприємствами 

зокрема. Проблема теоретичного дослідження сутності та змісту екологічної 

культури зазвичай ставиться в нерозривному зв’язку з феноменом екологічної 

свідомості. Вона полягає в узагальненому та цілеспрямованому відображенні 

дійсності, в її конструктивно-творчому перетворенні, уявному моделюванні подій, 

передбаченні їх наслідків, раціональному регулюванні й самоконтролі людської 

діяльності. Основними аспектами функцій екологічної свідомості стейкхолдерів ПП 

суднобудівних підприємств можна вважати такі: регулятивна – забезпечення 
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наявності певних механізмів раціонального управління взаємовідносинами 

суспільства і природи; пізнавальна – визначення характеру соціоприродних 

відносин, причин екологічної кризи та пошук шляхів її подолання; нормативна – на 

основі пізнання закономірностей розвитку системи “суспільство – природа” 

розроблення норм раціонального природокористування; прогностична – 

передбачення можливих негативних впливів наслідків впливів та пошук засобів їх 

уникнення або мінімізації; виховна – створення підґрунтя для формування 

екологічної культури як окремих індивідів, так і суспільства в цілому [3]. У процесі 

формування екологічної свідомості важливі два моменти: зміна безпосередньої 

практичної діяльності щодо природи та зміна власне екологічної свідомості. 

Формування навичок конкретної практичної діяльності в аспекті охорони природи 

несе в собі великий виховний зміст. Участь стейкхолдерів в цій діяльності сприяє 

консолідації теоретичних знань, практичних завдань і моральних установок. 

Провідним компонентом такого цілісного системного утворення, як екологічна 

свідомість, правомірно вважати екологічні цінності. 

Основою ціннісного підходу є незадоволення та потреба. Ці дві складові 

визначають інтенсивність соціального суб’єкта, що, своєю чергою, проектує 

позитивні характеристики бажаної екологічної ситуації та конструктивні шляхи, що 

ведуть до неї. І ті, й інші, як соціально бажані, мають статус цінностей, що за своїми 

ознаками можуть бути цінностями екологічними. Екологічні цінності можна 

виокремлювати відповідно до критеріїв — за специфічністю у сферах 

життєдіяльності і за об'єктами природи. Зауважимо, що екологічні цінності можуть 

систематизуватися за гносеологічним критерієм: абстрактності і конкретності. 

Абстрактні екологічні цінності орієнтують, а конкретні  - регулюють поведінку 

суб'єкта. Ефективність функцій екологічних цінностей залежить від рівня 

усвідомлення суб'єктом суті означених цінностей, їх моральної орієнтації. 

Актуалізована екологічна ситуація вимагає відповідної екологічної конструктивної 

діяльності — опредмечення ідеальних екологічних цінностей, що неможливо без 

визначених цінностей, які спираються на моральні критерії (відповідальність 

індивіда, колективу, суспільства за наслідки своїх дій, у даному випадку – за 

екологічні наслідки). 
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Для ПП суднобудівних підприємств можна виокремити, наприклад, еколого-

економічні цінності (раціональне, дбайливе використання природних ресурсів у 

виробництві та при експлуатації); еколого-наукові цінності (глибинні пізнання законів 

екосистем, біогеоценозу, розвитку біосфери та ін.). Еколого-економічні цінності, 

своєю чергою, можуть бути розділені на групи цінностей, які є особливими за своїм 

змістом і в жодній іншій сфері діяльності не використовуються, а саме: на еколого-

морські (річкові), еколого-промислові, еколого-енергетичні, еколого-транспортні 

цінності тощо. Ці типи і групи пов'язані між собою відношенням підпорядкованості, 

вибудовуючись у загальну систему цінностей, що ще раз указує на реально 

існуючий еколого-аксіологічний аспект в усіх сферах діяльності підприємств 

суднобудівної галузі. 

Висновок: Спільність критеріїв класифікації оцінюваних причин, характеристик 

сучасної екологічної ситуації й екологічних цінностей засвідчує, що аксіологічний 

аспект взаємин із природою пронизує майже всі складові ПП суднобудівної галузі. 

Специфіка екологічних цінностей зумовлюється, з одного боку, специфікою об'єктів 

оцінки — об'єктів природи, їхньою складністю, різноманіттям зв'язків, особливостями 

взаємодії з іншими об'єктами природи аж до біосфери. Екологічні цінності, 

перебуваючи в певній ієрархії, в кожному ПП наукомістких підприємств 

суднобудівної галузі, постійно коригуються конкретною ситуацією, конкретною 

екологічною потребою певного суб'єкта і станом природи. До цього органічно 

долучається й етичний аспект. Таким чином, сучасні екологічні цінності 

відображають незадовільний рівень нашої екологічної культури. Входячи в склад ПП 

суднобудівних підприємств, вони, виражають потребу в більш високій культурі 

ставлення до об'єктів природи, а, взаємодіючи з моральними цінностями, 

орієнтують на своєчасну й якісну їх реалізацію, тим самим конструктивно впливаючи 

на розвиток екологічної культури. 
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WEB-КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ  

УДК 528:001 + 681.51 

Автори: Шелковська І.М., к.т.н., доцент; Снитко Л. О., інженер 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

У сучасних Інтернет-технологіях спостерігаються значні зміни, основною 

рисою яких є формування не залежного від комерційних організацій та окремих 

країн інтегрованого web-середовища, що дає можливість  залучати їх для 

моніторингу земель природно-заповідного фонду (ПЗФ). Основним призначенням 

природно-заповідних територій є збереження природного різноманіття існуючих 

ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, а також для підтримки 

загального екологічного балансу та збереження фонового моніторингу довкілля, які 

нині перебувають під надмірним техногенним впливом на природні ландшафти.  

Більшість об’єктів ПЗФ в Україні, отримали свій статус у 60-х – 80-х роках ХХ 

століття, і проблема полягає в тому, що до теперішнього часу документація, 

відповідно до якої були визначені площі і контури цих об’єктів, застаріла [2]. Таким 

чином, в якості вхідної інформації для виконання землевпорядних робіт 

використовуються облікові дані про об’єкти ПЗФ і схеми меж, складені за 

картографічними матеріалами дрібних масштабів, землевпорядним схемами і 

лісотехнічними даними. Цього явно недостатньо для кадастру і моніторингу земель.  

Використання Web-ГІС-технологій дозволяє організовувати зберігання, 

накопичування, візуалізацію, оброблення, аналіз просторових даних в рамках однієї 

інформаційної системи.  
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Мета роботи полягає в наступному: проаналізувати засоби WEB-

картографування і запропонувати шляхи вдосконалення організації кадастру і 

моніторингу природно-заповідних територій з використанням новітніх технологій, в 

тому числі даних дистанційного зондування Землі. 

З появою аеро- та космічного знімання значно спростився процес картографу-

вання, який досить тривалий час здійснювався традиційними методами на основі 

польових наземних інструментальних зйомок. Крім того сучасні картографічні матеріали 

створюють в цифровому вигляді на основі географічних інформаційних систем (ГІС). 

Взаємодія ГІС і картографії стало основою для формування нового напрямку 

– геоінформаційного картографування, що представляє собою автоматизоване 

складання та використання карт як моделей геосистем на основі ГІС-технологій, баз 

картографічних даних і баз географічних (геологічних, екологічних, соціально-

економічних тощо) знань [1, 3].  

Геоінформаційне картографування територій ПЗФ повинне забезпечувати: 

 ведення реєстру територій природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення; 

 встановлення меж земельних ділянок об’єктів природно-заповідного 

фонду (ПЗФ); 

 картографування земельних ділянок із залученням Web-сервісів; 

 рішення задач моніторингу земель ПЗФ, оцінки стану земель; 

 складання схем і проектів організації території; 

 здійснення контролю за використанням земель; 

 проведення робіт з підготовки даних для виносу меж земельних ділянок 

на місцевість (в натуру). 

Найпоширенішими на сьогодні є такі основні типи ГІС-сервіси: 

 картографічний web-сервіс WMS (Web Map Service), який надає 

растрове зображення карти, сформоване на основі клієнтського запиту; 

 сервіс зображення покриття CPS (Coverage Portrayal Service) розширює 

можливості WMS для надання в мережі Інтернет зображення матричних (растрових) 

моделей даних, наприклад, GRID-моделей рельєфу, космічних знімків тощо;  

 Web-сервіс географічних об’єктів WFS (Web Feature Service) дає змогу 

клієнтському ГІС-додатку створювати багатошарові карти, у яких шари беруться з 

різних джерел [4]. 
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В ГІС+Інтернет можна говорити про три можливі підходи до формування 

електронних карт та організації картографічної взаємодії для моніторингу земель, а 

саме: растрове, векторне та комбіноване web-картографування. 

У растровому web-картографуванні застосовуються ГІС-сервіси типу WMS та/або CPS, 

які формують зображення карт на сервері та постачання їх ГІС-клієнтам в растровій формі.  

Векторне та комбіноване web-картографування ґрунтується на використанні 

додаткових ГІС-сервісів та потребує програмного розширення функціональності 

стандартних web-браузерів для інтерпретації векторних моделей даних, 

оперативного формування відповідного зображення електронних карт та 

обслуговування взаємодії з ними. 

Для просторового відображення території Криворізького ботанічного саду в 

роботі використовувався Web-сервіс типу WMS і CPS.  

Для визначення місцеположення, розмірів земельної ділянки залучались 

космічні знімки SPOT, Landsat району Дніпропетровської області.  

Знімки із глобальної комп’ютерної мережі Інтернет отримані за допомогою 

онлайн-пошукової системи GloVis. Джерелом каталогів GloVis є архіви Геологічної 

служби Сполучених Штатів Америки (USGS) (рис. 1).  

Основною функціональністю ГІС при роботі з електронною векторною картою 

чи набором растрових зображень є зміна масштабу зображення, керування 

візуальними властивостями шарів, таблична і графічна інтерпретація тематичних 

даних, асоційованих з картографічними об’єктами тощо. 

 

Рис. 1 – Вибір космічного знімку території Криворізького ботанічного саду  
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На основі підібраних космічних знімків було виконано дешифрування об’єктів 

техногенного впливу, результати якого представлені на рис. 2.  

 

Рис. 2 – Результати дешифрування техногенного впливу на територію 

Криворізького ботанічного саду 

Отримані результати свідчать, що територія ботанічного саду знаходиться 

поблизу санітарно-захисній зоні Північного гірничо-збагачувального комбінату на 

лівому березі балки Приворотна, яка впадає в річку Саксагань (західна сторона). Із 

сходу – житлова забудова, на півдні залізна дорога, буфером між нею і ботанічним 

садом є ставок. З півночі і заходу проходить автомобільна дорога з інтенсивним 

рухом транспорту. 

Висновки. На підставі виконаних робіт можна зробити висновок, що для 

оновлення та створення цифрових картографічних матеріалів для моніторингу 

земель природно-заповідного фонду у великих масштабах придатні як 

аєрофотознімки, так і дані космічних знімань; сучасні програмні засоби, які мають 

весь необхідний інструментарій. Нові можливості для web-картографування 

відкриваються з використанням Silverlight – нової потужної технології, що працює у 

середовищі поширених web-браузерів (Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari) та на 

різних системних платформах. Технологія має гнучкі засоби для побудови графічних 

інтерфейсів, формування довільних векторних зображень, відтворення звуку та 

відео, інтенсивно застосовується як базова платформа для програмування web-

додатків [4]. 
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