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Збiрка тез доповiдсй Х Мiжнародноl науково-практичноl конфсренцil студентiв аспiрантiв та молодих
вчеиих "Екологiя. Люди на. Суспiльство" (16-20 травня 2007 р. м. Киlв) 1 Укладач Д.Е. Бенатов, О.В. Пiшук.
-К.: НТУУ "КПI", 2007.-230 с.
.

Збiрка мiстить тези доповiдей, в яких висвiтmоються питания розробки та впровадження безвiдходних техно
логiй; очистки природних та стiчних вод вiд забруднень антропогенного характеру; знешкоджения газових викидiв;
рекуперацii' промислових вiдходiв; розробки, проектування та впровадження екологiчно чистих технологiй та
обладнання; проблем екологiчного монiторинrу; екологil популяцi\; охорони рослинного та тварииного свiту; впли
ву стану навколишнього середавища на здоров'я населения; застосування методiв математичного моделювання та

прогнозувания у промисловiй екологil, а також управлi нськi , соцiально -економiчнi та правовi аспекти рацiональ
ноrо природокористування та еколоriчноl безпеки.
Для студентiв, аспiрантiв, науковцiв i всiх, хто цiкавиться проблемами захнету навколишнього середавища та
рацiональноrо використшшя природних ресурсiв.

Abstracts book ofX International Scientific and Practical Students', Postgraduates', Young Scientists' Conference
"Ecology. Person. Society" (Мау 16-20 2007 Kyiv, Ukraine) 1 D.Benatov, O.Pishuk- К.: NTUU "КРI", 2007- 230 р.
This abstracts book includes question on development a.Jld introduction of wasteless technologies; natural waters and
sewage purifying from anthropogenous pollution; gas emissions neutralization; industrial wastes recuperation; development dcsigning and introduction of non-polluting technologies and equipment; ecological monitoring proЬlems ; population
ecology; flora and faвna protection; environmental influence on people health; methods ot· mathematical modeling and
forecasting application in industrial ecology; administrative, social, economic and law aspects of natural resources rationaJ use and ecological safety.
.
For students, post-graduates, scientists and everyone who is interested in enYironment protection and natural гccourses
rational в sе proЬJems.
Сборник тезисов докладов Х Международной научно-практической конференции студентов; аспирантов и
молодых ученых "Экология. Человек. Общество" (16-20 мая 2007 г. Киев) 1 Составитель Д.Е. Бенатов ,
О.В. Пiшук- К.: НТУУ "КШ", 2007.- 230 с.

В сборник вошли тезисы докладов, в которых освещаются вопросы разработки и внедрения безотходных
технологий; очистки природных и сточных вод от загрязнений антропогенноrо характера; обезвреживания 1·азовых

выбросов; рекуперации промышленных отходов; разработки, проектирования и внедрения экологически чистых
технологий и оборудования; проблем экологического мониторинга; экологии популяции; охраны растительного и
животного мира; влияния состояния окружающей среды на здоровье населения; применения методов матема
тического моделирования и прогнозирования в промытленной экологии , а также управленческие, социально-эко

номические и правовые аспекты рационального природапол ьзова ния и экологической безопасности.

Для студентов, аспирантов, научных работн иков и всех, кто интересуется проблемами защиты окружающей сре
ды и рационального использова ния природных ресурсов .
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<<Загальна Екологiя>>

(1
~

«Загальна екологiя»
УДК 614.876

.::s

ЕФЕКТИВШСТЬ ВИКОРИСТАШIЯ ПРИРОДШХ РЕСУРСIВ ЗЕМJП В

[

~

ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI.

М.О Билим, О.С.Ульянко
Полтавська державна агQ?рна академiя
вул. Г. Сковороди, 113, м.11олтава, 36003

Пiд природним~..Ре<;:урсами розумiiqть природнi тiла, явища

i

процеси, якi щсщина

використову~ в св~ш д1яльност1. Ос~ашм часом це питания зводиться до економ1чного

1 розвщки

витрачання

нових запасш,

адже радю.нальн~ землекористу~ання означа€

максимальне

залучения до ,господарського об1гу вс1х земель т~ 1х ефект~вне

використання

за 9.сновним цшьов~

умов

для

високо1

продуктивносп

!IРИзначенням

-

створен~я

сшьськогосподарських

н~сприятлиВiших

упдь

1

одержания

на

одищщю площi максимально! кiлькостi пр~.р:у~цi'i за Н;айменших витрат працi та

кошпв. Таке визначення вимага€ конкретн01 д1яльносn в першу чергу необхщно
ввести застосування нових технологiй для зменшення негативного впливу на земельнi
ресурси та 'ix рацi9щtльне викорис\анrrя й охорор_~у, що вкл19ча€ наступнi питания:
I .охорона з~мш вщ виснаженl!я 1 шдвищення 11 родючост~ - еконоМiчна группа;
2.охоро~а вщ забруднення та иого попередження - еколОI]ЧНа група.
.
Для ВИРI!:Пення пqставлених питань важлИВ:!JМ ~v суч;аснии CT<l;l! земе!JЬ!:fИХ рес:урсш
Полтавськ01 обласп, яка розташована в схщнш шсостеповш зош и за ршнем
вологозабезпечення та грунтових особливостей умовно подiляЕ:ться на чотири
I])унтово-клiматичнi зони: 1 Захiдна Лiсостепова (Гадяцький, Гребiнкiвський~
Лохвицький, Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Чgрнухинський райони); L
Схiдна Лiсостепова (Великобагачанський, Глобинський, диканський, Зiнькiвський,
Котелевський
Миргородський, Полтавський~ Решетилiвський, Хорольський,

Чутiвський, Wишацькии райони); 3 П~рехiдна Пшденна (Карлiвський, Кобеляцький1

Козельщинський, Кременчуцький, Машiвський, Новосанжарський райони); "+
Пiвденно-Захiдна ( Семенiвський, Глобинський, Козельщинський, Хорольський
райони).
Iн:генсивне забруднення природного середавища за сотаннi раки значною мiрою Е:
наслщком нерацюнального сшьськогосчодарського ~ир9бництва. В дании час
практ:JJЧНО

немо~ливо

...встановит~

у

варпсному

вираз1

м1ру

сукупних

негативних

впливш rр_унтqв01 ерозн на економ1ку виробництва,. природн! ресурси та ум.ови жи~~я

людини. L:усшльство поки що не мае належних вщомостеи про збитки вщ ерозн в
цiлому. € переважно данi про збитки, яких зазнае сiльське господарство внаслiдок

погiршення .Родючостi грунтiв. Адже, у забрудненqму грунтi порушуються грунтqвi
процеси, яю вщбуваються з участю важких металш та шших розс1яних елемснтш,
насам:11:еред - гу~усуутвореrrня: Елементи )~ивлення рослин. (нiтрат- i фосфат- iони)
при шдвищеюи кшькосп м1кроелементш слабше закршлюються гумусовим:и
речовинами

1 легко

вимиваються з грунту.

Тому для вирi~ення поставленоi задачi необхiднiсть поляга€ у рацiональному
землекористуванщ т<; дуже ва~ли.ве значения маЕ: збереження гумусу, .ЯК:!JИ стимулюЕ;
розви-;гок рослин 1 м1кроорган1змш, що беруть участь у перетвореню мшеральних 1
оргаючних речовин у грунтах.

ЛIТЕРАТУРА:

1.

Дуденко В.П. 1 ш. Шляхи бiологiзацi'i землерабства на Полтавщинi згiдно з
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iнституту.
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1995- 208
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ДО ПИТАIПIЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФIКОВАЮIХ ОРГАШЗМШ
'-1 ·

А. Бiрюкова
Киi"вська Мала академiя наук "Дослiдник"
вул. Сiчневого повстання, 13, Киiвський палац дiтей та юнацтва, м. Ки!в, Украlна
На порозi

XXI сторiччя ми стали свiдками стрiмкого переходу вiд класичноi· генетики Мещеля до використания
i навiть у вiйськовiй галузi .
"холодно! вiйни" вiйськовi кола обох супрдержав - США i СРСР пекладали неабиякi надй на бiологiчну

молекуляри о! генетики в сiльському rосподарствi, медицинi, промисловостi
Пiд час

зброю нового типу. Ця зброя мала бути набагато ефективнiшою, нiж термоядерна. Вона не знищувала б територiю
та iндустрiю, а впливала б тiльки на населения. До цicl зброi· вiдносились i штучнi, гнетично модифiкованi органiзми.
Це вiдкривало грандiознi перспективи, а саме, створения вiрусiв

i рослин, якi

б знижували iмунiтет людей, несли б

новi хвороби, вiд яких не було б нi природного захисту, нi лiкiв.
Пiсля закiнчения "холода! вiйни", звичайно, виникла серйозна проблема з фiнансуванням цих програм.
незалежно один вiд одного групи радянських

i

I

американських спецiалiстiв у цiй галузi звернулися до урядiв iз

пропозицiями використши цi технологil у мирних цiлях.

3

вiдомих причин у Радянському Союзi цi програми не

набули вiдповiдно! фiнансово! пiдтримки, а у Сполучених Штатах цю iдею пiдхопили корпорацi!, котрi
спецiалiзувалися на агротехнологiях.

I

сiльськогосподарськi кулыури, а фактично

незабаром на свiтовому ринку з'явилися генетично модифiкованi

-

новi, штучнi види рослин, що не пройшли природну або звичайну

сiльськогос подарську селекцiю, а були синтезованi шляхом бiотехнологiчних операцiй.

Генну iнженерiю можна назвши завершаль ним етапом адаптацi! до сучасноrо свiту. Водночас однiс! думки про
генну iпженерiю, генетично модифiкованi органiзми в науконому свiтi немас.

Генетично модифiкованi орrанiзми (ГМО) можна визначити як органiзми, у яких генетичний мшерiал (ДИК)
змiнений таким чином, яким це не вiдбувасrься в природних умовах. Генна iнженерiя дозволяс в рослину або
тварину переносити rени з

бактерiй, вiрусiв, iнших тварин чи рослин. Це робиться для

падания

!м нових

властивостей. Мiльйони людей по всьому свiту кожен день вживають !жу, яка мае в своему складi ГМО, не зважаючи

на те, що

'ii безпечнiсть для здоров'я не оцiнювалась в необхiдному обсязi i наслiдки iT вживания точно не вiдомi.

В Укра!нi офiцiйного дозволу на вирощування rенетично модифiкованих рослин поки що нiким отримаис не
було . Щодо полiтично! позицi! по вiдношенню до трансгенних орrанiзмiв, то вона на сьогоднiшнiй день вже не мае
принципового значения для вирiшения повсякденних питань, оскiльки слiд визнати, що Укра!на так чи iнакше
входить до числа кра!н, якi вже давно споживають генетично модифiковану lжу або продукцiю, що м iстить
компоненти ГМО.

До списку вiдомих фiрм , продукцiя яких може мiстити генетично модифiкованi продукти , можна вiднести Соса

Cola, Pepsi Cola, Danone, Cadba!)', Heinz, Hipp, MacDonalds, Nestle, Stimorol, \Vrigleys, Knorr, Lipton, Procter&Gambel.
Зараз чимало людей з острахам дивляться в генетично модифiковане майбутнс. Безперечно , поширення ГМ
сортiв не може бути обмеженим рамками одного поля. 3вичайне перехресне запилення " заражас" новими генами

десятки квадратних кiломстрiв. Еколоrи побоюються, що rенетично змiненi форми можуть випадково проникпути в
дику природу, що призведе до катастрофiчних змiн в екосистемюс Наприклад, бур'яни можуть отримати вiд ГМО
ген стiйкостi до шкiдникiв

i

пестицидiв. Тодi размножения бур'янiв буде неконтр ольованим. Самореrуляцiя в

екосистемах порушиться.

С небезпека, що ген "стiйкостi" до антибiотикiв (потужного засобу боротьби з iнфекцiйними хворобами)

петрапить у навколишне середсвище i хвороботворнi мiкроби не реагуватимуть на антибiотики. Крiм цьоrо в
природ i можуть з'явитися бiльш патогеннi вiруси i штами мiкроорганiзмiв. 3 iншого боку ГМП можуть никликати
алерriю в людей. Нагальною потребою с введения сиетеми маркування продуктiв. Люди повиннi знати, що вони
вживають .

Усе новостворене ГМО насiния с власнiстю компанiй, що його виробили. Таким чином сiльськоrосподарський
виробник повнiстю залежить вiд транснацiональних компанiй .

На мою думку, праrнучи якнайшвидше впровадити новостворенi ГМО на свiтовi ринки, мало уваги придiлили
питанию безпеки . Ми всi с учасниками одного великого експерименту. Прете дослiдження мають продовжуватись iз
ше бiльшою iнтенсивнiстю, бо лише так можна пiдготуватися до поки ще невiдомих наслiдкiв . Отже, все в наших
руках. Ми зможемо впливати на майбутнс.

Збрiка тез Х Мiжнародноl науково-пракшчноi' конференцii' С'!)'дентiв, аспрантiв та молодих вчених
«Еколоriя. Людина. Сусп iльство»
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м. Киiв, Укра'iна)
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И ЭКОЛОГО-ФУНКЦДОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ЗАПАСОВ
И ПОТОКОВ IШФОРМАЦДИ.В ЗООПЛАНКТОЦЕПОЗАХ РЕК СРЕдНЕГО
ПРИОБЬЯ
~

С.Э. Болотов
Югорский государственный университет
ул.Чехова, lб,г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, Россия

E-mail: alhimikhmu@yandex.ru
Целью

работы

является

количественная

характеристика

'

информационных

параметров

развития

зоопланктоценозов водотоков Ханты-Мансийского района и описание функциональной роли информационной
ком поненты в ценотических процессах. В основу работы положен материал , собранный в летний период 20032007 гг. в процессе экспедиционных исследований на 9 водотоках Ханты-Мансийского района (40 станций).
Применевы стандартные общепринятые методы гидробиологического исследования [2]. Количественная оценка
запасоных и потоконых информационных показателей развития зоопланктоценозов дана согласно фосфорному
подходу [1 ].
Объемы ассимилированной в биомассе зоопланктона информации

(Ib) на разных станциях варьируют в
пределах ·1020 бит/мЗ. Вклад в Ib основных таксономических групп зоопланктона полностью соответствует их
распределению по биомассе. Объемы стационарных запасов информации в сообществе зоопланктона с учетом

Ip, значения которой на разных станциях варьировали в
[0, 18?87437, 19]*1О 1О Гб/(мЗ* сезон) . Количество информации , заключенное в экскреции минерального
(!е) более чем на 5 порядков превышает в еличины Ib, что определяется существенной ролью

продукционного статуса ценаза дается величиной

пределах
фосфора

зоопланктона в общем процессе трансформации вещества в водных объектах .
Неваправленный

характеристик

граф

объемов

статистических

стационарных

связей

запасов

выявил

достове рное

информации

в

(р <О , О5)

сообществе

прямое

(lb, Ip)

с

сопряжение

показателями

количественного обилия зоопланктона, показателями меры сложности и организованности сообществ ,

сапробиалогическим статусом; показателями энергетического бюджета сообществ и мерами их продукционной
эффективности. Показатели плотности потоковой информации в сообществе (Те,

Itotal)

достоверно (р<О,О5)

сопряжены с некоторыми параметрами количественного обилия, элементами энергетиче ского бюджета

сообществ, показателями меры их сложности и организованности , а также трофическим статусом uен озов.
Структура

функциональных

статистических

связей

изученных

зоопланктоценозов

исключительно слож ной и насыщенной архитектурой, включающей около

Выяснено, что без малого

l/4

180

характеризуется

достоверных (р<О , О5) ребер.

статистически достоверных связей в зоопланктоценозах приходится на

инф о рмационные переменные , что говорит о их высокой значимости в ценотических процессах.

Отношение запасоных

(lp)

и потоконых (!е) информационных персменных к объемам ассимилированной в

сообществах эн ергии (А) закономерно повышается по мере возрастания степени сложности организации
зоопланктоценозов. Сравнительный анализ отношения величин

Ip

сообществах

и повышение значен ий

(R)

показал закономерное снижение отношения

(Ip/R)

и

le

к показателям трат на обмен

(Ie/R)

в

по градиенту

их усложнения . Приращение количества информации в зоепланктонных сообществах перскрывает прираще ние
количества энергии в них.

Показано , общий поток информации
вероятностными
характеризующим

показателя ми

меры

энергоэффекти вность

ltotal

их

в зоопланктоценозах напрямую связан с э нтропийно

организованности

функционирования

и

коэффициентом

ценоза,

однако

трофии,

косвенно

инвариантен

величине

ассимилированной в сообществе энергии (А). Установлено, что в период патологических состояний
зоо планктоценозов связность функциональных параметров и процессов , в них протекающих, минимальна, и
требует максимального количества информации для своего упорядочивания и адаптационных перестроек . При
мобилизации функциональных резервов сообществ в период их ремиссии, потребность в информационном
упорядочивании функциональных процессов снижается.
ЛИТЕРАТУРА:

J.

Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем. - СПб. : Наука,

2.

Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов .

- М.:Наука, 1975 - 240

2001.- 147 с.

с.
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ВИВЧЕННЯ ВПJШВУ МИЮЧИХ ЗАСОБIВ НА МIКРОФЛОРУ ШКIРИ РУК
В. Коломiець
Киi"вська Мала академiя наук "ДослЦщик"
вул. Сiчневого повстання, 13, Ки!вський палац дiтей та юнацтва, м . Ки!в, Украi·на
Метою нашоi· роботи було визначення вплиnу рiзних видiв мила на кiлькiсть бактерiй шкiри рук ..

Для кiлькiсного визначення бактерiй на поверхнi шкiри рук, ми викаристовували метод висiву на
паживне середсвище МПА змиву з поверх.Ш рук .
Для дослiдження залучалися старшокласники киУвських шкiл, якi вiдвiдують Ки!всъкий палац дiтей
та юнацтва .

· В експериментi було дослiджено вплив 4-х видiв мила: антибактсрiального "Антибактерин" (ВАТ
Концерн "КАЛИНА", Росiя), дитячого ("Агу", ТОВ "Украiнськi Промисiiовi Ресурси"), рiдкого ("Flower
shop", "Statestrong Group",

Англiя)

i

господарсъкого (''Гала", ТОВ "Проктер енд Гембл Менюфекчурiнг

Укра!на") на кiлькiсть бактерiй шкiри рук .
Також було проведено експеримент з використавням загального рушника.

За результатами дослiдженъ зроблено висновки:

l.

В умовах нашого експерименту було встановлено, що порiвняно наймевшу ефективнiсть

rосподарське мило. Змив бактерiй пiсля миття становить

2.

мае

52-86%.

В наших дослiдженнях найефективнiшим виявилося антибактерiалъне мило . Вiдсоток змиву

бактерiй цим засобом найвищий - вiд

3. Також
4. Хоча

81%

до

99,8%.

досить високу миючу ефективнiсть мае дитяче мило

(73%-96% ).

антибактерiальне мило доситъ ефективне, дiтям його краще не використовувати. Вони

можуть використовувати дитяче мило. А антибакгерiалъне потрiбно використовувати працiвникам
пiдnриемств громадського харчування, медичиому переовалу лiкарень, дитячих закладiв тощо .

5. Таку ж ефективнiсть, як i дитяче, мае рiдке мило. Змив бактерiй становить 74%-93%.
6. Враховуючи, що тверде мило може контамiнуватися мiкробами користувачiв, в громадських
устанонах доцiльнiше користуватися рiдким милом .

7.

Експеримент з використавням спiльного рушника довiв, що коже н повинен користуватися

власним рушником , тому що на рушнику також залишаються

бактерi!, що можуть через рушник

передаватися iншим користувачам.

Збрiка тез Х Мiжнародноi" науково-практичноi" конференцii" студентiв , аспрантiв та молодих вчених
«Екологiя . Людина. Суспiли-тво»
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дОСЛIЦЖЕIПIЯ ЗДАТНОСТI МIКРООРГАПIЗМIВ ДО ДЕСТРУКШI ПОВЕРХНЕВО
АКТИВНИХРЕЧОВИН
Н. Коваленка ·
Ки!вська Мала академiя наук "Дослiдник"
вул.Сiчневоrо повстання, 13, Ки!вський палац дiтей та юнацтва, м. Киi·в, Укра!на
t

Робота присвячена досить актуальнiй
речовинами та очищению

i важливiй

проблемi

- забрудненню

води поверхнево-ю.:-rивними

вiд води рiзними методами, один з яких

rрунтусrься на здатностi

мiкроорганiзмiв до деструкцi! ПАР.

Поверхнево-активнi речовини

-

хiмiчнi сполуки , якi, концентруючись на поверхнi роздiлу двох фаз,

одною з яких зазвичай е вода, викликають зниження поверхневого натягу.

Ми дослiджували бактерi! проб води з
Вирлиця

i

Княжий затон) до деструкцii"

6

4 рiзних

поверхневих водойм

( рiчок

Десна

i Днiпро

та озер

видiв поверхнево-активних речовин, якi входять до складу

миючих засобiв. Вiдмiчалася динамiка розкладу деяких поверхнево-активних речовин у рiзних пробах за
змiною пiноутворення .. Були видiленi змiшанi культури мiкроорганiзмiв, якi мали стiйкiсть до токсичного
впливу детергентiв, а також мали здатнiсть до

i"x

розкладу.

Експериментально було доведено, що здатнiсть мiкроорганiзмiв до деструкцii" цих ПАР вiдрiзнялася.
Найкраще пiддавалися розкладу ПАР, що мiстилися у шампунях

зниження пiноутвореиня показав
порошки

Dax - засiб для

Vanish oxi Action - пральний

порашок

Nivea, Herbal Essences, невеликий

рiвень

миття посуду, а найriрше пiддавалися деструкцi! пральнi

- плямовивiдник , Gala Automat

та

Rex.

До складу засобу для миття посуду i пральних порошкiв входить компонент, який здатний
розщеплювати лiпiди. Вiн може згубно впливати на бактерii·, можливо тому пральнi порошки не
пiддаються деструкцi"i.

В результатi проведених дослiджень була доведена здатнiсть водних мiкроорганiзмiв до деструкцi!
деяких ПАР. Ветановлена також, що деякi мiкроорганiзми, хоча

i не

мають здатностi до деструкцii" ПАР,

але зберiгають життездатнiсть у середовищi з вмiстом ПАР.

3

огляду

на отриманi

експериментальнi

данi

стосовно

розкладу

поверхнево -активних

речовин

мiкроорганiзмами, можна стверджувати наступне: не зважаючи на те, що деякi ПАР активно руйнуються

мiкрофлорою водойм , деякi з них (а саме пральнi порошки), мало пiддаються деструкцii·, тому треба
зв ернути особпиву увагу на використавня пральних порошкiв та методи очистки води з

i"x

вмiстом.

Чистотi люди завдячують поверхнево-активним речовинам , адже вони входять до складу багатьох
миючих засоб iв : мила, пральних порошкiв, гелей, шампунiв, пiнок тощо. Поверхнево-актИвнi речовини

допо магають видаляти
застосовують речовини з

бруд.

·ix

Обiйтися без них практично неможливо, адже люди кожного дня

вмiстом . Проте, за iронiею долi , вони самi забруднюють довкiлля, зекрема

воднi ресурси. Як же використовувати поверхнево-активнi речовини, не забруднюючи навколишне
середсвище або ефективно очищаючи його?
На практицi поеднуються кiлька методiв очисши води, одне з основних мiсць серед яких посiдае

бiологiчний метод, що rрунтусrься на властивестях мiкроорганiзмiв знешкоджувати небезпечнi для
людини забрудники.

Забруднення вод миючими засобами ускладнюсrься ще й тим , що навiть

"ix

бiолоriчне руйнування не

е вирiшенням проблеми, оскiльки самi продукти такого руйнування в деяких випадках е токсичними.
Найоптимальнiший

спосiб очистки господарсько-побутових стiчних вод

на сьогоднiшнiй день

-

бiологiчний . .Загальновiдомо, що найбiльш ефективною бiолоriчною технологiею очистки е аеробна,
тобто з використавням бактерiй, якi "дихають" киснем повiтря, який примусова розчинений у стiчних
водах. Бiльшiсть ПАР, якi використовуються в даний час, здатна до бiологiчного розкладання. Напри клад,
швидко

i

ефективно розкладаються алкiлсульфати

i

мило, одержане з жирiв, оскiльки вони мiстять

нерозгалуженi вуглеводневi ланцюги, якi по "зубах" багатьом бактерiям .
У зв'язку з тим, що проблема очистки води, що використову сrься у технологiчних
роком, широкого розповсюдження

i побутових

е актуальною

i стае rострiшою з кожним

i nромисловi

водоочиснi установки, що дозволяють вирiшувати задачi пекращения якостi води .

Збрiка тез Х Мiжнародно! науково-практично"i конференцi! С"!)'дентiв , аспрантiв та молодих вчених

«Еколоriя. Людина. Суспiльство» (16-20 травня 2007., м . Ки"iв , Укра!на)
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набувають локальнi побутовi
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IШТАIШЯ АКТУАЛЬНОСТI ВИКОРИСТАВНЯ ВАКЦИНИ БЦЖ ДЛЯ

ЗАПОБIГАННЯ ПОШИРЕнто ЕШЛЕМIЙ ТУБЕРКУЛЪОЗУ
А . Дьомiна
Киiвська Мала акаджемiя наук "Дослiдник"
вул. Сiчневого повстання, 13, Ки1вський палац дiтей та юнацтва, м . Киi·в, Укра1на

3

давнiх давен

i по сьогоднiшнiй день людство вражае така страшна хвороба, як rуберкульоз.
- одна з найдавнiших хвороб на Землi, це пiдтверджено результатами розкопок у €гиnтi, де
4 мали ознаки rуберкульозного ураженил хребта.Це гостре iнфекцiйне захворювання

Туберкульоз
з 10 мумiй

передаеться повiтряно- крапельним Шляхом.

Для запобiгання поширенню rуберкульозу використовуються рiзноманiтнi методи профiлактики, ал е
найбiльш поширеним з них с щеплення вакциною БЦЖ, як один з методiв специфiчно1 профiлактики
захворювання . Вакцина БЦЖ була винайдена у 1921-ому роцi,

винахiдникiв

-

Кальметта та Герена (BacilJшn

i

отримала свою назву вiд iмен й

Вакцина с арепаратом з ослаблених

Calmette Guerin).

мiкобактерiй rуберкульозу, так званих паличек Коха, вiдкритих у

XIX

столiттi Робертом Кохом. Перша

вакцинацiя подiбною вакциною вiдбулася у тому ж 1921-ому роцi. Вакцинували немовля, що постiйно

перебувало у колi хвор их на rуберкульоз матерi та бабусi, що страждалинатяжку форму rуберкульозу.
Пiсля вакцинацi1 дитина, щодня стикаючись з бактерiями rуберкульозу, не захворiла жодного разу. Це
пояснюсться тим,

шо

пiсля введения

ослаблених бактерiй туберкульозу

в

органiзмi людини

вироблясться iмунiтет до даного виду бактерiй так, що при насrупному контакrуваннi органiзм матиме
достатнiй опiр проти цих бактерiй . Вакцина БЦЖ виявилася революцiйним методом у профiлактицi
rуберкульозу. В она набагато знизила захворюванiсть на rуберкульоз у багатьох краi"нах cвiry, отже зараз
во на е обов'язковою в

64 краlнах cвiry, та рекомендована у 118 краiнах. Вакцинацiя проводиться у першi
7 та 14 рокiв , якраз в перiод ослабления захисrу вiд попереднього
щеплення . У наmiй краi"нi БЦЖ обов'язкова з 1926 року. Вакцина БЦЖ корисна тим, що гараитуе захист
вiд rуберкульозу протягам 7-10 рокiв, а якщо ж людива все таки захворюс, то захворювання протiкас в

днi життя

i згодом

ревакцинацiя у

бiльш м'якiй формi нiж у неприщеплених . Але БЦЖ не е панацеею вiд rуберкульозу, в деяких випадках
вона навпаки

-

спричинюе захворювання .

Туберкульоз- хвороба перш за все соцiальна, особливо "темних сiрих примiщень" . Реклама БЦЖ
часто наводить приклади з лiтератури

XIX

столiття , де всi

repoi

мерли вiд сухот,

i страmну

статистику

цiei" смертностi, а в ХХ столiттi смертнiсть BШlJia нiбито з появою щеплень. Проте , в таких популярних
аriтках забувають згадати, що окрiм щеплень, за 100 рокiв вiдбулося кардинальне полiпmення рiвня
ж иття, люди вийшли з тiсних сирих пiдвалiв , з'явилася електрика
Змiна рiвня життя

i масовi

вакцинацi! можуть знизити смертнiсть

i гаряча вода , rюкращало
i захворюванiсть.

харчува ння.

Порiвнявши краiни з обов'язковою вакцинацiею БЦЖ можна сказати, що пiсля введения БЦЖ
обов'язковий прищепний календар краi"ни, захворюванiсть
пi двищувалися . Наприклад , в Польщi БЦЖ обов ' язкова з

рокiв. Здавалося б, rуберкульоз повинен зникнути!

Проте,

епiдемiологiчному порозi ВООЗ в

в

смертнiсть не знижувалися , а тiльки

i
1955

року, щеплюють

4 рази- в О, 7, 12 i 18
1995 роцi захворюванiсть при
50 в Польщi становила 42 на 100 тисяч. Порiвняно з сусiдньою
1986 роцi, у тому ж 1995 роцi захворюванiсть становила 18 на 100
в

Чехiею, де вiдмовилися вiд БЦЖ в
тисяч, а в Словаччинi - менше 1 випадку(!) . Вiдмiнностi рiвнiв захворюваностi в Польщi та Чexil, де
результат вакцинацi! БЦЖ йде в мiнус, не е единим випадком. Таких випадкiв безлiч по всьому cвiry. У

прищепних календарях Голландil та США вакцинацii БЦЖ не було нiколи, ал е це краiни з найнижчою

у свiтi захворюванiстю на rуберкульоз.
Гiпотеза неефективностi БЦЖ цiлком науково обrрунтована : разом з масовими вакцинацiями в
популяцiю

людей вприскусться величезна кiлькiсть живих збудникiв захворювання, ускладнюеться

дiаrностика, практично не працюс проба Манту, знижуеться загальнiй iмунiтет
Практикуючi

30-40

рокiв фтизiатри, зокрема Б . В. Норейко

i В.П .

Сухановський вiдзначають iстотно

важ'!i форми захворювання саме у прищеплених.
У будь-якому випадку немае жодного прикладу сусiднiх , близьких за рiвнем життя, краiн, де краiна

з обов'язковою вакцинацiсю помiтно вiдставала б за смертнiстю вiд краiни без такоi: .Зворотних
прикладiв немало (та ж Польща

i Чехiя).

Збрiка тез Х Мiжнародно·i науково-пракгичноl конференuii с1удентiв, аспрантiв та молодих вчених
« Еколоriя . Людина. Суспiт;ство»

(16-20 травня 2007.,

м . Киlв, Украiна)
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Нашi дослiдження полягали в опрацюваннi медичних карток учнiв 9-х класiв гiмназi! N!! 143 . Було
опрацьовано 113 медичних карток учнiв 4-ох класiв, i було виявлено, що з 113 учнiв лише 35 с
ревакцинованими, вiдповiдно 78 не мають позначки про ревакцинацiю. Вiдсоток ревакцинованих учнiв
становить 31%, шо менше вiд неревакцинщшних майже у два з половиною рази (69%). Зауваживши те,
що
проба Манту варiюсться в залежностi вiд_ наявностi i кiлькостi мiкобактерiй туберкульозу в
органiзмi людини, яку спричиняють щеплення БЦЖ, можна сказати, що майже неможливо вiдрiзнити

ранiше вакциновану дитину вiд реально хвороi· на туоеркульоз . У всiх ранiше вакцинаваних учнiв
спостерiгасться середнiй показник проби Манту

-

вiд

9

до

14

мм, що показус високу концентрацiю

мiкобактерiй туберкульозу в кровi дитини, при якiй БЦЖ протипоказана. (:аме тому лише

3 l%

учнiв

мають позначку про ревакцинацiю. Спираючись на цi дослiдження, можна зробити висновок про те, що
БЦЖ справдi пiдвищус рiвень бактерiй туберкульозу в орrанiзмi вакцинованих.
Отже,

можна зробити

висновок, що вакцина БЦЖ не с кориеною при визначеннi

ступеню

iнфiкування туберкульозом за допомогою проби Манту; велика кiлькiсть мiкобактерiй туберкульозу, що
отримана з вакциною БЦЖ, може спричинити захворювання на туберкульоз.
В лiтературi висвiтлюютья двi точки зору щодо актуальностi щеплення БЦЖ.
Одна з них стверджуе, що БЦЖ- единий перевiрений фактор профiлактики туберкульозу, який е стовiдсотково
ефективним

i значно

знижуе захворюванiсть туберкульозом по всiй територil його використання.

Друга точка зору

попереджас про небезпеку, пiд яку потрапляють тi, хто прищеплений вакциною

БЦЖ . Одним з головних переконань останнiх с те, щ БЦЖ викликас захворювання на туберкульоз. Це
доведено повномасштабними науковими тестами за участю ВООЗ.
Але цiкаво те, що ефективнiсть БЦЖ також доведена та

була наявна навiть в

1921

роцi, коли

прищепили перщу дитину, яка пiсля довгого контакту з паличками Коха не захвор iла на туберкульоз.
Все ж таки дотепер БЦЖ с единим засобом, що хоча б у свiдомостi людей, захищас нас вiд туберкульозу.
Але треба зважити всi за

i проти

перед тим , як вiддати свою дитину на щеплення такою вакциною.

Збрiка тез Х Мiжнародно"i науково-практично"i конференцi"i студентiв , аспраmiв та молодих вчених
«Еколоriя . Людина. Су спiлы:тво»
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ВИВЧЕШIЯ АДВЕНТИВНОI ФЛОРИ МIСТА КИ€ВА
~ ·

М. Дробков
Киi"вська Мала академiя наук "Дослiдник"
вул.Сiчневого повстання,lЗ, Киlвський палац дiтей та юнацтва, м. Киi'в, Укра!на

Загальною тенденцiе:ю сучасного розвитку синантропн:их флор е: зростання ролi адвентивн:их видiв .
В урбанiзованих та густонаселених регiонах цi процеси набувають катастрофiчного характеру. У зв'язку
з цим всебiчне вивчення адвентивних рослин, у тому числi iнвазiйн:их, на територii мiських аr.ломерацiй

набувае: особливо! актуальностi . Потреба знань про адвснтивнi види рослин зростае: в аспектi вимоr
Конвенцi'i про збереження бiорiзноманiтностi

з проблемм

неаборигенних видiв
мiжнародно'i cтpaтeril

вiдповiдноi·

Метою

(Rio de Janeiro, 1992), КонференцЫ ООН
(UN/Norway Conference оп Alien Species, Trondheim, 1996) та
(Global Strategy on InvasiveA!ian Species, Montreai, 2001).

нашоi' роботи було встановити закономiрностi та особливостi формування адвентивноi·

фракцii синантропноi' флори Ки'iвсько'i мiсько! агломерацii".
Для досягнення поставлено! мети були визначенi такi завдання:

-

провести повну iнвентаризацiю видового складу адвентивно! флори та видiлити 'ii сучасний

стабiльний компонент ;

-

виявити

особливостi

адвентивноi

флори

бiоморфологiчноi· та екологiчноi· структури флори та

шляхом

'ii

аналiзу

систематично!,

геоrрафiчноi,

складових;

з

- встановити час та спосiб проникисиня адвентивних рослин на територiю дослiдження;
- дослiдити динамiку натуралiзацi! адвентивних рослин , видiлити групу iнвазiйно небезпечних видiв
метою i'x контролю ;
- з'ясувати госnодарське значения адвентивних рослин .
Об'е:кт дослiдження - адвентивна фракцiя синантропноi' флори Ки!всько'i мiсько'i агломерацii,

структура та генезис якоi' е: предметом дослiдження .

У роздiлi з icтopii' вивчення адвентивних рослин наведено огляд лiтератури з питань дослiдження
неаборигенних рослин у зарубiжних краi'нах та розглянутi працi авторiв

XVIII-XX

ст. , в яких наведенi

види, що зараз вважаються адвентивними на територii' КМА .

В icтopii' дослiдження адвентивних рослип КМА ми видiлили три перiоди:

1. Перiод загального вивчення флори регiону, у тому числi й адвентивних рослин: кiнець XVIII - XIX
(J. Gildenstadt, 1791 ; W. Besser, 1822; Р.€. Траутфеттер , 1853; О.С. Рогович , 1855, 1869; В .В.
Монтрезор, 1887; I.Ф. Шмальгаузен, 1897; Й .К . Пачоский, 1900).
2. Ета:п цiлеспрямованого вивчення :
а) видiлення адвентивних рослин у самостiйну групу на початку ХХ ст.: M.l. Котов (1921 -1 928),
П.Ф. Оксiюк (1924), IO.M. Семенкевич (1925-1926),
б) подал ьшi цiлеспрямован i дослiдження видiв дано! групи: M.I. Котов (1934-1979), В.В .
Протопопова (1973), М.М . Бортняк (1962-i984), M.l. Матошицька (1949) та iн.
3. Сучасний етап всебiчного вивчення: М . М. Бортняк (1981-1992), С.Л. Мосякiн (1988-2001) та iн .

ст.

Географiчний

аналiз.

При проведеннi

аналiзу

шляхом виявлення

приналежностi

адвентивних видiв до фiтохорiонiв, видiлених А.Л . Тахтаджяном, також враховувався

i

ареалiв
характер

диз'юнкцiй, якi iснують на сучасному етапi розвитку ареалiв видiв. Для зручностi аналiзу географiчноi'
структури фракцii',

17

типiв ареалiв були умовно розподiленi нами на

Екологiчний аналiз. У складi адвентивно! флори видiлено

4

3

групи

гелiоморфи. Значне переважання

rелiофiтiв (72,3% видiв) свiдчить про панування на територi'i агломерацii рослин вiдкритих
мiсцезростань. За пристосуванням до водного фактора, найчисленнiшою у флорi е: rpyna ксеромезофiтiв

(236 видiв , 64,7%), меншу кiлькiсть складають мезофiти (56 видiв, 15,3%) та мезоксерофiти (47 видiв,
12,9%). Види, проникнення яки:х на територiю дослiдження вiдбувалося у другiй половинi ХХ ст.,
складають 57,9% вiд загально! кiлькостi ксерофiтiв , 42,7% ксеромезофiтiв, 42,6% мезоксерофiтiв та
37,5% мезофiтiв. Процес поповнення адвентивно! флори ксерофiльними рослинами , якi представленi
переважно евритопними ксено-ефемерофiтами та ксено-епекофiтами, обумовлений збiльшенням
рiз номанiтних типiв антропогенних екотопiв. Високого ступеня натуралiзацii' досягають переважно
види мезоморфно'i органiзацi!, якi у складi груп агрiо- та reмiarpioфiтiв нараховують

82%.

Збрiка тез Х Мiжнародно·i науково-nракrичноl конференuii С1)'дентiв, аспрантiв та молодих вчених
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Адвентивна флора Ки'iвсько'i мiсько'i агломерацi'i, згiдно лiтературних, гербарних та оригiнальних
598 видiв, якi належать до 313 родiв та 73 родин. Бона мае найвищий рiвень
флористично'i рiзноманiтностi порiвняно з iншими адвентивними фракцiями урбанофлор Украi"ни.
Сучасна адвентивна флора, що складена видами, котрi закрiпилися та були виявленi на територii"

даних, загалом нараховуе

дослiдження у
видiв,

В

1997-2001 рр ., включае 363
14 7 родiв та 51 родину.

останнiй час,

за умов значного

види,

203

роди та

63

родини , а

i"i

стабiльний компонент-

198

_ .
порушення

природного

рослинного

покриву територii"

дослiдження, iснування центрiв концентрацii" та первинного закрiплення адвентивних видiв рослин,
спостерiгаеться тенденцiя до активного поширення та натуралiзацil ранiше занесених видiв. До групи

iнвазiйно небезпечних рослин територii" дослiдження нами вiднесено

10

видiв . Особливо! уваги
arpio- та

потребують ергазiофiти, за рахунок яких у другiй половинi ХХ ст. вiдбулося поповнення групи
гемiагрiофiтiв на

82,3%

видiв .
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ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ АНАJПЗ ВПJШВУ ФIТОТОКСИЧНИХ МЕТАЛШ НА
КОРЕНЕВУ МЕРИСТЕМУ

ALLIUM

СЕРА

L.

О. Гальченко
Ки'iвська Мала академiя наук "Дослiдник"
вул. Сiчневоrо nовстання, 13, Киiвський nалац дiтей та юнацтва, м.Киiв, Украlна
В наш час rосnодарча ·дiяльнiсть людини все частiше стае основним джерелом забруднення бiосфери.

В природне середовише у все бiльших кiлькостях потрапляють rазоподiбнi, рiдкi

i

твердi вiдходи

промисловостi. Рiзноманiтнi хiмiчнi речовини, що знаходяться у вiдходах, потрапляючи у rрунт, повiтря
або воду, переходять по еколоriчних ланках з одного ланцюrа в iнший,

i зрештою

опиняючись в орrанiзмi

лiодини. Серед хiмiчних елементiв важкi метали е найбiльш токси.чнми i поступаються рiвнем
небезпечностi лише пестицидам. Вони здатнi призводити до мутацiй у клiтинах рослин .

В зв 'язку з цим метою моеi' роботи було вивчення впливу елолук мiдi та хрому на кореневу
меристему цибулi звичайноi'

(Allium

сера

L).

Насiння проро~вали в чашках Петрi на фiльтрувальному паперi, в розчинах

K2Cr20 7 та CuS04
концентрацiях Io-3- Io-5 М. Контролем слугувале насiння, пророщеле на дистильованiй водi.
На кожний варiант дослiду брали по 30 насiнин. Повторнiсть дослiдiв 3-х кратна.

у

На 3-й день пiсля замочування вимiряли енерriю проростання насiння. На 7-му добу визначали
схожiсть та вимiрювали довжину корiнцiв.

Мутаrенну активнiсть металiв визначали за збiльшенням кiлькостi змiнених анафаз

i

телофа.1.

Отриманi результати обробленi заrальноприйнятою методикою.
Аналiз проросткiв цибулi за енерriею nроростання показав, що на 3-тю добу пiсля обробки цей

показник у варiантi з оксидом хрому в концентрацi1 1•1 о-3 М значно перевищував показник у
контрольного варiанту. Iншi варiанти дослiду мало вiдрiзнялися вiд даних контролю .

Вивчення швидкостi росту корiнцiв nоказала, що довжина корiнцiв по варiантах дослiду практично
не вiдрiзнялась вiд контролю. На

5 добу данi також були майже однаковi. На 7 добу показники K2Cr20 7
та Cuso 4 у концентрацiях 1· lo-3 , l·Io- 4 та l ·lo-5 М, стимулювали рiст корiнцiв. Iншi варiанти були на
рiвнi контролю .

За морфоло riчними характеристика.ми корiнцi проросткiв контрольного

i дослiдних варiантiв не розрiзнялися.
Обробка даних за змiною мiтотичноrо iндексу показала що, CuS04 у концентрацii' 1•1 о- 5 М i
K2Cr2o7 у всiх проаналiзованих концентрацiях зменшують цi данi в порiвняннi з контролем, в той же
час показники iнших варiантiв були на рiвнi контрольних .

Отже , спираючись на отриманi данi, можна зробити висновок , що йони

Cu i Cr

мають рiзний вплив

на хромосомний а.парат рослини .

Показано, що солi мiдi мають цитотоксичний ефект, який проявляеть ся
у появ i значноi к iлькостi мостiв, фраrментiв

i

вiдстаючих хромосом. В той же час хром пригнiчуе

рiст рослин , але майже не викликас хромосомних аберацiй .

Збрiка тез Х Мiжнародноi науково-пракrичноi конференцil С'[)'де!Пiв , acnpa!ПiB та молодих вчених
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ВПЛИВ ПАР НА .СТАН ВОДШIХ ЕКОСИСТЕМ
М . Галкiн

Ки!вська Мала академiя наук "Дослiдник"
вул Сiчневого повстання,

13,

Киlвський палац дтей та юнацтва, м . Ки!в, Укра!на

ПАР (поверхнево-активнi речовини) застосовуються майже у всiх галуз~ промисловостi . У побутi

ми зазвичай можемо знайти деяких з них у вирабах косметично1 галузi . Як правило це миючi засоби.
Серед найважливiших забруднювачiв навколишнього середавища небезпiдставно розглядають важкi
метали, пестициди, тощо. Але ПАР зазвичай розцiнюють як помiрно небезпечн i забруднюючi речовини,
тобто вони мають найнижчий рiвень небезпечностi. Особлину небезпеку для природних i пiдземних вод
являють фiзико-хiмiчнi взаемодi1 рiзних забруднювачiв iз ПАР, через те, що вони МО)куть вiдiгравати роль
солюбiлiзаторiв, дисперсантiв, емульгаторiв, стабiлiзаторiв

i таке

iнше . Вiдомо, що ПАР у водоймах мало

пiддаються деструкцii' завдяки цим властивостям. Тому очистити водойми вiд iснуючого забруднення
ПАР досить складно, а кiлькiсть

€

повiдомлення

'ix

потрапляння до водойм з кожним роком збiльшуеться.

про значний рiвень забруднення конкретних водойм .

нацiонального парку

в

озерi

рееструеться концентрацiя

СПАР

640

м кг/л

Навiть

( оз.

на територii'

Чорне , Шацький

нацiональний парк) . У рiчцi Полтава у районах мiст Львiв та Буськ концентрацii. СПАР вiдмiчалися на

рiвнi

15

ГДК (при ГДК для водойм санiтарно- побутового призначения

0,5

мг/л це складае

7

мг/л) .

У вiдкритих водах Чорного моря рееструналися концентрацi1 детергентiв , що досягали

бiльше . В районахОдесита Очакова вiдмiчалося забруднення морськоi· води ПАР на рiвнi
означае 1,0-3,2 мг/л .

1,24 м г/л та
10-32 ГДК, що

У поверхневому мiкрошарi вод (ПМШ) моря спостерiгаеться пiдвищення концентрацiй пототантiв,
включаючи пестициди, фталатн i ефiри, ароматичнi вуглеводнi, важкi метали
моря вимiрювали концентрацii' ПАР
Екологiчний

стан

водойм

50-1200

мкг/л, тобто до

визначаеться

за

двома

12

i

СПАР. У ПМС Чорного

ГДК .

показниками:

процесами

надходження

забруднюючих речовин та процесiв самоочищения в екосистемi. Вiдомо , що ПАР у водоймах мало

пiддаються деструкцii' завдяки рiзноманiтним хiмiчпим властивостям .
Виробництво

lx

i асортимент ПАР

в усьому свiтi щороку збiльшуеться. Широкий сnектр використавня

у промисловостi, сiльському господарствi

i

побутi, а також вiдсутнiсть ефективноi' технологii'

очищения стiчних вод, nризводить до забруднення природних вод ПАР. Кiлькiсть скидiв, стiйкiсть ПАР
до бiодеструкцi'i

i токсичнiсть i'x

для гiдробiонтiв створюе значну екологiчну небезпе ку.

Метою дано! роботи було довести вплив ПАР на органiзми-фiльтратори, якi викон)'lоть осиовну
роль у самоочищеннi водоймищ. Методом активовано'i хемiлюмiнесценцi'i було доведено пригнiчуючи й
вплив ПАР на органiзми

-

фiльтратори на прикладi Daphлia

magna,

а вiдповiдно це негативно впливае

i

на еколоriчпий стан водойм . Також було встановлено , що рiзнi види ПАР сnравляють неоднакову дiю

на riдробiонтiв на морфологiчному та на функцiональному рiвнях, причому реестрацiя змiни стану
да фнiй на функцiональному рiвнi у кiлька разiв бiльщ чуттева, нiж на морфологiчному рiвнi . Було
доведено, що н айнебезпечнiший з ПАР

-

ОП-10 . Необхi дно зазначити , що саме ОП-10 та ОП-7

найпоширенiщi ПАР у навколишньому середовищi.

Збрiка тез Х Мiжнародноi' науково -nракrично·i _конференu.ii' С1)'дентiв , acnpaliтiв та молодих вчених
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ГП'I€НIЧНЕ ДОСШдЖЕШIЯ ЗРАЗЮВ ВЗУТТЯ
А . Гавриляк

Ки"iвська мала академiя наук "ДослiднИк"
вул. Сiчневого повстання,

13,

Киlвський палац дiтей та юнацтва, м.Киi"в, Укра!на

При носiннi взуття треба звернути увагу на умов и, в яких знаходиться мiкрофлора стопи . Всерединi
взутгя створюеться хороший мiкроклiмат для життедiяльностi деяких представнИ!Сiв бактерiальноi·
грибковоi· флори

i

-

температура, вологiсть, середовище, джерело харчування. В якостi останнього,

можуть слугувати

синтетичнi полiмернi матерiали (СПМ). Разом з тим хiмiчнi речовини, якi

видiляються здатнi змiнювати динамiчну рiвновагу аутофлори шкiри, внаслiдок чого порушусться
виконання основних функцiй : iмунологiчна, ферментативна та iншi . При експлуатацil взуття людина
стопою контактуе з поверхнею, яка мае рiзну температуру, що вказуе на велику роль пiдошви в захистi
органiзму вiд тепловтрат.

профiлактично! точки зору

3

iстотним являеться також вивчення гнучкостi

взутгя, в зв 'язку з тим, що низькi i"i показники, якi залежать в основному вiд виду пiдошви, можуть
спричинити деформацiю стопи, стомлюванiсть нижнiх кiнцiвок. В станi спокою, за даними дослiджень
видiлясться вiд

1,5

до

5,

а при ходiннi бiльше

15

грамiв поту в годину.

3

ririeнiчнol позицil важливим

питанняме видалення вологи, що утворилась в внутрiшньовзуттевому просторi. В.изначна роль у цьому
палежить пiдошовним матерiалам. У зв'язку з цим, у взутн:вому виробництвi

пiдошов необхiдно

використовувати пор.истi чи матерiали чи комбiнацii. монолiтноi" пiдошви з натуральною устiлкою.
Одним з показникiв, що характеризують комфортнiсть взуття, являсrься йога гнучкiсть, м'якiсть ,
зручнiсть. Одним з негативних моментiв у процесi носiння взуття е пiдвищення навантаження на пальцi
стопи , яке може призвести до деформацi"i

i захворювання

пальцiв . Дослiдженням пiддалися зразки взуття,

розрахованого для носiння в осiнньо-зимовий перiод . Проводились дослiдження: чобiт жiночих арт.
(виробництва СП "Украlна

-

Iталiя") 3 натуральноi· шкiри

(виробництва того ж пiдприемства), черевикiв арт.
натурально·i шк i ри. Визначалнея алiфатичнi
знаходився в межах
даних, iз

ycix

0,9 -1,7

(норма

-2

i

i хутра, 1уфлiв арт. 4287,
4526 (виробництва Карла

ароматичн i вуглеводнi, спирти.

-

стирол.
в

Пазолiнi, Iталiя) з

Р i вень запаху в балах

i фенол,

а також бензол,

Це дае пiдставу зробити висновок: iнтенсивнiсть запаху не повинна

перевищувати гiriенiчний норматив
бензолу, стиролу, бутанолу

5213
4526

б) , що вiдповiдае нормативному документу. Як видно 3 паведених

дослiджуваних зразкiв взуття в повiтря видiлясrься формальдегiд

а в деяких випадках

черевикiв арт.

- 2

повiтрi

бали; концентрацii" формальдегiду, фенолу, гексану,
не повиннi

перевищувати

riri e нiчнi

нормативи:

ацетону,
ГДК

с.д.

формальдеriду - 0,003 мг/мЗ, фенолу - 0,,003 мг/мЗ, гексану - 60 (максимальна разона ~<анцентрацiя) мr/мЗ,
ацетону - 0,35 мг/м3, бензолу- 0,1 мг/м"' , стиролу- 0,002 мг/мз, бутаволу- 0,1 мгlм"' згiдно ДСП 201-97.

Зб р iка тез Х Мiжнародноl науково -пракrично\ конференцil Сlуде!fГiв, аспра!fГiв та молодих вчених
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УДК

502.31.002.
В:ИКОРИСТАIПIЯ МЕТОДIВ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА В ДОСЛIДЖЕJШI
ЕКОЛОГIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ
Н.О. Непошивайленко, С.О. Гунька
Днiпродзержинський Державний Технiчний Унiверситет
вул. Днiпробудiвська, 2, м . Днiпродзержинськ, 51925

Використовуючи екологiчний niдxiд ландшафтознавства вивчасrься характер зв'язкiв мiж живими

органiзмами та оточуючим

i"x

середовишем. При екологiчному niдxoдi дослiдження геосистем головним с

вивчення комnонентних зв'язкiв .

Цiлесnрямоване дослiдження геосистем nередбачае не тiльки надбання необхiдно! iнформацi! про ландшафт i
il до рiвня межливого використавня в екологiчнiй nрактицi.
Для дослiдження обрали чотири геосистеми на територi! м.Днiпродзержинська. Кожна з дослiдних
геосистем була розбита в середньому на 25 геотопiв плошею 500 м 2 кожний.

ландшафтоутворюючi nроцеси, ал е й доведения

Дослiдження геосистем в цiлому та кожного геотопу окремо nроводились по ряду nараметрiв, що
становnять собою цiлiсну характеристш<у урбанiзованих геосистем:

-стан зелених насаджень (загальна кiлькiсть рослинних особин; кiлькiсть особин за видами, що зустрiчаються;
1,Зм; кiлькiсть особ ин згiдно i"x якiсного стану);

кiлькiсть особи н згiдно дiа.метру на висотi ставбура

геолоriчнi та гiдролоriчнi умови (типи rрунтiв, що складають розрiз; фiзичнi характеристики грунтiв;

-

рiвнi залягання пiдземних вод

);

клiматичнi особливостi (вiдносний стуniнь сонячного освiтлення; приоритетний на.прям вiтру та

-

i"x

захищенiсть вiд вiтрового noтOI-)'; вiдносний температурний режим; вiдносна кiлькiсть атмосферних оnадiв);

- антроногенний

вплив (обсяr житлово-комунального та nромислово-виробничого господарства).

Аналiз стану зелених насаджень вiдносно iнших характеристик геосистем вказуе на ймовiрнiсть

"ix

взаемнаго впливу. Для пiдтвердження цього було виконано кореляцiйний аналiз , за результатами якого
зроблено настуnнi висновки :

-для геосистеми А показник кореляцiйного аналiзу

"-"0,21

(слабкий зворотнiй зв'язок),що свiдчить про

ймовiрнiсть одночаснаго впливу геологiчних та гiдрологiчних умов, клiматичних та антропогенних
особливостей на стан зелених наса,'"(жень. Це пояснюсrься порiвняно молодим вiком деревостан iв , тобто самi

зеленi насадження не

здiйснюють значноrо вnливу на стан навколишнього середаниша через свою

вразливiсть, викликану молодим вiком;

- для rеосистеми Б значения коефiцiснту кореляцii.

"-"0,25 (слабкий

зворотнiй зв'язок) . Отримано ще бiльш

значний ймовiрносний вnлив геологiчних та гiдрологiчних умов , клiматичних та антропогенних особливостей
на стан зелених насаджень, що пояснюеться максимальною вiдносно iнших геосистем кiлькiстю дерев з
I-Iезадовiльним якiсним станом при схожих з геосистемою А iнших характеристик . Тобто зеленi насадження
зюнають вnливу вiд iнших дослiджуваних параметрiв

- для

i саме цей

геосистеми В показник коефiцiснту кореляцi!

вплив вiдбивасrься на

"+"0,05.

i"x якiсному

стан i ;

Це свiдчить про дуже слабкий зв 'язок мiж

дослiджуваними nараметрами та nередбачас ще бiльш детальне дослiдження цicl геосистеми зi збiльшеш-Iям
результативних

"ii

характеристик;

-для геосистеми Г показник коефiцiснту

кореляцil

"+"0,21

(слабю1й прямий зв'язок) с максимальним

серед дослiджуваних геосистем. Тут зеленi насадження мають слабкий ймовiрносний вnлив на iншi

дослiджуванi параметри. Геосистема Г з одного боку вiдрiзнясrься вiд iнших максимальним ступенем
антропогенного навантаження, з iншого боку йога негативний вnлив комnенсусrься найсприятливiшими
мiкроклiматичними та гiдрологiчними умовами, що

i призводить до

отримания найвищого результату.

Як видно з отриманих результатiв, найважливiшим завданням подальшага дослiдження урболандшафтiв
с збiльшення кiлькостей дослiджуваних об'сктiв, що вiдрiзнялись б и як силою антропогенного впливу на них,
так

i

рiзноманiтнiстю характеристик геосистем; включения до дослiджень впливу промислових об'ектiв,

розташованих в зонi дослiдних геосистем та вiдповiдно·i реакцi"J на них окремих характеристик геосистем ;
порiвняння результатiв, отриманих на урболандшафтах та nриродних зонах; а також розробка принципiв
методiв оnтимiзацi"i екологiчних якостей геосистем.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУК ГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДIВ ШЕНТИФIКАЦII ТРИПСIВ НА
ЛИЧИНКОВIЙ CTAДII
О.А. Хом'як, М.М . Барановський _
Бiлоцеркiвський державний аграрний унiверситет
Соборна пл . 8/1, м. Бiла Церква, 09100
e-mail: khornyak@Ьigrnir. net

Ряд Thysanoptera об'еднуе понад 5300 вiдомих видiв трипсiв. Декiлъка сотень з них вважаються супутнiми
шкiдниками рiзних рослин. Певнi види живляться на соконитих рослинах , грибами, водоростями, пилком квiткових
рослин, а iнmi комахи е хижаками. У зонi паширения трипсiв вiдбувасrься щорiчна змiна чисельностi видiв на
rультурах, а також певна змiна домiнування окремих видiв трипсiв на окремих органах
Трипси

-

[2,3,5].

надзвичайно мобiльнi комахи, тому за дуже короткий термiн можуть з'являтися на полi або

мiгрувати з поля на поле у великих кiлькостях

[4] .

Деякi види трипсiв особливо небезпечнi, так як здатн i переносяти вiруснi захворювання рослин, якi
належать до групи топсовiрусiв. Представники таких видiв трипсiв включенi до "Перелiку шкiдникiв, хвороб
рослин

i бур'янiв,

що мають карантинне значения в Украlнi"

[1].

Виходячи з дано! cиryaцil е актуальним оволодiти сучасними методами iдентифiкацil рiзних видiв трипсiв
для оперативного проведения заходiв щодо захисrу рослин.
До основного методу iдентифiкацil вiдносять вивчения та порiвняння морфологiчних ознак трипсiв пiд
мiкроскопом з модельними схемами частин тiла комах .

Використовуючи даний метод можна вказати певнi недолiки при практичному використаннi, а саме:
- необхiдний достатньо висакий рiвень квалiфiкацi'i фахiвця 3 iдентифiкацi! трипсiв;
- за морфологiчними ознаками можливо iдентифiкувати тiльки дорослi формикомах (iмаго);

-е

певна складнiсть в iдентифiкацii' за морфологiчними особливсетями личинканих та нiмфальних ф аз

розвитку трипсiв.

Трипс е винятковим серед вiрусних векторiв , тому що стае iнфiкованим лише на личинковi стадil пiд час
живлення

[6]. Так личинки трипсiв

живлятъся соком заражених вiрусом рослин, разом

3 ним

проковтуються

й вiрiони, якi потрапляють до кишечника комах. Через слиннi залози патаген пiд час живлення iнфiкованих
комах проходить до тканин здоровоi· рослини

[7].

Тому е важливим пошук бiльш точних та спрощених методiв iдентифiкацii' трипсiв на личинканих та
нiмфальних стадiях розвитку, що дасть змогу ефективнiше боротися

3i

шкiдниками рослин.

Теоретичною та практичною основою для проведения видовоi' iдентифiкацii' трипсiв може стати до свi д
використавня полiм е разно'i ланцюrово'i реакцii' iз амплiфiкацiсю з дов i льними праймерами.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЁТ АНОМАЛИЙ ЖИЛКОВАНИЯ КРЫЛЬЕВ СТРЕКОЗЫ

КРАСОТКИ БЛЕСТЯШЕЙ CAtOPTERYX SPLRNDENS HARRIS. КАК ЭЛЕМЕНТ

БИОМОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕдОВАНИЙ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮШЕЙ СРЕдЫ
Т.М. Корня
Одесский национальный университет им . И.И. Мечникова
пр . Шампанский, r. Одесса, 65058
t

e-mail:odonata@mail.ru
Анализ количества аномалий жилкования крыльев стрекоз красоток блестящих
может быть использован в целях бисмониторинга здоров ья среды (Захаров и др .

2000),

(Calopteryx splendens

Haпis)

как один из элементов метода

морфагенетического анализа стабильности развития различных видов животных и растений, основанного на
определении величины флуктуирующей и направленной асимметрии ряда морфологических признаков (Гелашвили,

2002).

Многочисленными исследованиями было показано, что в стрессовых условиях у организмов возрастает

онтогенетический шум и частота фенодевнаций (Захаров и др.,
стабильности развития. У представителей рода

Calopteryx

2001 ),

которые обычно и выступают показателями

фенадевиации наиболее ярко проявляются в виде

аномального жилкования крыльев. Наблюдение частот появления аномалий жилкования крыльев красоток
подтверждают стохастический характер их проявления (Музланов,

2005).

Целью работы было изучить количественные показатели различных типов аномалий жилкования крыльев у
представителей поnуляций красотки блестящей

C.splendens. Наблюда.пось 9 выборок имаго стрекоз (самцов и самок),

взятых в районе р. Южный Буг (Николаевская обл. , Украина) и р. Осётр (Россия). Подсчитывали количество полных
(нормальных) и аномальных жiшок в пяти исследуемых участках передних и задних крыльев (Музланов,
кастальном участке (С-1); субкостальном

толстой жилки, подходящей снизу (рис.

(Sc); медиальном

(NJ\1М) ; участке

(NarM)

и участке

(Nar),

2005):

в

от дужки до

1). Подсчет проводился под бинокулярным микроскопом БМ-51-2.

!'00'
Рис.

1.

Схема расположения иссл едуемых участков крьиш

Для анализа количества аномалий, вычисляли общую дОЛI\.1 аномальных жилок, приходящихся на количество
полных жилок. Также определяли соотношение доли трех типов аномалий жилкования :

fork, short

и

cross,

вышеуказанных исследуемых секторов крыла.

По нашим данным выявлена значительная разница между двумя поnуляционными группировками: осётрской и
южнобугской как в общей доле аномальных жилок, так и в соотношениях различных типов аномалий, которые
отличаются от теоретического. Доля аномальных жилок осётрской популяции стрекоз выше, чем в южнобугской, что
говорит о различном характере воздействия окружающей среды на представителей поnуляции одного вида.

П одобный результат был получен в

2003

г. (Музланов и др.,2003) . Таким образом, осётрская поnуляция подвержена

стрессовому влиянию окружающей среды в большей степени, чем южнобугская . Эrи выводы подтверждает
проведенный нами анализ флуктуирующей асимметрии морфологических признаков жилкования крыльев (анализ
полных жилок), а также анализ направленности асимметрии аномальных жилок крыльев вышеуказанных выборок С.

splendens.
Данный вид стрекоз представляет пракrический интерес, как возможный индикатор в биомониторинговых
методах, и может быть широко применен в анализе состояния среды, в частности, водных экосистем.
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ОСНОВШ АСПЕКТИ МОШТОРИНГОВИХ ДОСЛТЦЖЕНЬ В БАСЕЙIП РIЧКИ
IНГУЛЕIIЬ
Р.Л Кравчинський

Iнститут геолоriчних наук НАН Укра!ни
вул.О.Гончара,SS -6, м .Киi"в,О 1054.

Зростання темпiв розвитку промисловостi зумовmое не лише збiльшення об'емiв використання води, а и 11
забруднення . Особливо rостро nитания якостi поверхневих вод стоlть в гiрничодобувних районах . Кризава екологiчна

ситуацiя в perioнi вимагае негайноrо вирiшення проблеми. 3 метою розробки методики комплексно! реабiлiтацii:
водного середавища Iнститут геологiчних наук НАН Украlни провiв монiторинrовi дослiдження гiдроекосистеми

Умовнi П QЗна •rе.ння:

е

- .м.iсця riдpoлoriчнol та
riдpO"-; ~riчnoi' зitoмor.:;

(i) - об· f~тп-забрудmовачi
nриродних вод Кривбасу ;

-~

- .1\Одотiк.;

fJ -.вuдойма,

Ptrc.J. Схема розм iщення основнftХ зnбfJудНtовачiв гiдfJОекосистеми К1щвбасу
та пунктiв гiдрологiч ноi i гiд рохiмiчноi зйомки
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Кривбасу.

Основнi види робiт включали стацiонарнi спостереження на
зйомки на

8 гiдролоriчних постах та riдpoлoriчнi i гiдрохiмiчнi

34 пунктах спостережень .

Мiсця розмiщення riдролоriчних постiв i пуН!<'tiв зйомки зумовленi необхiднiстю першочергових спостережень за
тими дiлянками рiчково! мережi, де iснуе найбiльша загроза i'x техноrенних 3мiн, де розмiщенi основнi забруднювачi
поверхневих вод (рис.! . ): 1-Пiвнiчний ГЗК; 2 - гранiтний кар)р; 3-Централ ь ний ГЗК ; 4-шахта "Гвардiйська"; 6силiкатний завод; 6-ТЕЦ iм.Iллiча; 7-шахта "Жовтнева", 8-електрозавод; 9-ВАТ "Реrом" ;

1О-шахта

м'ясокомбiнат; 12-шахта "Гirант-Дренажна"; 13 -завод "Комунiст"; 14-КХЗ iм .Коротченка;

iм.Артема;

11-

15 - цементний завод;

16-К-т "Криворiжсталь"; 17-СП "Ukraiлe-Steel" (домна NQ9); 18-Новокриворiзький ГЗК; 19-Пiвденний ГЗК; 20!нтулецький ГЗК; 21-хвостосховищс пiвнiчного ГЗК; 22-хвостосховище Централь\Iого ГЗК; 23 -Миролюбiвське
хвостосховище; 24-став оборотного водопостачання; 25-Об'Е:днане хвостосховище; 26-хвостосховище "Байкове" ;
27-став-накопичувач б.Свистунова; 28 -хвостосховище Iнrулецького ГЗК; 29-канал КМК.

Гiдрологiчний

i riдрохiмiчний

режим р.Iнrулець залежить вiд багатьох природних, mсподарських

чинникiв. У верхнiй течii' в рiчку надходить вода
каналу Днiпро-Кривий

Pir.

3 каналу Днiпро-Iнrулець.

i техноrенних

В середнiй течi'i воднiсть 3ростае завдяки

В наслiдок функцiонування Iнrулецькоi' зрошувальноi' сиетеми у веrетацiйний перiод в

нижнiй течii' утворюсrься "анти рiчка" . Значну роль у riдрологiчному режимi вiдiграють руднi та шахтнi води,
господарськi та побутовi стоки населених nунктiв, а також ро3вашаження пiдземних вод та фiлырацiя поверхневих
вод в нижнi гори3онти. Русловий стiк басейну рiчки Iнrулець 3ареrульований Карачунiвським та Iскрiвським
водосховищами на р .Iнrуле ць, а також Макортiвським i Кресiвським на р.Саксагань, якi використовують в основному
для промивки

i розведения

оборотних вод.

Гiдрохiмiчна 3йомка дала 3моrу оцiнити вплив шахтних та ст iчних вод на поверхневi джерела perioнy.
Господарська дiя ль нiсть зумовила формування рiчкових вод
правило вища

1

3 досить

низькою якiстю. Мiнералi3ацiя води в рiчцi як

г/л. В умовах техногеиного навантаження високим е 3абруднення орrанiчними речовинами,

фенолами , нафтопродуктами , елолуками азоту. В донних вiдкладах рр .. Iнrулець та Саксагань практично постiйно

присутнi такi елементи : As (nеревищуе ГДК у 2,5-6,0 разiв), Р, Cr, РЬ,
Sc, Sr, У, УЬ, La, Li. Вмiст бiльшостi з них близький до фонового .

Си,

Zn, Ni,

Со, Мо,

V, Mn, Bi, Ti, Zr, Fe, Se, Ва,

В перiод лiтньоi' та лiтньо-осiнньоi· меженi вода р . Бокова характери3уються як слабко забрудненi. Бiльш кращоl

якостi являються води р.Боковенька та р . Саксагань. В даний перiод вода в р . Iнrулець до м.Кривий Рiг е дуже чистою

i

розбавляе мезо галиннi води йога приток. В середнiй та нижнiй течii' чергуються дiлянки з чистими

i

слабко

забрудненими водами.
Найгiрша ситуацiя у перiод скидiв надлишкiв зворотних вод спостерiгасrься на р.Саксаrань та середнi

i нижнi

течi'i р . Iнrулець . Екологiчний стан р.Бокова характеризусrься як задовiльний з слабозабрудненими водами. Вiдносно
кр аший стан поверхневих вод спостерiгасrься на р.Боковенька i надiлянцi вiд rирла р . Саксаrань до витоку р . Iнrуле ць
(включаючи Карачунiвське водосховище) .

Проведенi монiторинговi дослiдження nоверхневих вод Кривбасу вiдкривають i доповнюють сутнi.сть екол оriчно'i
кр изи сьогодення

i доз воляють

визначити основнi напрямки вирiшення низки riдроекологiчних проблем perio нy.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ БИШ ОФИТ

ПОJШСАХАРИД-ВОДА

Е.В. Кузнецова
Национальный Технический Университет Украины "КПИ"
Одним из основных направлений развития сырьевой

базы Украины является комплексное

использование сырья, что обеспечивает интенсификацию решения не только экономических , но и
экологических проблем.
Широкие перспективы в этом направление открываются перед природным полиминеральным

комплексом

- бишофит,

в состав которого входят соединеmur мaгmur, кальция, калия, натрия и др.

Таким образом, битофит может быть основой для получения ценных продуктов химической

промышленности и

сельского хозяйства:

хлорид магния,

на

его основе хлористый титан,

металлический титан, окись магния и металлический магний.

Используется бишофит при изготовлении основных огнеупоров: магнезиальных, магнезиально
известковых и др. , которые широко применяются в мартенах и конверторах , в печах для выплавки цветных

металлов, в цементной и стекольной промышленности; при производстве резины; при варке целлюлозы; при

пр оизводстве трансформаторной стали ; при изготовлении эл ектротермического оборудования , необходимого
для точной термообработки черных и цветных металлов ; в медицине и ветеринарии.
В данной работе рассмотрена возможность использования бишофита в качестве перспективного
сырья для косметологии . На протяжении жизни человека микро

-и

макроэлементы в разные периоды в

разной степени взаимодействуют с биологически активными веществами, находящимися

n

клетках и

межклеточном пространстве, оказывая влияние на рост клеток, процессы дыхания, иммуногенеза и т.д .

Наиболее удобный вид косметического средства с комплексным действием па физиологические
процессы кожи являются эмульсии, так как обладают большей в отношении к коже смачивающей
способностью, чем вода или масло, и лучше обеспечивает контакт с липидами эпидермиса.

Целью данной работы являлось разработка научно обоснованного состава и качества косметических
средств на основе бишофита. Важным в решении этих задач являлось исследование условий процессов
комплексаобразования

в

системах

катионы

бишофита

-

полисахариды .

Состав

образующих

комплексных соединений оказывает заметное влияние на коллоидную стабильность косметических
эмульсий. Результаты изученной системы битофит-полисахарид-вода представлены в таблице
Таблица

1.

Зависимость коллоидной стабильности эмульсии от состава системы

1.

"бишофит

полисахарид- вода"
N~

Наименование

п/n

сырья

1

Битофит

Массовая доля

1
10,0

12
:.що

, 'Уо

uарианты образцов

3

4

5

6

7

8

9

30,0

50,0

70,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10
l

о,

о

11.

10,0

l l олисахарид

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

l :,що

JO,O

50,0

3

! Вода

80,0

70,0

60,0

140,0

20,0

85,0

70,0

60,0

5

Н сего

, Коллоидная

20,

40,0
о

дистиллированная

14

70 ,
о

(крахмал)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ста о

ста о

ста о

ста о

условн

ста о

ста о

-

-

-

о стаб.

стабильность

Аналогичные исследования проведены для ряда других полисахаридов. Полученные результаты
позволили выбрать оптимальные соотношения ингредиентов в изученных системах и разработать

эффективные косметические эмульсии на основе изученных полисахаридов .
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКА ЗАГАЛЬНОI ЖИТТ€ЗДАТНОСТI КОГОРТ ДЛЯ
БIОIНДИКАЦГЙПИХ ДОСЛIДЖЕНЬ
У.В. Легета, _с.с. Руденко

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича
вул. Коцюбинського, 2, м. Чернiвцi, Укра!на, 58012

За останнi роки бiологiчний монiторинг довкiлля набув все бiльшо! п6пулярностi. Це зумовлено
цiлим рядом його переваг перед фiзичним та хiмiчним монiторингом. Зокрема, бiолоriчний монiторинг
дозволяе провести оцiнку екологiчного стану великих територiй з меншими матерiальними нитратами

та з залученням значно ментого контингенту дослiдникiв [2] . При проведенi бiомонiторингу перевага
надасrься широко розповсюдженим видам живих органiзмiв, якi реагують на присутнiсть техногенних
заб руднювачiв

змiною

життево!

стратегi!,

репродуктивного

потенцiалу

або

очевидними

морфологiчними змiнами.
До числа перспективних бiоiндикаторiв довкiлля можна вiдне сти класичний об'ект генетичних
дослiджень

Drosophila melanogaster Meig. Авторами пропонусrься
D. melanogaster для оцiнки рiвня техногенно!

кривих виживання

оригiнальна методика застосування
трансформацi! територiй . Оскiльки

наявнi в лiтературi методики дозволяють судити лише про життездатнiсть особин на окремих стадiях
онтогенезу, вiдсутнiсть единого показника практично унеможливлюе порiвняння кривих виживання

когорт одного

i

того ж виду на рiзних територiях. Для усунення цiel прогалини нами був розроблений

та апробований показник загально! життездатност i

когорт (ПЗЖК),

принцип

визначення якого

rрунтуеться на обчисленнi мае фiгур пiд кривими виживання. Дана методика була апробована на
прикладi ряду промислових об'ектiв м. Чернiвцi.
Кривi виживання будувалися за стандартною технологiею

[1]:

по вici ординат вiдкладали логарифм

вiд кiлькостi особин, якi вижили на початок вiдповiдно! вiково! стадi!, а по вici абсцис

-

вiк особин у

добах. При реалiзацй даноi· методики у межах конкретно! урбоекосистеми пропонуеться визначити
приналежнiсть дослiджуваних
роздiляеться територiя мiста.
терито рiю,

яка

пiдлягае

промислових об'ектiв до ландшафтних

Крiм того, у

найменшiй

природних зон,

кожнiй природнiй зонi необхiдно

техногеннiй

трансформацi1

-

парк ,

на якi

визначити фонову

заказник

або

iнший

природоохоронний об 'е кт.

На окремих графiках будуеться крива виживання когорт
(ПЗ), так

i для

D. melanogaster

як для промислово·i зони

фоново! територi! вiдповiдно! природно! зони. Пiзнiше на графiк накладаеться калька

ножицями вирiзасrься фiгура , яка зверху обмежена кривою nиживання , по боках

-

i

перпендикулярами,

опущеними на вiсь абсцис, а знизу вiдрiзком цiei· вici. Такi фiгури вирiзаються окремо для кривоi·
виживаюiя, побудовано! для ПЗ та криво! виживання, побудо вано! для фоновоУ територй вiдповiдноУ
природноУ зони.

Маса фiгури, яка вiдповiдае фоновiй тер иторi!, приймаеться за сто вiдсоткiв , а маса фiгури,
одсржаноУ для ПЗ- за х. Знаходимо вiдсоток маси друго! фiгури вiд першоi'.

Отже, рiзниця мiж масами вiдповiдних фiгур, визначеними у

вiдсотках, складатиме рiвень

техно генноi· трансформацй довкiлля у ПЗ вiдповiдного техногенного об'екта.
На запропоновану методику було одержано патент

(N!! 20908

вiд

15.02.2007).
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ВИЗНАЧЕШIЯ ЯКОСТI ВОД ТА ДОННИХ ВJДКЛАдiВ АКВАТОРIЙ
ДУНАЙСЪКОГО БIОСФЕРНОГО ЗАПОЙJ)ШИКА ЗА МЕТОДИКАМИ
БIОТЕСТУВАШIЯ
В. Ляшенко

Киi'вська Мала академiя наук "Дослiдник"
вул.Сiчневого повстання, 13, Киi'вський палац дiтей та юнацтва, м. Ки!в, Укра!на
Серед

багатьох

заб руднення

чинникi в

токсичними

антропогенного

речовиJiами .

валиву

Друга

за

на

природнi

величиною

комплекси вирiзняеться

европейська

рiка Дунай,

що

закiнчупься, впадаючи у Чорне море на територi'i Украlни та Румунii, приймае стiчнi води
дев'яти придунайських

кра!н,

у

зв'язку

з

чим

у

пониззя рiки

надходить

цiлий

комплекс

токсичних речовин . Тому надзвичайно актуальною е об'сктивна токсикологiчна оцiнка якостi
вод . Проте прямi хiмiчнi дослiди не завжди спроможнi визначити

i'x

11

токсичнiсть. Через це для

оцiнки токсичностi використовують також бiологiчнi показники . Методи оцiнки токсичностi
водного середовища, тобто бiотестування якостi вод за допомогою чутливих гiдробiонтiв, в
сучаснiй riдpoeкoлorii' набувають все бiльшого значения. Бiотестування е незамiнним елементом
контролю

i

запобiгання

заб руднення .

Саме

це

зумовило

вибiр

методiв

бiотестування

для

проведения наших дослiджень .

За методикою бiотестування була виконана оцiнка якостi вод та донних вiдкладiв Кiлiйсько!
делыи Дунаю. Метою роботи було отримания порiвняльних оцiнок токсичностi рiзних дiлянок
Дунайського бiосферного заповiдника,

а також порiвняння токсичностi поверхневих вод

i

донних вiдкладiв за допомогою бiотестування на тест-об'сктах рiзних систематичних груп .
Для роботи були використанi бiотести, запропонованi мiжнародною конференцiсю

Network,

Water

Тох

а також чутливi бiотести для природних вод з колекцii' Iнституту гiдробiологii' НАН

Украi'ни. Таким чином, у список використовуваних тест-об 'скт iв увiйшли: гiллястовусий рачок

Daphn ia magna Straus, насiння салату посiвного Lactuca sativa L .,
Allium сера L. i Н2S-тест (iндикатор на сiрководневi бактерii') .
3 проведених дослiджень можна зробити декiлька узагальнень:
Результати проведених
б iльшостi

цибулияки цибулi звичайноi'

дослiджень свiдчать про високе забруднення

i

токсичнiсть вод

досл iдже них дiлянок украi'нськоi' частини Дунаю. Токсичнiсть проб

до збiльшення у рядi "поверхневi води

- доннi

у

мае тенденцiю

вiдклади" . Це пояснюеться т им, що токсини часто

адсорбуються на завислих частинках, якi , осiдаючи на мулi, роблять його бiльш токсичним.
Ре зультат и

проведения сiрковод невого тесту свiдчать про висекий рiвень мiкробiологiчного

забруднення дослiджуваноi' води.

З.Поеднання рiзноманiтних тест-органiзмiв в ком плексi для бiотестування с необхiдним для
бiльш точно'i оцiнки якостi води , тому що твариннi тест- об'екти бiльш чутливi до забрудненнь
неорган iч но'i природи , тодi як рослини бiльш чутливi до органiчних забруднювачiв.
4.Вiдносна простота
отримувати за

i:x

реалiзацii' багатьох бiотестiв,

i'x

висока

чутливiсть

i

можливiсть

допомогою iнформацiю, яку не можуть дати методи хiмiчного аналiзу, робnять

бiотестування незамiнним елементом контролю природних вод

i

запобiгання

lx

забрудненню.

Роботу виконано в Iнститутi riдpoбioлorii' НАН Украi'ни, автор висловлюс щиру подяку
кандидатам бiологiчних наук моему науковому керiвнику Кiпнiс Л.С . , а також Коновцю

I.M.
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Продовження таблицi.
()чаювський рукав

6

км

Н ода

токсична

Не ВИЯВЛЯ€

сильно

забруднена

rocтpoi"

::с:

<1 ·

~

летальноi·

ТОI.СИЧНОСТi
дошн вщклади

Старостамбульске rирло О км

Н ода

гостра

гостра

токсичнiсТь *.

токсичнiсть

ПОМ!рНО

токсична

сильно

забруднен а

токсична
лоню вщклади

1 ирло

Ьистрий

U км

Н ода

гостра

гостра

токсичнiсть*

токсичнiсть

ПОМ!рНО

токсична

заорудиена

токсична

доню в щклади

Гостра

токсична

токсичнiсть *

1 ирло

Ьистрий

U,5 км

,Н ода

доню вщклади

ПОМ !р НО

ТОКСИЧН!СТЬ

токсична

вiдсутня

rостра

токсична

заорудие на

токсичнiсть*

1ирло

Ьистрий

1 км

Н ода

доню вщклади

ПОМ!рНО

ТОКСИЧ НIСТЬ

токсична

вiдсутня

rостра

токсична

заорудне на

токсичнiсть*

l ирло

ьистрий

L км

J3ода

токсична

ПОМ!рНО

ДОНН! В!ДКЛа,дИ

rост ра

токсичнiсть
Г ирло Бистр ий

1О

км

Вода
донн 1 вщклади

сильно

забруднена

токсична
токсична

*

ПОМ!рНО

ТОКСИЧН!СТЬ

сильно

токсична

вiдсутня

забруднена

гостра

токсична

токсичнiсть*
J3осточний

l середина)

J3 ода

ПОМ!рН О

токсична

донш вщк лади

* - нормативiв

сильно

забрудн ена

токсична
гостра

гостра

токсичнiсть*

токсичнiсть

для оцiнки якостi донних в iдкладiв в Укра1нi не iснуе, оцiнка никонувалась зг iдно

результатiв експериментiв
Висновки.

1.

Результати дослiджень свiдчать про високе забруднення

i

токсичнiсть бiльшостi iз дiлянок

укра'iнсько'i частини Дунаю. Токсичнiсть проб ма е тенденцiю до збiльшення у рядi ''поверхнев i води

-

доннi вiдклади" . Це пояснюпься тим, що токсини адсорбуються на завислих частинках , якi , осiдаючи
на мулi, роблять йога бiльш токсичним.

2.

Результати проведения сiрководневого тесту свiдчать про високий: рinень мiкробiологiчного

забруднення дослiджених вод.

3.

Посднання рiзноманiтних тест-органiзмiв у наборi для бiотестування е необхiдним для бiльш

точноi· оцiнки якостi води. Це пов'язано з тим , що твариннi тест-об'скти бiльш чутливi до забруднення
неорганiчноi' природи , тодi як рослини бiльш чуткi до органiчних забрудюовачiв.

4. Вiдносна
i'x

простота реалiзацi! багатьох бiотестiв, !х висока чутлив iсть

i

можли вi сть одержувати за

допомогою i нформацiю , яку не можуть дати методи хiмiчного аналiзу, роблять бiотестування

незамiнним елементом контрото природних вод

i запобiгання

забрудненшо.
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ОХОРОНА ФIТОРIЗНОМАНIТТЯ ЕКОТОНШ- ЗАПОВIДНИКА КРЕМЕНЕЦЬКI ГОРИ

ТА ГОЛИЦЪКОГО БОТАНIКО-ЕНТОМОЛОГIЧНОГО ЗАКАЗНИКА
Н . О. Лiсова
Тернопiльський нацiональний педагогiчний унiверситет iменi Володимира Гнатюка

Екотон

територiя стику або зони рiзкого переходу мiж двома

-

i

бiльше рiзними екологiчними

видiлами. Екотонам властивий винятково висакий рiвень бiологiчно1 рiзноманiтностi, особливо коли
вони займають значнi площi

i

е достатньо стабiльними протягам тривалого вiдрiзку часу, що

поясiПОсrься явmдем екотонноf9 ефекту

-

пiдвищенням видово! насиченостi внаслiдок перекривання

екологiчних амплiтуд рiзних екологiчних i систематичних груп [1,3 ,
Дослiджуванi регiони - екотони: заповiдник Кременецькi
ентомологiчний заказник, що на Опiллi, мають бiосферне,

5,6] .
гори

екологiЧ:не,

та

Голицький

ботанiко

економiчне, ланшафтно

естетичне значения.

Данi екотони багатi релiктами та ендемами. В заповiднику Кременецькi гори нами виявлено 45видiв

(5,4%) завесених до

Червоно! книги Укра!ни,

75 видiв (9%) регiонально рiдкiсних, аз флори Голицького
23 види (8,1%) та 41 вид (14,4%).
Заповi днi територil i екотони мають бiоконсервацiйне значения - де осиовне завдания яке полягае у
збереженнi на генетичному, видовому i популяцiйному рiвнях усього бiологiчного рiзноманiття [4].
Для збереження унiкального флороденакомплексу заповiдника Кременецькi гори необхiдно :
ботанiко -ентомологiчного заказника вiдповiдно-

заборанити випас худоби, заготiвлю лiкарсько! сировини, зривания квiтучих рослин ;
розчистку дерев

i

провести

чагарникiв на пiвденних схилах гiр для вiдновления луго-степсвих рослин;

заборанити будiвництво на територi! заповiдника; проводити роботу по вiдновленню цiлiсностi
кальпетрофiлъного ценакомплексу

i

загального

пейзажу гiр Дiвочi скелi, Черча,

Божа, Страхова,

Маслятин; знищити самосiв клена ясенолистого на дiлянцi фриганоlдного степу у пiднiжжя Дiвочих
скель; рекомендуемо до територi! заповiдника вкточити гору Воловиця, багату рiдкiсними видами;
присднусмо сь до пропозицil д.б.н .

B.I.

Мельника який вважае, що необхiдно об'еднати заповiдник

Кременецькi гори з екотоном Острозька долина та геологiчним заказником Мiзоцький кряж, створивши
Волино-Подiльський заповiдник або природний нацiональний парк

рiдкiсних рослив через

npecy,

[2]; розширити пропаганду охорони
радiо, телебачення, лекцi!, бесiди; iнтродукувати насiнево рiдкiснi

рослини до Кремеведького ботанiчного саду; заповiдник Кременецькi гори повинен стати базою
генофонду рiдкiсних росл ин для паширения 1х у ботанiчнi сади , заповiдюши, заказники Укра!ни

i свiту.
i

Краща ситуацiя на Голицькому ботанiко-ентомологiчному заказнику. Даний об'скт с наукавою

навчальною базою Тернопiльс ького нацiонального унiверситету iменi Володимира Гнатюка . Тут пiд

керiвництвом доктора бiолоriчних наук Черняка В .М. ведеться значна наукова робота по аклiматизацii"
рiдкiсних i зникаючих видiв дерев, чагарникiв та трав'янистих рослин для створення lx фiтобанку.
На нашу думку слiд розширити плащу заказника за рахунок прилеглих територiй лiсу та болота
(Гутисько), як рiзних за екологiчними умавами територiй. Доцiльно створити Голицький нацiональний
парк, де проводитиметься робота по створенню маточних плантацiй рiдкiс них видiв, розширивши
генофонд релiктiв , ендемiв i вимираючих регiонально-рiдкiсних видiв.
ЛIТЕРАТУРА:
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АКТУАЛЬЮ ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДДЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ
~ ·

I. Лисенко
Киlвська Мала академiя наук "Дослiдник"
вул.Сiчневого повстання, 13, Киi'вський палl!ц дiтей та юнацтва, м . Ки!в, Украi'на
Прагнучи полiпшити умови житгя, людина нарощуе темпи матерiального виробництва. При цьому
.

t

.

.

.

.

велика частина використовуваних природних ресурсш повертаеться у вигляд1 в1дходш, що ставить шд

загрозу й iснування самоi' людини, i стабiльнiсть бiосфери .
Для того щоб експлуатацiя бiологiчних ресурсiв сприяла дiйсному прогресу соцiального,

культурного й науково-технiчного жmтя, потрlбно чiтко уявляти собi механiзми впливу рiзних аспектiв
дiяльностi людпни на природнi системи, знати закономiрностi реакцii' бiологiчних об'ектiв на
антропогеннi впливи та на цiй основi переходяти до керування екосистемами з метою пiдтримання
i'хньоi' стiйкостi й продуктивностi.
Iснують рiзнi принципи класифiкацii' забруднень навколишнього середовища. Розглядаючи процес
забруднення бiосфери в широкому розумiннi з позицii' тeopii' перешкод, Г.В . Стадницький

(1988) запропонували класифiкувати i'x:
- iнгредiентнс забруднення, як сукупнiсть

i А.I.Радiонов

речовин, кiлькiсно або якiсно чужорiдних природним

бiог<:оценозам;

- параметричне забруднепня, спричинене змiною якiсних параметрiв навколишнього середовища;
- бiоценотичне забруднення, яке впливае на склад i структуру популяцiй живих органiзмiв;
- стадiально-деструктивне забруднення, що е наслiдком змiни ландшафтiв i екологiчних систем

у

процесi природокористування, пов'язане з оптимiзацiею природи в iнтересах людини.
В серпнi

2006

року група туристiв з нашого шкiльного туристмчиого гуртка брала участь у

археологiчних розкопках Невицького замку, який знаходиться в с.Невицькому Закарпатськоi· областi
Ужrородськоrо району.

В роботi використанi рiзнi методи дослiджень:

- експедицiйний - збирання матерiалiв за предметами дослiдження,
- оцiнювання ступеню антропоrенн ого перетворения природного середовища;
- аналiз господарського навантаження територii'.
В Закарпатськiй областi найпоширенiшими с стадiально-деструктивне та iнградiентне забруднення,
що е наслiдком змiни ландшафтiв
найбiльшоi' шкоди становить х iмiч не
На

територii' Ужгородського

i екологiчних систем у
i механiчне забруднення.

району

вi д мiчено

серед

процесах природокористування.
стадiально-деструктивних

такi

3

них
вид и

забруднень: ероз iя rрунтiв , урбанiзацiя , шляхоне будiвництво, кар'ерна розробка копалин, смi тники .
В иди iнгредiентних забруднень : продукти згорання палива, пестициди
Види ор ган i чних забруднень: п о бутовi стоки

i добрива.

i смiття .

Незважаючи на численнi екологiчнi дослiдження територi! Закарпатськоi' областi , ступiнь вивчсностi
еколоrо-геоморфологiчних проблем
так

i високою

i

надалi нсдостатнiй, що зумовлено як економiчними причинами ,

складнiстю структури рсгiону, рiчкових систем.

Територiя Закарпатськоi' областi палежить до регiонiв зi значним порущенням природноi· рiвноваги
у геосистемах.

Для того щоб експлуатацiя

бiологiчних ресу рсiв

сприяла дiйсному прогресу

соцiального,

культурного i науково-технiчного життя, потрiбно чiтко уявляти собi механiзми впливу рiзних аспектiв
дiяльностi людини на природнi системи, знати законо-мiрностi
реакцii' бiологiчних об'ектiв на
антропогеннi впливи та на цiй основi переходити до керування екосистемами з метою пiдтримання
i'хньоi' стiйкостi й продуктивностi.

Чи буде залишатися Закарпаття екологiчно-чистим реriоном у майбутньому? Це залежить вiд самих
закарпатцiв . Тiльки разом ми зможемо зберегти природу своrо краю .
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ДОСЛШЖЕШIЯ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ПАСТ НА МIКРОФЛОРУ ЗУБНОГО
НАЛЬОТУ <! ·
Ю.Мартиненко
Киi:вська Мала академiя наук "Дослiдник"
вул . Сiчневого повстання, 13, Ки!вський палац дiтей та юнацтва, м . Ки!в, Украi·на

i карiесом.

Багатьма дослiдженнями встановлено взаемозв'язок мiж зубним нальотом

Зубний налiт- це

скупчення епiтелiальних клiтин, залишкiв !жi i колонiй мiкроорганiзмiв, що найчастiше безпосередньо
контактуе з емаллю зуба i являеться джерелом утворення кислот, а отже i джерелом демiнералiзацi! зуба.
Мiкрофлора зубного нальоту здатна швидко адаптуватися пiсля чищення зубiв, але пiд впливом
iнriбiтopiв швидкiсть росту бактерiй може бути малою .

В наш час вiтчизняна

i

закордонна промисловiсть виробляе значний асортимент зубних паст, що

можуть бути подiленi на двi великi групи.

i

До першо! вiдносяться гiгiенiчнi зубнi пасти, що сприяють очищенню зубiв
залишкiв !жi

i м'якого

порожнини рота вiд

нальоту.

Другу групу складають лiкувально -профiлактичнi пасти, що мiстять

як додатковi компоненти

кориснi бiолоriчно активнi препарати.
А реклама часто пропонуе антибактерiальнi зубнi пасти .
Метою наших дослiджень було вивчення мiкроорганiзмiв зубного нальоту

i впливу

Мiкроскопiювання

вилвили наявнiсть

паличковидних

i

препаратiв зубного нальоту

групи учнiв

витчастих форм бактерiй, вiбрiонiв, а у деяких учнiв

можуть спричиняти ураження зуба

-

карiес , то

i'x

i

на них зубних паст.

виявлення в зубному нальотi

вiзиту до стоматолога . Учнi, якi звернулись до лiкаря,

кокових ,

спiрохет. Оскiльки останнi
стало сигналом для

отримали пораду ретельнiше чистити зуби,

оскiльки було встановлено неураженiсть зубiв .

Ми дослiдили формування мiкробiоценозу зубного нальоту

без чищення зубiв протягам

5

дiб.

Мiроскопiювання препаратiв, зроблених в цьому дослiдi, показала, що мiкрофлора зубного нальоту не
Е постiйною нi в якiсному, нi кiлькiсному вiдношеннi .
мiкрококiв

i паличок,

1-2

денний зубнiй налiт складався переважно з

у 3-4-денному нальотi з'являлися нитковиднi форми, але ще не дуже довгi ., а у

5-

денному щiльному зубному нальотi переважали довгi нитковиднi форми.
Дослiдження впливу

9

видiв зубних паст на мiкрофлору зубного нальоту проnодили висiвом

в

чашках Петрi суцiльним газоном на поверхmо агаризованоrо середавища (сумiш середавища Чапека

i МПА у

спiввiдношеннi

1:1)

суспензii' iз знятого з поверхнi зубin стерильними зубочистками зубного

нальоту. Посерединi "газону" помiщали зубну пасту. Через

3 доби iнкубацiП

вимiрювали дiаметри зон

затримки росту бактерiй зубними пастами.

Результати цього дослiдження показали, що паста

Colgate (total 12) утворювала найбiльшу зону
80 мм .
Пiд впливом паст Co!gate (max Fresl1), Sanino (apple) i Blend-a-med (3d white)
утворювались зони iнгiбування росту бактерiй дiаметром в межах 52-65 мм. Iiншi 5 видiв зубних
паст nриrнiчували рiст бактерiй , утворюючи зони дiаметром в межах вiд 31 до 48 мм .
Отже нами встановлено , шо всi 9 видiв зубних паст в нашому дослiдi мають антибактерiальнi властивостi .
Але, на нашу думку, використовувати щоденно найактивнiшу з них (Colgate (total 12) недоречно,

затримки росту бактерiй дiаметром

тому що в такому випадку можна
захищас

зуби

вiд

транзитних,

знищити власну
можливо

мiкрофлору зубного нальоту, яка все ж таки

шкiдливих,

бактерiй .

використовувати тодi, коли виникае небезпека захворювань зубiв,

Таку

пасту

. наприклад,

рекомендуеТЪся

коли з'являеться

cnipoxeтa, що призводить до карiесу.

Для щоденного захнету здорових зубiв ми б рекомендували пастуз меншим антибактерiальним ефектом ..
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АНАJШЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ Г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
~·
В.П . Бобылев, Е . В . Матухна
Национальная металлургиче~к~я академия Украины
пр.Гаrарина, 4г. Днепропетровск, 49600
Высокая концентрация промышленности

и значительная плотность насе~ения созд али значительную

тех но генную нагрузку на природную окружающую среду в черте города Днепропетровска. В городе расположено

свыше

300 предприятий,

загрязняющих атмосферный воздух, почвы, поверхностные и подземные воды .

При совместном влиянии газапылевых выбросов промпредприятий и транспорта, на территории города
практически постоянно, исключая ночные часы, ссздаются концентрации загрязнителей воздуха в

1,5 - 2

р аза

превышающие ПДК .

В границах города и вблизи его периферии находится

12

неблагаустроенных мест складирования

промышленных отходов и два полигона бытовых отходов, на которых накоплено более

промышленных отходов и около

100000 тонн

тонн твердых бытовых отходов, из которых только

30%

миллионов тонн

утилизируется на заводе терми•Iеской переработки . В

шламонакопителях и отстойниках, расположенных в черте города и занимающих площадь

35

30

мусора . Ежегодно в городе образуется более полутора миллионов

130 га, накоплено свыше

млн. тонн влаганасыщенных лромышленных отходов всех классов опасности. Вторичное использование

промышленных отходов в качестве сырья не превышает

Около

30%

хазбытовыми

5%.

лромышленных стоков поступает в канализационную сеть города и сбрасывается вместе с
стоками

Днепропетровска равна

на

162,3

о ч истные

сооружения

города.

Проектная

мощность

очистных

млн . м3 в год и позволяет обеспечить нормативную очистку только

сточных вод. Анализ качества воды в реке Днепр (в местах водозабора) показал , что в

35 - 42%

сооружений

17% объема

отобранных проб

воды физико -химические параметры качества не соответствуют нормативам. На территории города отсутствуют

грунтовые воды пригодные по всем показателям для хозяйственно-питьевого водоснабжения .
В последние годы , вследствие техногеиной нагрузки на территории города наблюдается ряд rеодинамических
процессов: подтопление, просадки, провалы, обвалы, оползни , деформации. На территории города в почвах

выявлены повышенные концентрации свинца, меди, цинка , кобальта, никеля, хрома, молибдена, бария , фтора. В
пределах города Днепропетровска имеет место отчетливая пространствеиная взаимосвязь аномалий этих
химических элементов с территориями зон промышленных предприятий и примыкающих к ним районов.

Нарушения экологической ситуации оказывают прямое воздействие н а здоровье населения. еложились

небл агап риятные тенденции демографических показателей здоровья населения: увеличение об щего уровня
смертности

населения

наряду

с

резким

снижением

рождаемости .

Регистрируются

высокие

уровни

распространённост и заболеваемости детей и взрослых, прежде всего по эколого-зависимым и э колого
обусловленн ым болезням.

Согласно принятым показателям и критериям, распределение территории города Днепр опетровска по уровням
э кологического состояния выглядит следующим образом: бл агоприятное
критическое-29 ,39%; кризисное -

5,42%; площадь

водного пространства-

- 4,35%; удовлетворительное - 26,89%;
16,22%; леса и парки - 17,73%. То есть ,

необходимо разрабатывать и внедрять природаохранные мероприятия , направленные на улучшение су ществующей
экологической ситуации на территории города Днепроnетровска.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Екологiя

Днiпропетровщини: nроблеми та факти. Iнформацiйний бюлетень до екологiчного портрету краю.

Днiпропетровськ,

2.

Павлов В.О ., Переметчик М.М ., Колстенка В.П. , Шевченко Б. Е. Еколоriчний паспорт мiста Днiпроnетровсь ка.

Днiпропетровськ, УКО-lма-прес,

3.

-

2006 р .
2000.

Деркачев Э.А., Штепа АЛ. Качество жизни населения: актуальные эколого-гигиенические проблемы охраны

окружающей среды и здо ровья населения Приднепровья: состояние, прогноз и пути решения/Эко полис,
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СУЧАСШ ПОГЛЯI(И НА УРБОЕКОЛОГПО
-l ·

Т.Л.Мелiхова
Нацiональний унiверситет водного господарства i природокорисrування
вул. Соборна, ll,м . Рiвне
e-mail: Т_melihova@ukr.net
Сучаснi процеси розвитку людства зводяться до збереження умов житrедiяльностi людини i
вiдповiдно до збалансованого розвитку природно-антропогенних систем рiзного рiвня органiзацii".
Дослiдженням цих питань присвятив свою дiяльнiсть В. Вернадський.
Вже майже столiтrя тому В.Вернадський помiтив те, що рiст наукового знания швидко стираЕ гранi
мiж окремими науками i ми все бiльше спецiалiзуЕмося не за галузями знань, а за проблемами
дослiдження. Пiдтвердженням Е формування нових галузей знань: економiки природокорисrування,
урбоекологii", урбанiстики тощо. Проте, й до сьогоднi залишаеться вiдкритим питания щодо урбоекологi·i.
3 одного боку, урбоекологiя Е iнтегрованою дисциплiною прикладнаго характеру, яка орiЕнтована на
вивчення i вирiшення проблем пов'язаних з умавами життедiяльностi людини в мiстах. Ця дисциплiна
викладаеться при пiдготовцi iнженера-еколога, з метою, щоб майбутнiй спецiалiст навчився оцiнювати
екологiчну сиrуацiю в мiськiй системi та i"i складсвих i приймати iнженернi рiшення щодо зниження
техногеиного впливу на природну складову сиетеми та нормалiзацi"i екологiчноi" cиryaцi"i в мiськiй
системi .
3 iншого боку, зустрiчаються тлумачення урбоекологi"i, як науки про взаемозв'язки i взае модii" в часi i
npocтopi двох систем - мiсько"i ( в складi пiдсистем - соцiальноi", технiчно"i, енергетичноi", iнформацiйно·i,
керiвноl, адмiнiстративноi· та iн . ) i природно"i , а також про ноосферне управлiння урбоекосистемами [1] .
Визначення, яке не обмежуеться екологiчною складавою мiсько"i системи, а дозволяе охопити весь
спектр проблем мiста. Це обумовлено тим, що сучасна мiська система доволi багатогранна: - i"i можна
розглядати насамперед, як нiшу iснування людини в загальнiй екосистемi Землi, яка визначае буття
людини i максимально задовольняе Гi потреби; - систему, яка формуе неперервний простiр
(урбанiзований) i впливае на стан та розвиток iнших систем; - системою, в якiй максимально
поеднуються компоненти природного i антропогенного походження; - а також, динамiчну i вiдкриrу
систему, рiвновага в якiй пiдтримуеться в резулыатi взаемодi"i природних i антропогенних складових. Це
далеко не повний перелiк особливостей мiста як системи .

Проте, мiсто не е екологiчною системою в "чистому виглядi", а сфера урбоекологiчних дослiджень не
охоплюе весь комплекс проблем, якi iснують в мiстi. Урбоекологiя Е одним iз конструктивних напрямiв
в скологi"i людини i одночасно специфiчним напрямом у мiстобудiвнiй науцi, наука, яка збагачуЕ
мiстобудування екологiчним пiдходом, одночасно вводячи в екологiю людини мiстобудiвнi уявлення,
поняття , термiни i пiдходи[2, 3]. Незважаючи на те, що автори [3, 4] зазначають на розширення кола
проблем , якi вивчае сучасна урбоеколоriя предметом "ii дослiдження залишаеться вивчення взаемодi"i
урбанiзованого i природного середовища, розробка пропозицiй спрямованих на охорону здоров'я
населения мiст i iнших поселень, на охорону атмосфери, гiдросфери, лiтосфери, бiоти вiд негативного
впливу урбанiзацi"i.

Отже, урбоекологiя тiсно пов'язана з проблемою виживання людини в урбанiзованiй системi . Проте,
концентруючись на людинi, доволi часто поза увагою залишаються iншi складовi мiськоi" системи , це, в
свою чергу, робить мiсто й сьогоднi мало пiзнаним об'ектом, а розробленi стратегi"i сталого розвитку мiст
мало дiевими.
ЛIТЕРАТУРА:

1. Кучерявий В.П. Урбоекологiя . - Львiв:
2. Основы теории градостроительства:
Стройиздат, 1986. - 326с .
3. Франчук ГМ. , lсаенко В.М.

Свiт,

1999. - 360 с.

Учеб. Для вузов . Спец. "Архитектура"

Урбоекологiя : Навч . посiбник.- К.: НАУ,

4. Экология города: Учебник.- К. :

Либра,

2000.-

2003.

1 Под

ред. З.Н.Яргиной.

-

М.:

136с.

464с.
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ДОСЛШЖЕIШЯ ПОЧАТКОВИХ ЕТАIПВ ОРГАНОГЕНЕЗУ дЕЯКИХ
ПРЕДСТАВНИКIВ РОДУ :ТRIGONELLA L. З МЕТОЮ ВИКОРИСТАIПIЯ В

СЕЛЕКЦIЙНОМУ IIPOПECI
М. В . Мiлiенко, 1. М.Верхогляд
Нацiональний аграрний унiверситет
вул. Геро!в Оборони, 15,Ки!в, 03041

Представники родини

Fabaceae мають ряд характеристик, що вирiзняють Ix серед флористичного

рiзноманiтrя що мае господарськУ цiннiсть. Вони широко використовуеться у сiльському господарствi,
бобовi трави пре:Дставленi у складi природних та культурних пасовищ. Ва)!<Ливе значения представники

родини

Fabaceae

мають у медицинi, а також використовуються як декоративнi рослини в озелененнi

Вони заслуговують все бiльшоi уваги та детального вивчення з метою

[ l].

проведения селекцiйно

генетичноl роботи та iнтродукцil господарсько цiнних представникiв цiel родини.
Представники роду

Trigon.ella L.

мюоть ряд цiнних для господарського використання властивостей.

Центром походження представникiв цього роду вважають територi! Кавказу, Таджикистану, Сибiру (Т.
foenшn-graecum

L., Т. procumbens (Bess .) Rchb., Т. grandiflora Bge.). Деякi представники роду (Т. arabica
Schlumbergeri Boss., Т. hюnosa L.) походять з Iндii, !рану, Аравiйського пiвострова, а також
Австралii (Т. suavissiшa LindJ .) [2).
Рiд Trigonella L. налiчуе близько 129 видiв . Т. foenum-graecum L. найбiльш паширений в культурi
[3]. Цей вид успiшно використовуеться в сiльському господарствi краi'н Захiдноi' €вропи , США та
Канади, як кормова та лiкарська рослина, що е джерелом дiосгенiну [4]. В Украlнi Т. foenum-graecum L.
вирощуеться як овочева та кормова культура на незначних плащах [2,3].

Del.,

Т.

Проводилось дослiдження

представникiв роду

Trigonel\a

особливсетей проходження початкови:х етапiв

органогенезу деяких

С (Т.

Т.

caerulea (Desr.) Ser.,

Т.

suavissima Lindl.,

gladiata Stev.).

Це

однорiчнi nредставники роду, що мають посухостiйкi властивостi .
Дослiдження проводили у весняно-лiтнiй перiод. Вимiрювали морфометричнi параметри рослин
iматурного стану: довжина рослини, довжина гiпокотиля, епiкотиля, довжина черешка, листка, ширина
листка , довжина

paxicy

(Таблиця) .

Таблиця . Морфометричнi параметри рослин iматурного стану роду

Trigonella L.
Ширина

ЛIТЕРАТУРА:

1. Интродукция
2.

лекарственных, ароматических и технических растений . - М . -Л.: Наука-

Васильченко И.Т. Новые для культуры виды пажитника.

3. Жарiнов

В.

I., Остапенко А . I. Вирощування лiкарських,
1994 р . - 234 с.

- М.-Л. 1952- 56

1965-425

с.

с.

ефiроолiйних , пряно-смакови:х рослин: Навч .

пос .- К.: Вища школа,

4. А . MerkJi, Р. Christen, I. Kapetanidis . Production of diosgenin
graecum L. Plant Cel\ Reports (1997) 16: 632-636.

Ьу

hairy root cultures ofTrigonella foenum-
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ДИСТАНТ[IЙНИЙ МОШТОРИIП' РЕКРЕАШЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА
AКBATOPII ОЗЕРА ПIСОЧНЕ ШАЦЪКОГО mm
В.l.Мокрий, Л. М.Пацак, С.М. Синишин,
Т.Р.Федорiв, Р.Ф.Федорiв, Х. В.Шаваринська
Нацiональний лiсотехнiчний унiверситет Укра!ни
Фiзико-механiчний iнстюут iм.Г.В.Карпенка НАН Укра!ни
вул. Наукава 5, м. Львiв, МСП, 79050

E-mail: frf@ipm.lviv.ua
Доповiдь вiдноситься до eкoлoril

i

стосуеться проблем оцiнки впливу рекреацiйного навантаження

на акваторil озер Шацько! групи. Проблема розгляпута на прикладi типовоi" акваторil, що прилягае до
територii" навчально-наукового комплексу Нацiонального лiсотехнiчного унiверситеrу Укра!ни на озерi
Пiсочному. Першочерговими завданнями Шацького НПП е збереження озерно-лiсового комплексу
Шацького поозер'я та розвиток його рекреацiйного використання. Трете десятирiччя функцiонування
Шацького НПП вiдзначаеться активiзацiею рекреацiйного використання озер

i

прилеглих територiй,

тому застосування iнформацiйних технологiй космiчного монiторингу водних екосистем Шацького
НПП е особливо актуальним.
Використання аерокосмiчно"i iнформацil дае змогу оперативно, повнiше

i

об'ективно оцiюовати

екологiчну ситуацiю, а також володiти достовiрною, науконо обrрунтованою iнформацiею про реальний
стан

i

потенцiйнi соцiоекологiчнi наслiдки як очевидних порушень, так

i

прихонаних негативних,

зокрема антропогенних, впливiв на акваторil водойм. Особливостi дифузно вiдбитого свiтла вiд
поверхнi води та дна на дiлянках пляжiв (як органiзованих так i неорганiзованих) обумовлюють
ефективнiсть використання космознiмкiв не тiльки для виявлення та iдентифiкацil таких дiлянок, а
навiть для оцiнки спiввiдношення площ порушеиого дна до площi вciel акваторil

i

визначення

вiдновного потенцiалу озера.

Puc.J. На космознiмку видiлена плаща (900 кв. м) рекреацiйно порушеного д1-щ що дае принципову
можлuвiсть розраховувати вiдновний потенцiал озера, вп.лив рекреацii на чистоту води, трофнiсть
та бiорiзноманiття озерноГ екосистеми.

вч.

m-

Puc.2.

Профiльна дiаграма розподiлу яскравостi сiрого кольору (один з параметрiв кольорометрii)
дозволяе кiлькiсно оцiнити вплuв рекреацiйного наванта;ження.

Збрiка тез Х Мiжнародноl науково-практичноi· конференцi"i студентiв, аспрантiв та молодих вчених
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На рисунку наведенi результати аналiзу вирiзу космознiмка озера Пiсочного

(

в нижньому правому

кутi) . У цьому випадку на двовимiрнiй гiстограмi яскравостi води вiдповiдае специфiчний кластер . При

роботi з ПС

ArcNiew

iдентифiкацiя rтяжних акваторiй може бути виконана синтезом зображення в

умовних кольарах на основi редагуванiiя легенди теми типу lmage, джерелом яко! е багатозональне
з ображення , записане в паедианому режимi.

Даний показаик е результуючим нормативних хiмiчних та бiологiчних характеристик , а також
фiзичних властивестей води

i дна, якi визначають чисельнiсть рекреантiв, що залитили слiди свое!
присутностi внаслiдок порушення осадiв i витоптування придонно1 рослинностi .
В прикладних аспектах охорони та рацiонального управлiння водокористуванням особливо! уваги
заслуговуе створення iнформацiйного середавища - тематична обробка !)Осмознiмкiв в базу даних
геоiнформацiйних та експертних систем рiзного рiвня . Висока ефективнiсть lx застосування обумовлена
комrтекснiстю оцiнки еколого-санiтарного стану водойм, а також параметрiв, пiд впливом яких
формуються цi стани . Вони характеризують динамiку основних процесiв формування якостi водойм
Шацького поозер'я , якi з азнають суттевих реi<реацiйних навантажень (о.Свiтязь, о.Пiсочне, о.Велике
Чорне) . За космознiмками з дiапазону

0,3 - 0,7

мкм, отриманих в рiзнi сезони року, використовуючи

методи математичного моделювання, можна синтезувати

екологiчнi

карти, змiст яких дозволяе

визначити фактичне рекреацiйне навантаження на данi лiмносистеми .
Представлений новий методичний пiдхiд дозволяе отримати доцiльнi для пра:r-.-тичних задач його
господарського використання та охорони оцiнки перiодичностi 1х реалiзацi"l та точностi отримунаних
картографiчних моделей . При цьому враховуються iндивiдуальнi гiдрологiчнi особливостi водойми,

закономiрностi
прикладних

i"i забруднення сукупнiстю абiотичних, бiол огiчних та антропогенних полютантin . В

аспектах доцiльне

прогностичних цiлях.

викорис т ання картографiчних моделей вод ойм

в

оперативно

-

У цьому випадку Органи Прийняття Водоохоронних Рiшень отримують

можливiсть не лише розв'яз ати проблему ефективного контрото режимiв водокористування, але i
накопичити достатнi статистичнi данi для достовiрного аналiзу сезонно! динамiки екологiчно"i ситуацй
на водоймах, а також прогнозу тенденцiй

i темпiв fi змiн .

Рекомендованi ДЗЗ-ГIС технологi! дозволяють аналiзувати ефективнiсть таких управлiнських
заходiв як строге нормування рекреацiйного навантаження на озера, проектiв фiтомелiоративних
з аходiв

на несанкцiонованих

пляжах, благоустрiй

прибережно! територi"! поблизу с.Мельники, з

врахуванням специфiки рекреантiв пiвнiчно-схiдно·i акваторi! о . Пiсочне .
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ ЦРIWОдИ ПОДIЛЬСЬКИХ ТОВТР
К.Л. Маскалюк
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iifaнa Франка
вул. Дорошенка, 41, м. Львiв, Укра!на, 79000

:"i

e-mail; zolotynka@ukr.net
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х

а

У релы:фi Подiльськоi" височини виразно видiлясться смуга Товтр

-

лаюuога лiнiйно витягнутих

х

масивiв Головного пасмата супроводжуючих його невисоких скелястих пагорбiв . За походженням

Vl

рифовi побудови середнього м i оцену, якi сформувались у береrовiй зонi Паратетiсу

.е

тому. На територi"i Подiльських Товтр спостерirаються мальовничi каньйоноподiбнi рiчковi долини,

и

скелястi вiдслонення вапнякiв у привершинних частинах схилiв Головного пасма та бiчних товтр,

.с

1700

'О

яких

х

природи, що мае неабияке екологiчне, науково-пiзнавальне та рекреацiйне значения.

в

- це

млн. рокiв

рiзноманiтнi форми вивiтрювання порiд. У межах Товтр збереглися рiдкiснi види степовоi" рослинностi
та дiлянки з лiсовими насадженнями природного походження. Тут зростае майже

1,

13 - 18

60

видiв рослин, з

видiв занесено до Червоноi' книги Укра!ни. Отже, Товтрове пасмо е унiкальним об'сктом

Подiльськi Товтри простягаються у пiвнiчно-з ахiдному напрямi вiд села Пiдкамiнь (Львiвська обл . )

через Тернопiльську та Хмельницьку областi до долини рiчки Днiстер майжена

150 км .

Ступiн ь

i

форма

прояву Товтр у рельефi в рiзних частинах Подiлля суттево вiдрiзняються , що поелугувала основою для

ъ

1

:i"i

lх ньоrо детального

районування .

У

межах

Подiльських

Товтр,

на

основi

морфологiчних

морфометричних особливсетей рельефу Головного пасма та бiчtrnx товтр, ми видiлили

1О

i

пiдрайонiв.

В межах видiлених perioнiв проаналiзовано стан та перспективи охорони природи Товтр.

(Х
(Х

з

Рис. 3Шt icнeu a дiлянка Головного пасм а Товтр у дoл ufli р . Збруч (прuроднuй зап овiднuк "lvfeдoбopu'')
та бiчu i тоетри поблuзу с. Яруга у д ол uн i р. Днiст ер (нац i опал ьний прир однuй парк "Под iл ь ськ i
Товтрu'').

На територi! Подiльських Товтр знаходиться

85

природоохоронних об'сктiв (рис) , серед яких

16 -

заrальнодержавного значения. Серед об'ектiв вищо! категорii' заповiдностi на данiй територi"i створено
природний заповiдник "Медобори"

(1996

(1990

р . ) та нацiональний природний парк "Подiльськi Товтри"

р.). Аналiзуючи структуру природно-заповiдного фонду Товтр, слiд вiдзначити, що за кiлькiстю

об'ектiв домiнують пам'ятки природи - 20 ботанiчних i 19 геолоriчних . Найбiльшу площу, пiсля ПЗ
"Медобори" (9516,7 га) та НПП "Подiльськi Товтри" (261 316,0 га) займають ландшафтнi заказники-

2423,2

га. Дiлянка Товтр, яка знаходиться в межах Хмельницькоi' обл., повнiстю входить у склад

територi"i НПП "Подiльськi Товтри". Iз

129 природоохоронних об'ектiв, якi знаходяться на територii'
парку, 42- спрямованi на охорону залiснених дiлянок Головного пасмата степових дiлянок бiчних товтр

[4].
Скалатський та Гримайлiвський пiдрайони знаходяться в центральнiй частинi Товтр

i

охоплюють

лiсисrу та наЩ:iiльш масивну дiлянку Головного пасма, яка чiтко видiляеться на фонi Подiльського
Збрiка тез Х Мiжн ародноl науково-пракrичноi конференцil с-rудентiв, аспрантiя та молодих вчених
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плато .

Значна частина територii" пiдрайонiв входить до складу заповiдника

"Медобори" (рис . ),

створеного з метою збереження унiкальних природних комплексiв Подiльських Товтр, генофонду

рослинного i тварииного свiту, викорисvння i"x в науксвих цiлях та природоохороннiй роботi [2] .
У Збаразькому, Демкiвецькому, Смотрицькому та Кам ' янець-Подiльському пiдрайонах Головне пасмо
складаеться iз масивних пасом, роздiлених рiчковими долинами та улоrовинами. Бiчнi товтри представленi
рiзними за потужнiстю вiдкладiв та морфологiею групами п агорбiв, витягнутих перпендикулярно вiдносно
напряму простягання Головного пасма Товтр . У лiдрайонах, розмiщених поблизу залiзницi, iнтенсивно
експлуатуються вапняки Товтр для будiвництва, цукровоl та цементноl лромисловостi. Рельеф Товтр тут

значно змiнений багаточисельними (бiльше

60)

кар'ерами вапняк iв. При цьому руйнуеться Товтрове пасмо ,

яке е мiсцем зростання рiдкiсних видiв степово! та лiсовоi· рослинностi
У релы:фi

Мильнiвського ,

(3].

Луб'янецького, Закупненського та Приднiстерського

пiдрайонiв

лредставленi рiзноманiтнi за морфологiею rрупи пагорбiв бiчних товтр. Бiчнi товтри з скелястими

ниходами вапнякiв, вкритi стеnсвою рослиннiстю мають статус ботанiчних заказникiв, ботанiчних та
геологiчних пам'яток природи (рис . ) .

Отже, сучаснi темпи використання природних ресурсiв Подiльських Товтр (кар' ерна розробка, лiсове
та сiльське господарства, вирубка лiсiв) приводять до незворотних зм i н
комплексiв.

Для

Подiльських

Товтр

залишаються

актуальними

унiкальних природних

lx

питания

розширення

мережi

природоохоронних об'ектiв та оптимiзацii" природокористування.
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УСПАДКУВАННЯ дЕЯКИХ ГОСПОДАРСЬКО-ЦIННИХ ЮЛЬКIСНИХ ОЗНАК COI

(GLYCINE МАХ)

0

i

А. Михайлова
Киi:вська Мала академiя наук "Дослiдник"
вул. Сiчневого повстання, 13, Киlвський палац дiтей та юнацтва, м. Киi·в, Украi'на

0

0

Т

,

Соя е однiею з найбiльш важливих бiлково-олiйних культур свiтового землеробства. Для збiльшення

в

i'i

виробництва значний внесок зробила селекцiя. В рiзних краi·нах свiту створенi високопродуктивнi сорти цiб

И

кулыури, якi вiдзначаються високою насiнневою продуктивнiстю, добре пристосованi до зональних умов

а

середовища, стiйкi до основних хвороб
завдання вирiшують

i селекцiонери

i шкiдникiв,

здатнi фiксувати велику кiлькiсть азоту з повiтря. Подiбнi

нашоi' кра!ни. Не дивлячись на досягнутi результати по створенню нових

е

сортiв

X

скоростиглих сортiв. На жаль, такi сорти, виведенi в однiй зонi, при перенесеннi в iншу

кi

coi',

властивост i

перед селекцiонерами стоять новi актуальнi завдання.

i виявляються

Вели·ка увага придiляеться селекцii'

pi3KO

змiнюють своi'

ве придатними для виробництва, тому селекцiя на скоростиглiсть повинна вестись

окремо для певноi' зони. Для гарантсваного збiльшення виробництва

coi'

бiльш продуктивнi, стiйкi до стресових факторiв довкiлля

iнтенсивних технологiй вирощування.

i придатнi до

необхiдно створюваги новi сорти ,

Успiшне досягнення бажаних резулыатiв rрунтупься на теоретичних розробках успадкування господарсько
цiнних ознак. Метою роботи було вивчення характеру спадковостi деяких кiлькiсних ознак
в

ня

coi', якi

-

корелюють

з р ядом rосподарсько-корисних показникiв.

Роботи проводилась на полях селекцiйно-насiнницькоi' сiвозмiни дослiдного господарства Чабани fнституту

i кiлькiсних ознак у гiбридних рослив Fl, F2 та FЗ . За
427 та 176, а також сорт Чер нятка. У таких
комбiнацiях 427/Чернятка, 176/427. До речi , в 2006 роцi N~l76 пiд назвою Легенда та N~ 427 пiд назвою Ворскл а
були переданi до державного сортовипробування i визнанi перспективними для вирощування в лi состеповiй i
полiськiй зонах Украi'ни. У 2006 роцi були вiдiбранi деякi гiбриднi рослини F2 дослiджуваних комбiнацiй .

землерабства УЛАН. Вивчалнея успадкування якiсних

батькiвськi форми було взятi перспекти внi селекцiйнi номера

Отриманi вiд них покол iння аналiзувались за успадкуванням таких кiлькiсних ознак, як: тривалiсть перiоду

вегетацii', висота рослини, кiлькiсть вузлiв на головному стеблi, кiлькiсть насiнин з рослини , маса насiння з
рослини , маса

100

насiнин . Коефiцiент вapiaцii' було використан о, щоб показати мiнливiсть кiлькiсних ознак

riбридiв, що вивчаються , вiдносно

'ix середнього

значения.

Висновки:

За результатами дослiджень гiбридiв

Fl

було ветановлево гетерозисний ефекr за ознаками, якi обумовлюють

продуктивнiсть рослини, це маса насiння з рослини, кiлькiсть насiнин та кiлькiсть бобiв з росли ни.
Аналiз гiбридних рослин

F2

показав, що продуктивнiсть гiбридiв залежить вiд перiоду

F2

продуктивнi рослини гiбридiв

були

i

i'x

вегетацi'i: бiльш

бiль ш пiзньостиглi. У виробничих умовах оптимальним строка м

вегстацi'i для отриманих гiбридiв виявився перiод у

100 днiв,

при якому маса насiння з рослини дорiвнюе

Уже в раннiх поколiннях гiбридiв можна отримати ультра скоростиглi

i скоростиглi

80 г.

селекцiйнi форм и, якi не

розщеплюються в наступних поколiннях, що е дуже важливим для селекцiйноi· практики ; чим пiзньостиглiшi

поrомства в F2, тим бiльший спектр розщеплен н я вони забезпечують в FЗ, а це значить, що ро боту по вiдбору
селекцiйних форм 3 необхiдними параметрами за тривалiстю перiоду вегетацil необхiдно продовжувати i в
наступних поколiннях гiбридiв.

Чим високорослiшi генотипи в

F2, тим

бiльший спектр мiнливостi можна отримати вiд них.

I вже в

раннiх

поколiннях гiбридiв можна здiйснити вибраковку низькорослих форм, у яких в наступних поколiннях не можна
очiкувати появу бiльш висакорослих рослин.
Замасою насiння з рослини всi потомства

F2

розщеплювались в FЗ; найбiльш продуктивнi генотипи в FЗ
F2 потомств ; вiдмiчена тенденцiя до

можна очiкувати вiд розщепn ения найбiльш продуктивних в
гомозиrотизацй популяцi'i в FЗ.

За кiлькiстю насiнин з рослини всi потомства F2 розщеплювалися в FЗ . У потомства з меншою кiлькiстю
насiнин в F2 з'явились в FЗ форм из найбiльшою кiлькiстю насiнин. В FЗ вiдмiчена тенденцiя до гомозиготизацii'
поп уляцi'i за кiлькiстю насiнин

3 рослини.
100 насiнин
F2.

Варiабельнiсть ознаки маси
зменшувалась порiвняно до

та кiлькостi вузлiв на головному стеблi у гiбридiв FЗ

Збр i ка тез Х М iжнародноl науково-практичноi' конференцi'i студентiв, аспрантi в та молодих вчених
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ДОСJПдЖЕIШЯ ЗДАТНОСТI ЮМНАТНИХ РОСЛИН ДО ПОГЛИНАIШЯ
ШКiдJШВИХ ГАЗIВ
Г. Пiдпружникова
Киi"вська Мала академiя наук "Дослiдник"
вул. Сiчневого повстання , 13 , Ки!вський палац дiтей та юнацтва, м . Киi"в , Украi·на
Одними з найпоширенiших шкiдливих газiв, що мiстяться у повiтрi примiщень е етанол та

формальдегiд. Цi речовини зrубно впливають на стан здоров'я людини, спричинюючи рiзноманiтнi
захворювання та цорушення гомеостазу. Тому вибiр вищезазначених речовин для дослiдження е
актуальним . Для вивчення поглинання шкiдливих речовин нами були вiдiбранi 15 найбiльш
розповсюджених кiмнатних рослин.

Метою дано! роботи було дослiдження здатностi кiмнатних рослин до поглинання парiв шкiдливих
речовин, що знаходяться у повiтрi примiщень .
Нами була вивчена наукона лiтература по даному питанию . Виявилося , що подiбний експеримент
проводився спецiалiстами

NASA

на початку 90 -х рокiв на чол i з доктором Бiллом Вольвертоном.

Проаналiзувавши дослiди доктора Вольвертона, ми дiйшли висновку, що вони мають певнi вади ,
зокрема помилку в розрахунках, яка призвела до подальших негативних наслiдкiв.
Ми провели подiбний експеримент, суттево вдосконаливши його. Експеримент був nроведений з

використанням сучасного автоматичного газоаналiзатора

"DRAGER".

Для цього були використанi

горщики з рослинами, якi накривалися камерами iз цопередньо створеною насиченою газовою фазою.
Враховуючи сорбцiйнi властивостi грунту та дiаnазон вимiрювань припаду, нами були пiдiбранi
ум ови проведения експерименту в динамiчному режимi .
Через визначенi промiжки часу рабилися вимiрювання вмiсту етанолу або формал ьдегiду в
газовiй фазi. За результатами вимiрювань виз начали абсолютне та вiдносне (у перерахунку на
площу поверхнi листя) поглинання.
Враховуючи величину сигналу та nохибку приладу

(25%), найбiльш iнформативними виявилися
20 хвилин пiсля nочатку експерименту.

результати визначення поглинання рослинами етанолу через

Було встановлено, що найбiльшим абсолютним nоглинанням етанолу характеризуетЪся сnатифiлум.
Потiм, у порядку зменшення зд атностi до поглинання

- плющ,

драцена, колеус, бегонiя та iншi.

Для бiльш об'ективно! характеристики здатностi рослин до nоглинання етанолу м и отримали
резут,тати з урахуванням холостого дослiду (по гл инання грунту без рослини) та у перерахунку на

площу поверхн:i

листяпого

покриву.

Встан о влено ; · що

найбiльшою

поглинання етанолу характеризуютЪся (в порядку зменшення)

:

величиноЮ

вiдносного

гiбiскус, мирт, колеус, плющ,

фiлодендрон, хлорофiтум , дифенбахiя, драцена, бегонiя , спатифiлум , традесканцiя. Поглинання
фiалкою етанолу на вiдмiну вiд перелiчених р ослип практично не вiдрiзняеться вiд поглинання
грунтом у горщику без ро слини. Поглинання етанолу кактусом також практично дорiвнюе нулю.

Аномальний результат був отриманий у дослiдi з товстянкою (ця рослина з грунтом поглинае
етанол значно менше, нiж грунт у холостому дослiдi). Це може бути rюв'язано з особливим типом
фотосинтезу у товстянкових (kаm-фотосинтез).
Визначення

вiдносного

поглинання рослинами етанолу дае iнодi

неочiкуванi резулыати.

Це

пов 'яз ано з тим, що, наприклад, спатифiлум мае найбiльшу площу листяного покриву iз дослiджуваних
рослин, а мирт

- найменшу.

Таким чином, якщо мирт матиме ту ж плащу поверхнi, що

i спатифiлум,

то

поглине майже у чотири рази бiльше етанолу, нiж останнiй .

Для спiвставлення

здатно стi поглинати етанол при сонячному та штучному освiтленнi був

спланований та проведений вiдповiдний експеримент з миртом. За результатами визначення вiдносних

концентрацiй етанолу, що поглиналися, були побудованi вiдповiднi графiки. Зi спiвставлення графiкiв
поглинання етанолу миртом при сонячному та штучному освiтленнi можна зробити висновок, що
перше значно (приблизно на

80%)

бiльше . Цей висновок узгоджупься iз загальновiдомим фактом щодо

прискорення процесiв життедiяльностi рослини при сонячному освiтленнi

i

ми ще раз це пiдтвердили

сво!м експериментом.

Нами також був проведений експеримент з вивчення поглинаiШЯ рослинами парiв формальдегiду.
Було встановлено ,

що

формальдегiд поглинаеться рослинами значно повiльнiше, нiж етанол .

Збрiка тез Х Мiжнародно! науково-практи'iнО! .конференцi! Сl)'дентiв, аспрантiв та молодих вчених
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дослiджуваних рослин найбiльшою здатнiстю до

дифенбахiя,

поглинання

формаль дегiду характеризуЕ:ться

далi йдуть мирт, фiлодендрон, хлорофiтум, плющ. Наймеяше з дослiджуваних рослин

поглинають традесканцiя, гiбiскус, бегонiя, спатифiлум та драцена. Iснуюча думка, що дифенбахiя дуже

гарно поглинае кiмнатнi забруднювачi, пiдтверджуеться. " ·
За результатами дослiдження можна зробити наступнi висновки :

1.

Експериментально доведено, що поглинання рослинами парiв д:осiджуваних газiв залежить вiд

зовнiшнiх умов, а саме вiд освiтлення . Поглинання миртом етанолу в

1,8

разiв iнтенсивнiше при

сонячному освiтленнi, нiж при штучному.

2. Встановлено, що рослини поглинають за 30 хвилин 95% етанолу, атаку ж кiлькiсть формальде
- майже за годину, що свiдчить про специфiчнiсть поглинання рослинами рiзних газiв .
3. Встановлено, що важливу роль вiдiграе як здатнiсть до поглинання само! рослини, так i площа iТ

гiду

листяного покриву. При збiльшеннi площi листя рослин зменшуеться час поглинання парiв шкiдливих
газiв, а отже

i збiльшуеться

швидкiсть поглинання.

4 .Доведено, що для отримания об'ективно! характеристики здатностi рослин до поглинання
газiв необхiдно використовувати вiдносну величину поглинання з урахуванням площi поверхнi
рослини та поглинання грунту.

5.

Практичним результатом проведеноl роботи Е те, що нами визначенi кiмнатнi рослини, якi мають

найбiльшу здатнiсть до очищения повiтря вiд шкiдливих речовин . Ми рекомендуемо мирт як
найкращий унiверсальний очищувач повiтря вiд етанолу та формальдегiду. Дифенбахiя, плющ та
фiлодендрон

-

також гарнi очисники повiтря . Результати роботи можна використовувати для пi дбору

рослин, що найкраще очищують повiтря, для офiсiв, квартир та громадських примiще:нь.

<
)

в
х

о
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ДЕГРЛДАIПЯ ТРАВ'ЯНОГО ПОКРИВУ ЛIСОВИХ ФIТОЦЕНОЗШ ЗEJIEHOI ЗОНИ
М. КИ€ВА ВНАСЛIЛОК РЕКРЕАЦII
О.М. Пньовська
НТУУ "КПI" , ФБТ кафедра екобiотехнологii: та бiоенергетики
проспект Перемоrи, 37, м. Киlв, 03056
e- mail:ecoЬio@i .com.ua
У зв"язку iз посиленням, за останнi роки , антропогенного тискуна лiсовi екосистеми та процесом
деградацii' останнiх

постало

питания

i:x

дослiдження та вiдновлення.

Основними

факторами

рекреацiйного впливу на рослиннiсть е витоптування, збiр рослии, випалювання, засмiчення окремих
дiлянок.

Вiдповiдна реакцiя

рослинних

уrруповань

визначасться

-

з

одного

боку

ступенем

рекреацiйпого впливу, а з iншого 1х антропотолерантнiстю , здатнiстю протистояти цим вnливам та
бiльш або менш швидко повертатися в попереднiй стан пiсля "стресових ситуацiй" .
Результатом такого впливу е зменшення проективного покриття та фiтомаси видiв. Однi в иди росли н
- виявляються бiльш стiйкими

зникають порiвняно швидко навiть при невеликих навантаженнях, iншi

та навiть утримуються в складi трав'яного покриву, для третiх змiни фiтосередовища, що вiдбуваються
виявляються до пев но! межi сприятливими. Найбiльш вразливими е високодекоративнi види та види що

не виносять витоптування особливо якщо 1х кореневi сиетеми знаходяться в самих верхнiх горизонтах
грунту.

Внаслiдок подiбних зрушень в екосистемах спостерiгаються процеси переселения рослин, особливо
iнвазiйних видiв. Проникнення адвентивних видiв в угруповання, структура яких

i

так вже порушена

внаслiдок дii' одного чи декiлькох факторiв, може никликати настiльки суттевi змiни, що вони стапуть
незворотними, що може призвести до втрати репрезентативностi вiдповiдних флорокомплексiв .
Дослiдження були

проведенi

в

перiод вегетацiйного сезону

2006

року в Пуща-Водицькому,

Киi'вському, Бiлодiбровному та Голосilвському лiсництвах.
В результатi дослiдженъ у флорi лiсiв зеленоi· зони м. Киева на дослiджуваних дiлянках було
виявлено:в Пуща-Водицькому лiсництвiродiв ; в Киlвському лiсництвi
видiв з

34

родин та

50

- 108

119 видiв

родiв ; в Голосi!вському-

На дiлянках було вiдмiчено

27

судииних рослин, якi вiдносяться до

видiв, якi належать до

52

види з

42 родии та 88 родiв;
27 родии та 43 родiв .

50 родии та 99
- 60

в Бiлодiбровному

iнвазiйних видiв. Дуже часто в соснових та сосново-дубових лiсах

Пуща-Водицького, Ки!вського та Бiлодiбровного л iсництв зустрiчаються

racemosa L., Amelanchier spicata
pseudoacacia L ..
Вiдносно трав'яного

покриву

С.

Koch .,

варто

Caragaпa arboгescens

Sambucus nigra L. , Sambucus
Lam. , Berberis vulgaris L., Robinia

вказати, що кiлькiсть iнвазiйних видiв

збiльшусться в

розрiдженому деревостанi, який активно вiдвiдуеться вiдпочиваючими. На багатьох дiлянках в iдмiч енi

наступнi види Geum urbanum (L.). lmpatiens parvijlшa DC., Urtica dioica L. Проективне покриття
1mpaliens parviflora DC. на деяких дiляю<ах сягае вiд 30% до 60%. Присутнiсть таких лучних видiв я к
Koeleria glauca (Spreng) DC, Кпautia arvensis (L.) Coult. видiв родiв Agrostis L., Festuca L., Calamagrostis
Adans., стiйких до рекреацiйного впливу, свi дчить - про проходженил процесу деrрадацi'i та початок
сукцесiйних змiн .
Загалом вiдмiчено , що незважаючи на присутнiсть адвентивноi: фракцii' на територii' вищезгаданих

лiсництв мае мiсце

i певна кiлькiсть рiдкiсних лiсових видiв та червонокнижного виду Lilium maгtagon
L., Paris quadrifolia L., ал е вони зустрiчаються дуже рiдко i потребують охорони , особливо якщо останнi
зростають в мiсцях активного вiдвiдування вiдпочиваючими .

Споетереженил свiдчать, що багато домiнантiв надrрунтового покриву у порiвняннi з iншими

видами досить стiйкi до рекреацiйних навантажень зандяки iнтенсивному насiнш:вому розмноженmо ,
як у бальзамiна дрiбноквiткового , rравiлату мiського або зi здатнiстю виду до швидкого размножения
вегетативно, шляхом укорiнення повзучих плагiотропних пагонiв,
залишаються актуальними

питания

охорони

як у зеленчука жовтого. Тому

стiйких лiсових угруповань

-

основних

проникнення нових iнвазiйних вид iв.
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В Украi'нi нараховують

М

близько

20

тис. рiзних

озер, бiльmiсть яких виникли у басейнах рiчок

внаслiдок поступових змiн русел . Озера, що розмiщенi в мiстах чи поблизу жилих масивiв, гармонiйно

fИ

их

вписуються в навколишнiй ландшафт, являються його акрасою

ем

рекреацiйною метою

-

i

використовуються переважно з

дпя вiдпочинку людей та рибальства . Одним з таких е озеро Вирлиця, яке

знаходиться у Харкiвському масивi м . Киева, прилягае до автомобiльниХ трас, на правому березi озера

та

розмiщений смiттеспалювальний завод, а на лiвому

-

жилий масив, якi е складовими антропогенного

ин

чинника

ми

типу, утварилось на мiсцi заплавного (при намивi пiску для житлового масиву), значно менших

,

що можуть потенцiйно впливати на екологiчний стан озерно1 екосистеми. Озеро кар'ерного

,с я

розмiрiв. Площа складае 1,3 км2, середня глибина - 10-12 м, мiлководнi дiлянки здебiльшого зарослi

ЩО

вищою водною рослиннiстю.

Мета роботи

ах

-

оцiнка екологiчного стану оз . Вирлиця за структурно- функцiональною орrанiзацiею

рiзноманiття фiтопланктону. В роботi представленнi результати дослiджень, отриманi протягам

!ВО

листопада

:н а

Результати дослiджень. За фотосинтетичним насиченням води вмiст кисню в березнi коливався в
межах: 69- 75% 02 на вiдкритiй частинi водойми i 58- 65% в зарослях вищо1 водноi' рослюшостi .

/ТЬ

2006

р., березня

Вiдповiдно в квiтнi

76 - 77

i початку

%та

квiтня 2007р.

45 - 51 % . В

заростях вищо! водно1 рослинностi зниження кисню у водi

му,

можна nояснити впливом процесу розкладання сухостою.

!Л О

30-41

Видаве рiзноманiття фiтопланктону оз . Вирлиця

99
60
:::ах

cus
nia

досить рясне. Альгологiчнi проби нараховували

видових та внутрiшньовидових таксонiв, що вiдносться до

8 систематичних вiддiлiв : Cyanophyta
Euglenophyta (евгленовi), Chrysophyta (золотистi), Cryptophyta (криптофiтовi),
Bacillariophyta (дiатомовi), Xantophyta (жовтозеленi), Chlorophyta (зеленi). Практично по всiй акваторii'
провiдна роль у видовому рiзноманiттi належала Chrysophyta i Cyanophyta. Також вiдсутнiй масовий
розвиток Euglenophyta - чiтких iндикаторiв органiчного забруднення води, що дозволяс ствсрджувати

(синьозеленi),

про вiдсутнiсть значних автохтонних джерел надходження органiчних речовин в озерну скосистему
Аналiз чисельного розвитку фiтопланктону_, показав значнi коливання кiлькостi фiтопланктону на

в

станцiях спостережень- вiд 87,54 млн. кл/дм.J до 221,42- 347,56 млн. кл/дмЗ. Найменшими розмiрами
клiтин характеризусrься Cyanophyta, доля яких у формуваннi фiтопланктону була найвищою, що i

1 ею

пояснюе такi значнi показники чисельностi. Величини бiомаси на мiлководних маеивах коливалися в

{

.ТТЯ

межах 2,41 -4,31 г/дм3, на глибоководних 1,48-5,11 r/дм3 . Аналiз структурних характеристик бiомаси

1 як

показав, що осиовна доля

ostis

бiомасою

них

(48-75 %) формувалася синьозеленими водо ростями . Субдомiнанти за
(17-24 та 6-27 %) - зеленi та дiатомовi водоростi , що, в основному, характерно для водойм з
домiнуванням природних процесiн. У структурi домiнуючого комплексу, видiленого за бiомасою ,
провiдне мiсце належало синьозеленим водоростям Oscillatoria splendida i О. planctonica та дiатоме\
Stephanodiscus hantzschii . Водоростi iнших вiддiлiв суттевоrо значения у формуваннi домiнуючого

g-on

комплексу не мали.

.ток

шнi

Оцiнка якостi води оз. Вирлиця визначалась за характеристикою видiв- iндикаторiв якостi води та
структурними показниками фiтопланктону. Аналiз якостi води за видами

ими

на шибоководних та мiлководних станцiях якiсть води на

~mo ,

ЗОЮ!, що вiдповiдае класу

"помiрно забрудненi

40-58 %

забрудненi

-

-

iндикаторами показав, що

характерно для мезосапробноi'

води".

Аналiз

за структурними

:ння

показниками фiтопланктону також пiдтвердив домiнування мезосапробних видiв. Знаходження в

ому

домiнуючому комплексi представникiв сапробноi' зони

ерiв

(Stephanodiscus hantzschii та деякi види роду
Oscillatoria) вказуе на псвний антропоrенний вплив, який, ймовiрно, зумовлений вiдсутнiстю
дощово'i каналiзацi'i

та санiтарних зон, що призводить до надходження в озеро зливових стокiв з

прилеглих житлових районiв. В цiлому, аналiзуючи

видове, флористичне

,

кiлькiсне рiзноманiття

фiтопланктону, оцiнку якостi води оз. Вирлиця, можна стверджувати, що на сьогодення в ньому
переважають автохтоннi процеси над алохтонними.
Збрiка тез Х Мiжнародноl науково-nракrичноl конференцi! с-rудентiв, аспратiв та молодих вчених
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БАСЕЙНОВI СИСТЕМИ УПРАВЛППIЯ ВОдНИМИ РЕСУРСАМИ
Л .В . Ра.цчук
Нацiональний унiверситет водного господарства та природокористування
вул . Приходъка, 75, м. Рiвне, 33000

e-mail: lyubchik@ukr.net
Водогосподарський комплекс е невiд'емною ланкою економiки Укра1ни. Вiн забезпечуе всi галузi
народного господарства та населения водою . Але останнiм часом стан водних ресурсiв Украi:ни

погiршуеться. Постiйно зростаюче антропогенне навантаження на природнi ресурси,

i зекрема на воднi,

зменшуе i'x асимiляцiйну здатнiсть. Планування вступу Украi:ни в евроспiл ьноти вимагае вiд неi' не лише
досягнення певнаго рiвня економiчних та соцiальних показникiв, але не менш важливих екологiчних
показникiв розвитку держави. Отже, сьогоднi перед галузю водного господарства постала необхiднiсть
будувати свою роботу на принципах екологiчного менеджменту.
Вирiшення проблеми якостi та збiльшення запасiв npicнoi· води

задовольняти попит на воду потребують як rлобальноi', так

i

до вгострокова здатнiсть

i

нацiональноl скоординованоl сиетеми

управлiння рiчковими басейнами.
Управлiння водними ресурсами включае використавня законодавчо - правових,

економiчних та

iнституцiйних механiзмiв. Басейновий принцип управлiння отримав визнання у свiтовiй практицi як
забезпечуючий в найбiльшiй мipi збереженiсть екосистем, ландшафтiв, бiорiзноманiття, а також стiйке
вiдновле ння як iсно! питно1 води, при створеннi сиетеми дiючого екомонiторингу

[1,

с.

372).

Нинi зроблено лише першi спроби створення екосистемооптимiзованих моделей частин територiй
басейнiв та запропонован о загальнi пiдходи до басейнових систем управлiння водними ресурсами

Головною метою басейново! сиетеми управлiння (БСУ) е забезпечення населения

i

[2,

с.

28].

галузей

економiки Украi'ни якiсними водними ресурсами на основi екосистемного екологiчно безпечного
використавня та вiдтворення водних ресурсiв, вiдновлення та захисту природних джерел води за
рахунок IUiатного водокористування. Одним з найбiлr,ших недолiкiв сиетеми басейнового управлiння в

Украi·нi е вiдсутнiсть реальних механiзмiв економiчного регуmовання водних вiдносин.
Державна власнiсть

на всi

природнi води дозвошrе вибудувати

струнку

iЕ:рархiчну

систему

басейнового управлiння. Право розпорядження водними ресурсами, об'ектами та землями водного
фонду мае надаватись викточно органам БСУ. Основою для БСУ е Закон
навколишнього

природного

середовища",

Водний

Земельний

i

Кодекси

Украlни "Про охорону
Укра!ни,

iншi

закони

i

пiдзаконнi акти УкраУни.

Досягнення головноi: мети БСУ здiйснюеться з урахуванням необхiдностi пiдтримання не тiльки

джерел води, але й природного середавища в цiлому. Вода при цьому виступае базовим елементом
довкiлля i основною складсвою екологiчного стану. Народногосподарськi проблеми в басейнi рiчки ,
повиннi розглядатись як частковi завдання управлiння

i"i

екосистемою, а не навпаки, як це вiдбуваеться

сьогоднi. Головна проблема о здоровления басейну- це оздоровления водних об'ектiв i охорона вод вiд
забруднення та виснажсння.. Вирiшення цiе! проблеми полягае у використаннi та охоронi вод БСУ на
основi економiчного стимулювання екосистемного водокористування. БСУ охоплюе всi воднi об'екти

басейну та всiх

iT

суб'ектiв единою системою водокористування та оздоровления водних об'ектiв.

ЛIТЕРАТУРА.

1. Яроцька
схорони

О . В . Екологiчна iнтеграцiя та регулювання мiжнародних вiдносин в сферi використання та

водних

ресурсiв

//

Вiсник

природокористування. Економiка. Ч .

2.

Нацiонального

IV. 36. наук.

унiверситету

праць . Вип.

4 (28). - Рiвне:

водного
НУВГП,

господарства

та

2004 . - С.370- 376.

Дубняк С.С., Дубняк С.А . Заходи щодо розвитку басейново! сиетеми управлiння водними ресурсами

на прикладi басейну р.Днiпро //Водне господарство Укра!ни . -

2006.- N23.-

С.

25- 34.

Збрiка тез Х Мiжнародно·i науково-nрактичноi конференцii c:ryдetrriв, аспрантiв та молодих вчених
«Екологiя. Людина. Суспiльство»

52

(16-20

травня

2007., м.

Киiв, Украiн а)

«Загальпа екологiя»

8

==================~
УДК

577.1:616-003.269:636

МЕТАЛО-ПРОБIОТИЧНI КОМПЛЕКСИ: ПЕРСПЕКТИВИ КОНСТРУЮВАIШЯ ТА
ЗАСТОСУВАННЯ'
Л.С. Резнiченко, Т.Г. Грузiна, В.В. Вембер
Iнститут бiоколоi:дноi' xiмii' iм . Ф.Д. Овчаренка НАН Украi'ни
бульв. Вернадського,

42,

Киi'в- 142,

03 142

e-mail: tgruzina@mail.ru
Значне погiршення екологiчноi' ситуацi1 в свiтi, зростання кiлькостi стресових факторiв, викликають
негативнi змiни в органiзмi людей та тварин. Вiдомо, що найбiльш уразливими ланками

J

и

макроорганiзму, якi пов'язанi взаемною залежнiстю,

,

е кишковий мiкробiоценоз та метало-лiгандний

е

rомеостаз, тому пiдвищення опiрностi органiзму до несприятливих дiй можливе перш за все шляхом

х

корекцi! та пiдтримки цих показникiв . Головна роль у вирiшеннi цього питания валежить

ь

бiотерапевтичним засобам, серед яких значну увагу останнiм часом придiляють пробiотикам та
мiнеральним комплексам

[ 1].

ь

Незважаючи на значний обсяг ринку вказаних препаратiв, створсиня комплексних засобiв нового

и

nоколiння, якi будуть характеризуватися бiльшою стiйкiстю, засвоюванiстю та ефективнiстю, е
аК'I)'альним як для пробiотикiв, так

i для мiнеральних

комплексiв.

Вiдомо, що метали-мiкроелементи позитивно впливають на мiкроорганiзми,

·а

к

стiйкiсть до рiзноманiтних несприятливих умов .

:е

формi набагато краще засвоюються
неорганiчних солей

й

].

3 iншого боку, метали-мiкроелементи

пiдвищуючи !х
в бiоадаптованiй

i менш токсичнi для макроорганiзму, нiж Ух аналоги у виглядi
[2]. У зв'язку з цим, нами проведсна серiя дослiджень щодо можливостей створення

комnлексних металовмiсних пробiотичних препаратiв.

3 метою

створення метало-пробiотичних комплексiв iз вмiсту кишечнику умовно здорових людей

.й

нами видiленi, охарактеризованi та задепонованi в Депозитарi! Державного наукаво-контрольного

"О

iнституту бiотехнологii' i штамiв мiкроорганiзмiв домiнуючi штами мiкроорганiзмiв - представникiв
аеробно·i частини нормофлори, а саме: 3 штами Е. coli - Г35.NQ1-413, Г35.NQ2-412, Г35.NQ3-41 1, таштам
Ent. faecalis Г35.NQ4-410. Дослiджено характер впливу металiв-мiкроелементiв (Zn, Cu, Ag, Au) в iоннiй
та коло!днiй формах на основнi показники життезабезпечення цих штамiв . Показано, що yci вказанi

sa
в

IY

метали в iоннiй формi монотонно дозозалежно iнriбували функцiональну активнiсть пiддослiдних

го

штамiв мiкроорганiзмiв.

Коло!ди

цих металiв у тих самих концентрацiйних

межах виявляли

iY

стимулюючу дiю, максимальну nри концентрацiях : 2• 1о-7 - 2•1 0- 4 мг/мл для Zn; 8,4•1 о-7- 8,4• 10-6
мкг/мл для Cu; 23•10-7- 23•10-4 мкг/мл для Ag та 5•10-6 :мкг/мл для Au. При цьому культурально
бiохiмiчнi показники дослiджуваних бактерiй -пробiонтiв залишались стабiльними· пiсля 5 nасажiв в

ш

nрисутностi обох форм металiв-мiкроелементiв.

)М

Проведенi дослiдження виявили , що найбiльш виражену позитивну дiю на штами-пробiонти по всiм

:и,

дослiдженим параметрам виявляв коло'iд золота в концентрацi1 5·10-6 мкr/мл. 3 використанням

ся

коло!дноrо золота зазначеноi' концентрацii' та

; iд

комnлексний металовмiсний пробiотичний препарат "Окарiн-Аu".
Проведенi попереднi клiнiчнi випробування вилвили його значну ефективнiсть при корекцi!

на
ти

4 дослiджених штамiв -пробiонтiв було сконструйовано

nорушень стану ЖКТ та гострих кишкових захворюваннях. Бiльш виражена ефективнiсть застосування

метало-пробiотичного комплексу в якостi бiотерапевтичного засобу у порiвняннi з препаратом, який не
мiетить у своему складi коло'iдний метал, дае можливiсть rоворити про наявнiсть синерriзму
nозитивного вnливу обох складових пробiотичного комплексу "Окарiн-Аu" .
Отр!iМанi результати свiдчать про перспективнiсть конструювання та подальшого застосування
та

комnлексних метало-пробiотичних препаратiв , до

та

входититакож метали-мiкроелементи в коло!днiй формi .

складу яких,

окрiм штамiв-пробiонтiв ,

будуть

76.
ЛIТЕРАТУРА:

\. Горелова Ж.Ю .,

Александровский С .Б., Орлова О . И.

11

Микроэлементы в медицине.

- 2005. - 6(2). -

С.21-22.

2. МазоВ ., Сюiльный

А., Гмошинский И .// Врач . -

2003 . - .NQ5.-

С.34-36.
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ЕКОЛОГРШИЙ СТАН ОЗЕРА ВИдУБИЦЬКЕ. ОПШЕНИЙ ЗА РIЗНОМАЮТТЯМ
"ФIТОПЛАНКТОНУ

[

~

О. Щербак
Киlвська Мала академiя наук "Дослiдник"
вул. Сiчневого повстання, 13, Ки!вський палац дiтей та юнацтва, м. Ки!в, Украi"на

Вплив великих мiських аrломерацiй, до яких вiдноситься м. Ки!в, на воДнi об'екти багатогранний, i
найбiльш сутrевими з них е: 1) скид рiзних видiв стiчних вод; 2) шrучна перебудова гiдрограф.iчноi·
сiтки; 3) токсичне забруднення; 4) вплив рекреацiйних зон тощо . Шкiдливий вплив на воднi екосистеми
посилюеться по мipi зростання урбанiзацii", развитку промисловостi та мiськоi· iнфраструюури. В
бiльшостi екологiчних дослiджень водойм, якi знаходяться в межах мiст, головна увага придiляпься
санiтарно-гiгiенiчним аспектам та якостi води i практично не придiляпься рiзноманiттю бiологiчних
компонентiв, зекрема фiтопланктону.

Мета

-

встановити струкrурну органiзацiю рiзноманiття фiтопланктону та за отримаиими даними

провести оцiнку сучасного стану водноi" екосистеми озера Видубицьке.
Методи дослiджень. Представленi данi по рiзноманiттю видового складу, чисельностi, бiомаси,
домiнуючого комплексу фiтопланктону, оцiнцi якостi води оз. Видубицьке одержан i протягам 2006 р.
Вiдбiр проб, фiксацiя, камеральне опрацювання

методами

[2] . Для

i оцiнка якостi води никонувались загальноприйнятими
порiвняння розвитку фiтопланктону дослiдження проводились i на прилеглiй дiлянцi

Канiвськоrо водосховища.

Результати дослiджень. Встановлено, що фiтопланктон озера був представлений
внутрiшньовидовими таксонами.
флористичному

l-4

таксони,

62 видовими i
(53 таксони), так i у
Cyanophyta, Cryptophyta, Chlorophyta був незначний

Домiнували як у видовому рiзноманiттi

(85%)- Bacillariophyta. Розвиток
2-7%. У просторовому розподiлi

найбiльш рiзноманiтним був рослинний планктон

мiлководно"i озерноi" дiлянки та водосховища, а найбiднiшим

-

середньоi" дiлянки, де знаходяться

стоянки моторних човнш та яхт.

Закономiрностi, що характеризуютЪ кiлькiсне рiзноманiття, спiввiдношення у йога формуваннi
·ix просторовий розподiл в основному був аналогiчний як такому для

водоростей рiзних вiддiлiв,

видового . Максимальна чисельнiсть (228,6-441 ,9 тис. кл/дм3) фiксувалась на мiлководнiй та прилеrл i й
до озера днiпровськiй дiлянui, а мiнiмальна (1 ,2-183 ,4 тис. кл/дмЗ) - в середнiй частинi озера.
Домiнуючий комплекс формувався 9 видами , якi належали до рiзпих вiддiлiв (табл . ).
Ранжування видiв- iндикаторiв фiтопланктону за класами якостi води в залежностi вiд й забруднення
показу е, що

4-12

видiв

(20-35%

вiд загальноi" кiлькостi) вiдноситься до- -сапробно1 зони- " гран ично

чиста-чиста" вода. Водоростями, що розвиваються в "задовiльно чистих" водах
е

3-21

таксон

(56-75%) i

тiл ьки

1-5

таксонiв

(9-17%)

(-

мезосапробна зона) ,

вiдносяться до - -сапробно·i зоюr ("забруднена

брудна" вода).
Структура рiзноманiтrя домiнуючого комплексу (тис. Iсл/дмЗ
прилеглоi: дiляюси Канiвського водосховища
иди-д омшаmи

i оз.

(%

вiд загально\ "iлькостi))

Видубицьке

аншське

водосховище
вхщ в озеро

середина

МIЛКОВОДДЯ
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Пiдсумок . Результати натурних дослiджень рiзноманiття фiтопланктону оз . Видубицьке та
прилеrлоl частини Канiвського водосховища дозволяють стверджувати, що цi двi рiзнотипнi

екосистеми (озеро, водосховище) являють собою едине цiле. Про це свiдчить порiвняльний
.
.
.
.
.
~

.

анатз видового , надвидового, таксоном1чного рiзномаютiя, структури домшуючого комплексу

та чисельностi

фiтопланктону, оцiнка якостi води водаехавища i озера, що практично
спiвпадають . Антропогенiзацiя Канiвського водосховища i оз. Видубицьке е основним чинником
зниження рiзноманiття фiтопланктону з вiдповiдним погiршенням якостi води та екологiчного
стану озера. Наприклад, у 20-i рр. ХХ ст. навiть в однiй пробi фiтопланктону днiпровських

заплавних озер кiлькiсть видiв сягала 43-78 таксонiв [1]. Таким чином, функцiонування оз.
Видубицьке в сучасному режимi зi збереженням iснуючого бiорiзноманiття, якостi води можливе
лише за рахунок iснування водообмiну озера з Канiвським водосховищем, а також природних

i"

бiолоriчних процесiв формування якостi води, провiдна роль в яких валежить фiтопланктону, та

и

недопущення додаткового антроrюгенного тиску на озерну екосистему.

3

я
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РОСJППШI УГРУПУВАJJНЯ М. МЕJПТОПОЛЯ ТА

'tx ТРАНСФОРМАЦJЯ.

К.С. Щусь
Мелiтопольський iнститут екологi"i та-соцiальних технологiй ЕМУРоЛ "Украiна"
В наслiдок концентрацii" у мiстах бiльшоi частини соцiально-економiчного потенцiалу людства, довкiлля
зазнас катастрофiчного антропогенного тиску. В результатi цього урбанiзоване <;:ередовище перетворюеться в

зону екоЛогiчноrо лиха, що характеризуеться несприятливими умавами iснування для йога мешканцiв.
Сучаснi мiста е мiсцем проживання бiльшостi населения Землi, тому актуальною проблемою е покращення

(мiст) екологiчного стану. Найбiльш важл!fвим, але маловивченим компонентом урбоекосистеми е
рослинний по крив, який вiдiграе значну санiтарну, оздоровчу, естетичну та осв iтню роль. У той же час мiста

"ix

е джерелом iнвазi! адвентивних рослин, центром концентрацi"i бур'янiв, серед яких багато шкiдливих для

здоров'я людини та екологiчно

i економiчно небезпечних.
Оптимiзацiя, рацiональне використавня i моделювання розвитку рослинного покриву мiст неможливi без
iнвентаризацii" та аналiзу урбанофлор. Жодно"i роботи, присвяченоi· безпосередньо рослинностi та флорi
судииних рослин мiста Мелiтополя, за всю iсторiю йога iснування не було. Окремi матерiали про
урбанофло ру мiста в роботах , що присвяченi великим територiям лiвобережжя пiвдня Украi·ни, акремою
частиною яких е Мелiтополь, тому дослiдження дано! урбанофлори е особливо актуальним.

В резулыатi до слiджень був встановлений систематичний та бiоморфологiчний склад флори
степсвих дiлянок мiста Мелiтополя, який нараховуе

96

видiв, об'еднаних в

Вет ановлена що дослiджена флора мае в своему складi

занесенi до Червоно·i Книги Укра!ни

тюльnан змiелистий), а
З'ясовано

(1994.)

12

83

роди та

26

родии.

видiв рiдких судинних росл ин , з них

4

в иди

(ковила волосиста, ковила Лессiнга, цимбохазма днiпровська ,

8 - е регiонально рiдкiсними i охороняються за

постановою Запорiзько! обласноi· ради .

синтаксономiчний склад основних рослинних угруповань

Мелiтополя. Класифiкацiйна схема рослинностi дозволила видiлити

3

степових

дiлянок мiста

типи рослинних угруповань

(справжнi степи, чагарниковi степи, бур'янова (похiдна) рослиннiсть на мiсцi степово.i).
Встановленi основнi фактори трансформацil флори та рослинностi степових у груповань в околицях

мiста Мелiтополя: постiйний випас сiльськогосподарських тварин, несанкцiонованi звалища смiтгя ,
вiдсутнiсть боротьби з карантинними видами . В останньому виnадъ:у це приводить до експансi! видiв

адвентивного походження, такi як амброзiя полинолиста, полин riркий, чорнощир нетреболистий .
Вплив перелiчених факторiв приводить до якiсно нових ценокомбiнацiй та змiни аборигенного
рослинного rюкриву у бiк рудеральних угруnовань.

Для того щоб зберегrи степи мiста Мелiтополя в iснуючому станi та вiдновити останнi малi дiлянки
nервинни х степiв , на цих дiлянках необхiдно заборанити

lx

розорювання

i

вiдведення пiд житловi

будинки та кладовища. Треба також пришшити виnас тварин та знищити не санкцi онованi зва.пища , а
порушникiв штрафувати за викиди смiтгя на дiлянках степу.
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СРАВНЕIШЕ ВЬIРАЖЕШIОСТИ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ
РАЗЛИЧНЫХ ПРИЗНАКОВ ДВУХ ВИДОВ ЧЕРНОМ0РСКИХ ДВУСТВОРЧАТЫХ

МОЛJПОСКОВ
Н . В . Шадрин, Е. В. Веремеева
Институт биологии южных морей НАН Украины, г. Севастополь
Севастопольский Национальный университет ядерной энергии и промышленности
Курчатова 1, г. Севастополь, 99033, АР Крым, Украина

e-mail:evere82@mail.ru
Стабильность онтогенеза организмов

-

важный показатель комфортности среды их развития

[5] .

Оценивать стабильность развития можно, используя показатели реализационной изменчивости, в
частности флуктуирующей асимметрии [1]. Флуктуирующая асимметрия (ФА) внешне проявляется в
незначительных пенаправленных отклонениях от строгой билатеральной симметрии . При ней
несходство фенатипического выражения признака на разных сторонах тела проявляется на базе одного
и того же генотипа при сходных условиях развития .

ФА

-

широко распространённое явление , к сожалению, довольно мало изученное у водных

беспозвоночных животных. У двустворчатых моллюсков наличие ФА было впервые описано в
черноморских поселениях вида
воздействием загрязнения

[4].

Mytilus galloprovinicialis,

(выпуклость створки раковины) ещё у ряда видов
nроведсны уже по четырём

и при этом показано её изменение под

Позднее авторами было дано описание ФА по одному признаку

[3] .

В представленной работе исследования ФА

признакам (дл инна створки раковины, высота створки раковины ,

выnуклость створки раковины, вес створки раковины). Методы описаны ранее

[3].

Объектом для исследования были выбраны двустворчатые моллюски, играющие важную роль
в бол ьшинстве донных биоценозов Чёрного моря , доминируя в ряде из них. Широкое
распространение поселений моллюсков, значительных по численности и биомассе, определяет
существенную их роль в круговороте органического вещества в морских экосистемах . Кроме того,

многие аккумулятивные берега (пляжи) на

(северо-заrтадный

Крым

50 - 80%

и Керченский

п-ов).

сложены ракушей двустворчатых моллюсков

Пляжи

являются

немаловажным

фактором

nредотвращения абразии берегов и развития туризма .
В данной работе проведсны исследования ф е номена ФА по нескольким приз накам у массового

черноморского вида

1789).

Chamelea gallina (Lamarck, 1758) и

вида-вселенца Aпadara iпaequivalvis

Исследования проводились в двух р айонах крымского побережья в

(Bruguierse,
20Q5 - 2006 годах : в

заповеднике "Опукски й " (Керченский п-ов) и бухте Круглая (юго- з ападный Крым) .

Из исследованных ранее семи видов черноморских двустворчатых моллюсков менее всего выр аж ена

ФА у вида Chame\ea galliпa, а наиболее сильно - у Anadara inaequivalvis [3] . Те же результаты были
nолучены и при изучении ФА по трём дополнительным признакам (табл. 1). Низк ий уровень ФА у

Chamelea gallina скорее

всего связан с тем, что данный вид достаточно пластичен, хорошо адаптирован

к условиям Чёрного моря и оч ень быстро приспосабливается к изменениям среды . Возм ожно, данный

вид наиболее удобно применять для оценки качества окружающей среды, так как показатели ФА у него

наиболее устойчивы, и он даёт более адекватный отклик на изменение условий среды . Высокий уровень
ФА у Anadara inaequivalvis связан с тем, что этот вид, недавно вселившийся в Чёрное море, ещё не
досrаточно адаnтировался в новом местообитании.

Исследования ФА по четырём параметрам у обоих видов показали, что наиболее выражена ФА у
nризнака высота створки раковины . Также этот признак даёт наибольшую долю асимметричных
особей . У вида

Chamelea gallina соотношение
1). Вероятно, из этого

очень близки (табл.

показателей ФА у разных признаков в разных выборках

следует, что в мониторинге поселений двустворчатых

моллюсков нет резона использовать много признаков. Для разработки конкретных рекомендаций по
включенюо в систему комплексного мониторинга морской среды показателей ФА двустворчатых

моллюсков необходимы дальнейшие исследования .
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Таблица

Характеристики

1.

флуктуирующей

асимметрии

в

исследованных

выборках

двустворчатых моллюсков

na

2) 0,1419
3) О, 1

море

1)
2)
3)
4)

2) 64,52
3) 58,06

по длинне створки раковины

по высоте створки раковины
по выпуклости створки раковины
по весу створки раковины
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.·

О. А . Шепель
lнститут землевпорядкування та iнформацiйн~ технологiй
при Нацiонально Авiацiйному Унiверситетi
вул. Дружкiвська 8, м Киi:в, 03113

На вiдмiну вiд iнших груп живих органiзмiв, тварини активно перемiщуються у просторi, змiнюючи

свое положения вiдповiдно до змiн факторiв середсвища та змiн ресурсiв. Тому всi заходи

i програми

щодо охорони фауm1 повиннi враховувати цю П особливiсть, яка виявляеться як в сезонних циклах, так

iв

багаторiчних (при тому доволi стрiмких) змiнах ареалiв, у мiграцiях, iнвазiях, хвилях чисельностi

тощо.

До критерii:в забезпечення фауни охороною необхiдно вiдносити такi п'ять:

Укра!нi стiйких популяцiй, мiсцезнаходження яки:х забезпеченj загальною охороною,

у "червонi" списки

i

розроблення вiдповiдних Планiв дiй,

(3)

(1)

наявнiсть в

(2) внесення видiв

формування мехаmзмiв пiдтримання

стiйкостi популяцiй в умовах тотально! фрагментацi1 видсвих ареаmв i порушення структури популяцiй
(вiково!, статево1, просторовоУ), життевих i сезонних циклiв тощо, (4) розвиток сиетеми реабiлiтацiУ
популяцiй на основi розплiдникiв та сиетеми рятування приречених популяцiй з
переселениям репродуктивного ядра в iншi мiсця,

iнших видiв

i

(5)

подальшим

змiну ставлення пересiчних людей до тих чи

змiну суспiльних цiнностей, включаючи ставлення до тварин як до трофею чи як до

бiологiчного ресурсу загалом.
Цi п'ять базсвих факторiв можуть бути ефективними при врахуваннi кiлькох спiльних для них
знаменникiв (таб.l праворуч), частипа яких визначаеться бiологiчними особливсетями видiв, а частипа

· особливостями

нашого ставлення до видiв:

l)динамiчна просторона- часова структура популяцiй
2)рiзний фактичний статус на заповiдних
З)неоднакове ставлення до одних

i тих

i мiграцiйна

i господарських

активнiсть;

об'ектах;

самих видiв в рiзних соцiальних шарах людськоУ популяцii';

4)можливiсть переходу тварин зi статусу "раритетного" у статус шкiдника
його чиселыюстi

5)

i статусу

i

навпаки, залежно вiд

територi1 оселення;

необхiднiсть рiзного вiдношення до видiв

-

аборигенiв

i

до адвентивних видiв, з урахуванням

необхiдностi проектування квазiприродних уrруповань. Невиконання хоча б одного з п'яти базсвих
положень першого блоку (лiворуч) та неврахування будь -якого з положень другого блоку (праворуч)

,JX

веде до руйнацii' вcie'i сиетеми схорони видiв дикоi' фаун и. Роз глянем о почергово цi фактори та рiвень Ух
врахування

: а

А,

i пiдтримки з боку людин и. Позитивнi
1. Наявнiсть стiйких популяцiй
2. Внесения видiв у "червонi" списки .

фактори схорони.

З.Механiзми пiдтри:мання популяцiй

4.Система реабiлiтацi ! популяuiй

5. Змiни ставлення перес iчних людей . Необхiдно також розглянути i не гативнi фактори схорони :
l. Динамiка просторово-часовоl струюурн
2. Неоднаковий статус видiв на рiзних територiях
3. Рiзне ставл ення до одних i тих самих тварин в рiзних соцiальних групах
4. Простота переходу тварин iз статусу раритету у статус шкiдника
5. Рiзне ставлення до аборигенно'i та адвентивноi' фауни .Окрiм того, мова повинна йти про три
важливi проблеми:

l)адвентивнi види забирають i без того малий просторовий i трофiчних ресурс у аборигенно1 фауни ,
на користь аборигенних видiв цю ситуацiю виправити неможливо;

i без бiотехнiчних заходiв

2)осередками iснування раритетно! частини аборигенноi: фауни стали незначнi за площею заповiднi
та наближенi до них за рiвнем збереженостi природm територii';
З)стала актуальною необхiднiсть проектування квазiприродних угруповань. Останнi розвиваються
сткхiйно, хоча для цього запропоновано низку спецiальних бiотехнiчних заходiв .
Загальний проблемний фактор - це фiнанси для природоохоронних проrрам i змiни суспiльноi·
моралi. Будь-яка iнiцiатива у галузi схорони природи пов'язана з необхiднiстю свiдомого або
законодавчоrо обмеження чи заборони тих чи iнших форм nриродокористування, зменшення або
припинення загального експлуатацiйного навантаження на природнi комплекси

i

неприбуткових з
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огляду на поточнi економiчнi iнтереси .
Варто зважати на те, що фауна е традицiйним

i безкоштовним

ресурсом для людини,

i для

й (фауни)

схорони необхiдними е саме дер~авнi заходи з обов'язковими проrрамами розвитку суспiльно!

свiдомостi i моралi. Психологiчна реабiлiтацiя колишнiх шкiдникiв та носi!в збудникiв природних
iнфекцiй, колишнiх конкурентiв у боротьбi за споживання природних ресурсiв, колишнiх небажаних
вiзитерiв - основа ефективностi державних програм

i

основа формування ново! сиетеми поглядiв на

охорону дико! фауни. Розвиток невиправданих споживацьких iдей
хiмiчних агентiв

i ультразвуксвих

i знарядь вбивства диких тварин- вiд
i зброi· -стали ознакою розвиненога

систем до атрактантiв, вибухiвки

суспiльства бiльше, нiж успiхи у збереженнi незайманих природних куточкiв.

Окрiм того, суттевим фактором дестабiлiзацi! бiосистем е практика

i C<lMa

iдея !х використавня як

дарового природного ресурсу. Ефективнiсть трансформацi! речовини й енергi! на рiвнi популяцii·
споживача (то~ ей) не може переnищуват и

10- J5%, i

у кращому виnадку лише

1-2%

повертаються на

природоохороннi заходи. Врештi, приватна активнiсть у царинi природокористу нормально може бути
спрямована

лише

на

nрибуток,

який

безсумнiвнр

природоохоронних успiхiв виробника- споживача.
формування двох базсвих систем niдтримки

i

буде

дiаметрально

протилежним

до

Все це незаперечне свiдчить про важливiсть

розвитку природоохоронних iнiцiатив:

державних програм, що мають бюджетне фiнансування;

2)

1)

у виглядi

у виглядi rромадських неприбуткових

об'еднань, що мають гранти ; 3) Yci iншi форми активностi у галузi схорони природи i
природокористування закономiрно ведуть до збiднення аборигенних фаунистичних уrруповань i до
формування

квазiприродних

трансформованих

систем ,

частка

яких

збiльшуеться

катастрофiчно.

Проблема

(квазiприродних) систем, адвентивних видiв та бiологiчного забруднення наразi

стають провiдними у природоохороннiй активностi бiльшостi цивiлiзованих кра!н . Осташпо про
блему

-

бiологiчне забруднення

-

суттево актуалiзуе рос транспортних мереж та мiжнародно! торгiвлi

бiологiчними зразками.
Табл.

1

Система забсспеч е ння

охороною (лiво р уч) та

5

фаунi охороною

5

ключовiх факторiв забеспечення

видiв

факторiв що протидiють i"м (правору ч )

!. Наявюсть ст1йких популящй;
2. Формування червонiх спискiв ;
3. Пiдтримання стiйкостi попуЛяцiй;
4. Сю..:тема реалiбiтацiй попупяцiй;
5. Змiни ставлення пересiчних

1.
2.
3.

!lросторово - часова динам1ка популя ц1й;

Рiз ний статус тварин на заповiдних

i

госп . об"сктах;

Рiз не станнелсння до тварин в рiзних соцiальних

rрупах;

4.
5.

Легкiсть змiни статусу ; раритету у статус шкiдника
Рiзний статус видi в
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ВИВЧЕНПЯ ВМIСТ ТОКСИЧНИХ МЕТАШВУ М'ЯКИХ IГРАШКАХ

ИХ

!ИХ

на

М.Слiпенко

вiд

Ки!всъка Мала академiя наук "Дослiдник"
вул. Сiчневого повстання, 13, Киi'всъкий палац дiтей та юнацтва, м. Киi'в, Украi'на

JГО

як

Невiд'емною складавою суспiлъства е дiти. Саме вiд них залежить майбутне планети в той час, коли

i"i

вони отримують знания та розвиваютъся, дiзнаючисъ безлiч корисвих iстин. Але якого розвитку дiти

на

досягаютъ зараз? Сучасний свiт став жорстоким до дiтей, гальмуючи

уТИ
до

розвиток екологiчною та

речей, довiв природу до стану "вiчного спокою". Це означае, що науково

стъ

природi нищiвноrо удару, завдяки чому вона стае мертвою, i чим далi

!Ядi

- технiчна революцiя завдала
- тим гiрше. До науково - технiчно'i

революцii' вiдносяться: автомобiлi, якi викинули в повiтря безмежну кiлькiсть отрути ; польоти у космос,
якi зробили озоновi дiрки, що небезпечнi потраплянням сонячноi' paдiaцi'i; будова житлових будинкiв

в их

и

i'x

соцiальною проблемами. Науково - технiчний проrрес, давши людству безлiч кариених та цiкавих

i

намiсцi природних заповiдникiв чи паркiв ... У зв'язку з цими проблемами екологiчна ситуацiя в Украi'нi

ДО

незадовiлъна . Це пояснюеться демоrрафiчною кризою на сьогоднiшнiй день. Висока смертнiстъ та мала

ем а

народжуванiсть дае вiд'емний природнiй прирiст населення . До причин вiдносяться вище зазначенi

разi

проблеми, також аварiя на Чорнобилъськiй атомнiй електростанцi1, та найпоширенiша проблема

qю

палiння жiнок в станi вагiтностi

iвлi

i взагалi.

-

Але у своi'й науково- дослiдницъкiй роботi я розглянув надто

непомiтну, але й водночас поширену проблему, що стосуетъся дiтей. Ця проблема

-

потрапляння до

орrанiзму дитини високотоксичних елементiв як Кадмiй, Стибiй, Свинець. Потрапляння не з
забрудненого повiтря , не з дитячих майданчикiв, а з м'якоi' irрашки. М'яка iграшка мае висакий

щiв

психологiчний вплив на дитину, тому потреба дитини в нiй зрозумiла. Але дитина не знае, що ця

irрашка, придбана в невiдповiдному мiсцi, може вплинути на й здоров'я , що в майбутньому призведе до
тяжкого життя . Користування м'якою irрашкою може бути iррацiоналъним, що с основним чинником
потрапляння високотоксичних елементiв до органiзму. Тому суть моеi' роботи полягае у проблемах
eкoлoril та впливi цих проблем на органiзм дитини.
Чому я звернув уваrу саме на дiтей? Це пов'язано з демоrрафiчною кризою в Укра!нi,

i

я вирiшив

розкрити одну з причин цiei' кризи. На перший погляд причина, якiй я придiлив уваrу с невагома. Але
чарiвнiсть оманлива, оскiльки йде мова про потрапляння до органiзму дитини токсичних елементiв з
м'яко'i iграшки.
Будучи в державному пiдприсмствi сертифiкацi'i

провести дослiд на вмiст Стибiю, Кадмiю
лабораторi"i

щу

//

за

присутностi

i

лаборанта.

i

стандартизацi! товарiв, я вирiшив самостiйно

Плюмбуму в м'якiй irpaшцi. Дослiд я проводив у хiмiчнiй
Досл iд

проводив

методом

атомно

спектрофотометрii' з самостiйним приготуванням розчину пiддослiдного зразка.

3

-

абсорбцiйно'i

м'яко! iграшки я

обрав три елементи (nластмаса, штучну хутро, штучна тканина), в яких шукав Кадмiй, Стибiй ,

1 1
:001.
!

Плюмбум. Кожну рiч, довiвши до елементнаго стану,
абсорбцiйного спектрофотометра .

дослiджував за допомогою

атомно

-

Метод полягас у ефектi поглинання резонансноi' хвилi (лiнii'

вшrромiнення) вiльними атомами енемента, якi видiляютъся з атомноi' пари пiддослiдного зразка. Таким

Jа1ни

чином кiлькiсть атомiв, що поглинула резанансну лiнiю, с концентрацiя пiддослiдних елементiв в м'якiй

сiчня

iграшцi . Результати були позитивнi, що свiдчить про безпеку придбання iграшок у вiдповiдних мiсцях.

v1.

п.

Вiдповiдне мiсце- по-перше пiдприсмство чи магазин з наявнiстю сертифiката вiдповiдностi ; по-друге
иаявнiсть лiцензi! на продаж товарiв чи по слуг.
Але пiдприемство не може здiйснювати контроль над всiма товарами в oбiry, тому виходячи з фактiв,
я дiйшов висновку, що близько половини м'яких irрашок в Украi'нi не вiдповiдають стандартам
(вiдповiдним нормам) . I частка irрашок, що не вiдповiдають стандартам, продаютъся на звичайних
ринках, де продаються побутовi речi . Доведения цьому с прес-конференцiя та прес-релiз з питань
сертифiкацi"i м'яких iграшок в Украi'нi. За даними , що були оприmодненi на конференцii', за 1998 - 1999
роки не витримали сертифiкацii': кожна 15-та iз перевiрених вiтчизняних iграшок, кожна 8-ма з

iноземних iграшок (за результатами дослiдженьУкрЦСМ) . Це данi про irрашки, що були представленi,
i будь-яка з них може спричинити негативний вплив на здоров' я дитини .
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ПРОБЛЕМИ ЗАПОВJДНИХ ТЕРИТОРIЙ ВШНИЧИНИ
(НА ПРИКЛАДI УРОЧИЩА "КНЯГШIЯ")
С.В. Coвripa, В.С. Берчак
Уманський державний педаrоriчний унiверситет
вул. Садава 2, м. Умань, Черкаська обл.
l

У вiк науково -технiчного прогресу, економiчних досяrнень спостерirаються негативнi явища у
природному середовищi. Своею дiяльнiстю людина збiднюе генетичний фонд планети, втрачаеться
природна рiзноманiтнiсть ландшафтiв.
За останнi ·два столiття ландшафти Вiнн:ицькоl областi також зазвали докорiнних змiн . В

·ix

структурi переважають аграрнi та селитебно - промисловi ландшафти, площа лiсiв зменшилася з
70% до 12,8% територii". В зв'язку з цим держава намагаеться розширити мережу об'ектiв
природно-заповiдного фонду

[5,

с. 7] . Саме тому урочище "Княгиня "
[4, с. 33-34] .

р . ) набуло кaтeropi"i

(1975

пам'ятки природи загальнодержавного значения

Багато дослiдникiв працювали над проблемою заповiдних територiй Вiнниччини. Г.I . Денисик

дав у своlй працi коратку характеристику Вiнницькоi" областi
Вiнниччину краем зелених дiбров

золатих нив

[3,

с.

А також називае

60-61].

[2, с. 32] . Iз
аналiтично- статистичного довiдника, за редакцiею О .Г. Яворськоi", ми можемо дiзнатися про
екологiчний стан областi та про стан об'ектiв природно- заповiдного фонду [6, с . 53].
Проблеми заповiдних територiй набули досить "гострого" характеру, проте у певних регiонах
вони ще бiльше загострюються. I якщо ближнiм часом Ух не вирiшити , то вони можуть набути
i

i

згадуе про урочище

"Княгиня"

глобальних масштабiв.
Для визначення nроблем, пов'язаних iз збереженням природно-заповiдного фонду Вiнницькоi·
областi ми коротко зупинимося на i"i фiзико- географiчнiй характеристицi. Площа Вiнницько·i

областi

становить

26,492

тисячi

квадратних

кiлометрiв .

Розмiщуеться

в

середнiй

частинi

лiсостеповоi" зони . На пiвночi П межi лежать у середнiй течiУ рiчки Гуйви (басейн р . Тетерева), на
пiвднi вона обмежена Днiстром.
Вiнницька область лежить в межах пiвденно-захiдноi· частини Украlнського кристалiчного щита .

Поверхня областi нерiвна, розчленована, глибокими долинами рiчок, подекуди ярами та балками .
На територii" областi знаходяться найбiльшi висоти Подiльськоi:

(370

м)

i Приднiпровськоi" (322

м) височин. Однак у геоморфологiчному вiдн ошеннi Вiнниччину краще дiлити н а три частини:

Приднiстров'я, Побужжя

i Приднiпровську височину.
- це своерiдна гiрська кра!на.

Вiнниць ке Приднiст ров ' я

Днiстра

Тут Подiл ьське плато мае нахил в бiк

вiдзначаеться великою розчле нованiстю рiчками на окремi пасма

i

с.

[3,

60-61 ]. Глибокi
[1 , с . 14].

долини рiчок Приднiстров'я надають цiй частинi областi витляду гiрсъкоl мiсцевостi

У Приднiстров' i" вапняки утворюютъ малъовнич i канъйони, стiнки , форми вивiтрювання та
печери. Зандяки i"м окремi дiлянки долин рiчок Кам'янки, Мурафи, Русави взятi пiд охорону
[2].Такою дiлянкою

е урочище

"Княгиня".

Воно розташсване на кам'янистих

схилах рiчки

Кам'янки, невеличка!, але своерiдноi". Ii" долина - прекрасний куточок природи . Збереження
збагачення i"i характерних рис примножуе красу природи пiвдня Вiнницъко\ областi [5, с . 66 ] .
Нами

узагалъненi дослiдження науковцiв

встановленi

такi

малотрансформованi

закономiрностi,
куточки

якi

областi

дiяльностi. Такий вплив торкнувся

i

iз вивчення заповiдних територiй

показали,

зазнають

що

протяг ом

вагамого впливу людини

i

й

i

десятилiтъ

господарськоi"

урочища "Княгиня". Це лiсове урочище з малъовничими

краевидами, яке розташсване на кам'янистих схилах рiчки Кам'янки. Займае площу

вапнякiв

Вiнниччини

останнiх

53,0 га .

Виходи

глибока долина створюютъ в урочищi своерiднi гiрсъкi ландшафти, що дае можливiсть

вiднести рiчку Кам'янку до найкрасивiших рiчок Приднiстров'я.
В збережених лiсових маеивах з дуба звичайного та скельного зустрiчаються справжнi зарослi
дерену в пiдлiску, якi передаютъ характернi риси Приднiстровських лiсiв недалекого минулого.
Схили пiвнiчноl експозицii: уро•шща утворенi рiзноманiтними хвойними насадженнями, з
куртинами рiдкi сно\ австрiйськоl сосни.

Великоi" шкоди лiсовим маеивам було нанесено стихiйним лихом в кiнцi листопада
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Плаща пашкоджених лiсiв становить близько територн урочища.

Ново·i шкоди

урочищу завдало поширення на теритQрii' пiвденних perioнiв Вiнниччини

небезпечного шкiдника лiсу,

бiлоrо американськоrо, ..метели ка, який знищував рiзноманiтнi

насадження на йоrо територil.

'

Значну шкоду наносить населения неконтрольованим збором рослин-первоцвiтiв та лiкарських
рослин. Так, в урочищi "Княгиня" шороку зменшуються територii', якi- ще нещодавно були "вкритi"

пiдснiжниками, сон травою, пролiсками,
зменшення "ix чисельностi [6, с. 53].

що спричинило

скорочення

ареалу

цих рослин

При подальтому комплексному впливовi на заповiднi територil Вiнниччини

"Княгиня" вiдповiдно, можливе

i'x

певнi заходи як на державному так
а навпаки сприяти

i"x

вирiшенню.

на урочище

повне виснаження. Щоб не допустити такого стану, необхiднi

i

реriональному рiвнi. Кожному заповiднику, кожному об'екту

природно-заповiдноrо фонду слiд придiляти бiльше уваги

(

i

i

i не бути баЙдужими до i'xнix проблем,

·

з

в
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о
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С.О.Старовойтова; Л.Б. Орябiнська
Нацiональний тсхнiчний унiверситет Укра!ни "КПI"
пр. Перемоги, 37, м. Ки!в, Украi:на, 03056
e-mail: prombt@fЬt.ntu-kpi.kiev.ua
1

Резидентна

i транзиторна мiкрофлори хазяi:на активно беруть участь у

метаболiзмi холестерину.

Шляхи вилучения холестерину молочнокислими бактерiями до кiнця не з'ясованi . ПрипускаютЪ
iснування

цiло!

низки

механiзмiв

гiпохолестеринемiчно! дй лактобактерiй:

безпосередня

асимiляцiя холестерину, зв'язування холестерину клiтинними стiнками бактерiй, ферментативне
руйнування жовчних кислот, а також фiзiологiчна дiя кiнцевих продуктiв ферментацil жирних

кислот з короткими бiчними ланцюгами
Iндiгенна

мiкрофлора

кишечнику

[1-4].
активно

приймае

участь

також

в

травнiй

функцil

макроорганiзму, що реалiзуеться через синтез ними рiзноманiтних ферментiв, що здiйснюють

метаболiзм не лише холестерину, а

i

бiлкiв, лiпiдiв, вуглеводiв, нукле!нових кислот, мiнеральних

речовин, жовчних кислот та iнших компонентiв
Метою

роботи

було

з'ясування

[5] .

здатностi

бактерiй

роду

Lactobacillus

викаристовува-ги

холестерин в якостi единого джерела вуглецю та продукувати зовнiшнi протеолiтичнi ферменти.
Здатнiсть баh.'Терiй використовувати холестерин виявилася штамовозалежним процесом. Лише

штами

L.acidophilus (Cananda)

здатнi

були зростати на середовищi з усiма взятими до експерименту концентрацiями холестерину

(0,2%,

L.delbrl!eckii subsp. bulgaricus LB86, L.bulgaricus LB51

0,5%, 1,0%, 2,0%).

та

Гiпохолестеринемiчна дiя пробiотикiв залежала не лише вiд !х здатностi

впливати на обмiн холестерину, але й не меншою мiрою вiд здатностi цих бактерiй виживати за
специфiчних умов шлунково-кишкового тракту хазя1на.

Для утилiзацi! бiлкових компонентiв,

що

входять до складу поживних

середовищ дуже

важливим е рiвень продукцiУ протеолiтичних ферментiв у молочнокислих бактерiй, який, як
правило, корелюе з активнiстю росту та накопиченням бiомаси клiтин. Дослiдження активностi

зовнiшнiх протеаз молочнокислих бактерiй показала, що активнiсть ферментiв стрiмко зростае
протягам

перших

24

годин

культивування.

Тобто,

зовнiшнi

протеолiтичнi

ферменти

краще

синтезуються молодими клiтинами молочнокислих бактерiй.

Таким чином, можна зробити попереднiй висновок, що пробiотичнi препарати на основi
лактобактерiй можна застосовувати як гiпохолестеринемiчнi препарати , для знижепня рiвня
холестерину та для поповнення вiд сутнiх протеолiтичних ферментiв для лiкування людей з
ро з ладами т равления.

Робота виконана при фiнансува.чнi ГраюпуПрезидента Украiни.
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В.М . Харчишин, О.М Степанов
Бiлоцеркiвсъкий державний аграрний уаiверситет
Соборна плаща 8/1, м . Бiла Церква, Киi:вська обл . , 09117

e-mail: victorkh@ukr.net
Актуальнiсть теми. Птахiвництво УкраУни е однiею з найбiльш iнтенсивних

>ИНу.

i

динамiчних галузей

сiльськогосподарськоrо виробництва, яка мае всi можливостi в короткi строки подолати економiчну скруту

llOTЪ

[3].

Основною метою птахiвництва кожноi· краlни мае бути збiльшення виробництва екологiчно-чистих

едня

дiпичних, висококалорiйних продуктiв- яець

и вне

х~рчування. Вiдомо, що продукти птахiвництва е також цiнним сировинним матерiалом для промисловостi.

:>НИХ

3 огляду

i м'ясадля забезпечення людей

фiзiологiчне необхiдною нормою

на вищезазначене альтернативним способом виробництва сiльськогосподарськоi" продукцi! який

задовольняе вимоги екологi! е такий де використовуються природнi цеолiти у скл адi рацiону
дослiд використавня цеолiтiв в сiльському rосподарствi показав Ух високу ефективнiсть.

1КЦil

JЮТЬ

[1 ,2]. Баrаторiчний

Результати наших дослiджень вказують на те, що включения цеолiтiв до складу рацiону перепелiв

ьних

призводить до пiдвищення продуктивностi птицi
Висиовки

вати

1.

ти.

i пекращения

якостi продукцiУ.

i пропозицil:

Сучасний стан навколишнього середавища постiйно погiршусrься , зокрема, стасовна забруднення

вiдходами сiльськоrо господарства.

lише

2. Використання

а:атнi

цеолiту Сокирницького родовища дозою

1,5 %

продуктивнiсть птицi, якiсть одержано"i продукцil та зменшити

),20/о,

вiд м ас и рацiону дозволя е пiдвищити
негативний

антропогенний вплив на

навколишне середовище .

oiOCTi

ти за

дуже

ЛIТЕРАТУРА:

Харчишин В . М. Вплив цеолiту Сокирницького родовища продуктивнiсть перепелiв

Й, як

\.

ностi

науксвих праць Вiнницького ДАУ.-

)СТа€

2.

раще

родовища, цеолiтовмiсного базальтового туфу родовища "Полицьке-П"

сновi
рiвня
а,ей

я

з

2005.- N2 22.-

Герасименко В.Г., Харчишин В.М.

перспслiв.- Бiла Церква ,

3. Якименко

2005. - 11

С.

//

Збiрник

164-170.

Рекомендацi! щодо застосування

i

цеолiту Сокирницького

черв'ячноi: бiомаси у рацiонах

с.

IЛ. Перепел японський: Методичнi рекомендацii" щодо технологii" iнкубацi "i та утримания

в умовах приватного господарства .

- Бiла

церква,

2001. - 3 1 с.

при

acillus
)philus
testinal
lilk //J.
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ЕКОЛОГ!ЧНИЙ МОИПОРИНГ ПРИРОДIШХ ВОД
С . М. Сини шин , Т.Р.федорiв, Р.Ф.Федорiв
Фiзико-механiчний iнститут iм.Г.В.Карпенка НАН Укра!ни
вул. Наукава 5, м. Львiв, МСП, 79050

e-mail: trf@ipm.lviv.ua
Доповiдь вiдноситься до скологi! i стосуеться проблемм оцiнки чистоти'природни.х вод на великих i
[ 1 - 7].

недоступних для безпосереднiх вимiрювань акваторiях. Цiй проблемi присвячено багато робiт

В основному оцiнюють чистоту води хiмiчними та фiзичними методами, реалiзацiя яких трудомiсткаi

локалiзована мiсцями вiдбору проб.

·

У доповiдi викладепi результати розробки

i

практичного використання мобiльноi· (переносноi)

iнформацiйно-вимiрювальноi· сиетеми для оцiнки чистоти природних вод великих акваторiй. Носiями
(сигналами) вимiрювальноi·
випромiнювання

iнформацi! е розсiянi атмосферою

оптичного

дiапазону.

Первинним

i

земною поверхнею електромагнiтнi

перетворювачем

просторово-спектральних

iнтенсивностей електромагнiтних випромiнювань у цифровий сигнал служить трьохсмугова цифрова

фотографiчна камера з iнтерфейсом для вводу даних у комп'ютер. Фiзичнi ефекти взаемодii' свiтла

i

речовини (модуляцil) покладенi в основу розробки алгоритмiв обробки вимiрювально! iнформацii:.
Програмно обчислюються профiльнi дiаграми за дев'ятьма параметрами (iнтенсивностi в трьох
спектральних каналах, вмiст сiрого (ахроматичного)
хвильове число

i

i

вмiст " чистого"

еквiвалентна довжина хвилi кольору, iнтенсивностi

(хроматичного)

ciporo i

кольорiв ,

"чистого" кольорiв) . Як

показуе практика, для конкретно! задачi ефективними е один або декiлька з перечислених параметрiв.
Для дано! конкретно! задачi потрiбно було знайти стiйкий (iнварiантний) до заваджаючих факторiв
(хмарнiсть, хвилювання водноi· поверхнi) параметр, щонайкраще вiдображае чистоту води. Таким
параметром е iнтенсивнiсть (яскравiсть) сiрого. На рисунках для порiвняння наведепi результати
профiльного апалiзу двох фотографiй озера Свiтязь.
Профiльнi дiаграми яскравостi

ciporo

кольору води озера Свiтязь , очерету

i неба
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СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВАЗОМОЦИЙ АРТЕРИЙ МЕЗЕПТЕРИЯ ЛЯГУШКИ

(RANA TEМPORARIA L.) В РАЙОНАХ БИФУР-КАЦИЙ СОСУдОВ
И. Свикис, Д . Бэма
Латвийский Университет
бульв. Кронвалда 4, Рига, Латвия,

LV-1000

e-mail: isvikis@inbox.lv
Вазомоции, спонтанные ритмические колебания диаметра сосудов, изучаются уже давно . Впервые
1852 году в ·вене крыла летучей мыши [4; 9]. Вазомоции om1caiiЫ в сосудах

вазомоции были описаны в

различных органов: мезентерия

[2; 7; 12], кожи [8], мышц [10], оболочке головного мозга [5], почек [6) .
vitro [2; 5], так и iп vivo [11; 13]. Считают, что темп вазомоций, задают
пейсмейкеры, которые находятся в районе бифуркации сосудов [1 ; 10]. Цель

Вазомоции наблюдали, как iп
специфические клетки

исследования: сравнить параметры вазомоций в артериях мезентерия лягушки в районах бифуркаций
сосудов . Использованные животные : самцы лягушек (Rапа
держали в террарии при температуре

через

12

+20

temporaria L)

весом

30-35

г. Животных

С, при естественном освещении. Эксперименты проводили

часов после поимки животных. Методы: Для исследования выбирался район ответвления

артерий первого порядка А 1

[3]

диаметром

100-200

т . В работе применялея метод прижизненной

видеомикроскопии. Видеоряд обрабатывался используя методику

"frame

Ьу

frame",

для выявления

nериодич еских изменений диаметра сосудов , получен ные временные ряды, обрабатывались методом
сnектрального анализа с последующей фильтрацией данных . Параметры вазомоций рассчитываJшсь в

отрезках с наи более стабильными периодами и амплитудами .

Результаты :

Учитывая частоту

встречаемости вазомоций с различными периодами, полученные данные разделены на

вазомоции с периодами
вазомоций

Т1=[10-17] с, Т2=

(17-27]

с , ТЗ =

(27-35]

с, Т4

>3 5

4

группы:

с. Показано, что периоды

основной артерии повтортотся в ответвлениях . Констатировано, что в ответвлениях , по

сравнению с основным сосудом , увеличивается частота встречаемости вазомоций с периодами Т4

(более

35

с) и Т1

(10-17

с); уменьшается количество вазомоций с периодом ТЗ

(27-35

с) . С помощью

двухфакторнога дисперсионного анализа ( исследовалось влияние факторов "лягушка" и "тип сосуда" на
амплитуду вазомоци й) показано статистически достоверное влияние фактора

"тип сосуда"

на

исследуемый приз нак (р <О, О1) : в ответвлениях амплитуда вазомоций во всех группах вазомоций

больше чем в основном сосуде. Используя t-тест, показано, что в основном сосуде амплитуда вазомоций
в группе ТЗ статистически достоверно отл ич ается от амплитуд вазомоций в группах Т l , Т2 , Т4 (р <О ,О 1);
в ответвляющихся сосудах достоверных различий нет тол ько между амплитудами вазомоций в группах

ТЗ н Т4

(p>O.OS).

Выводы : повторяемо сть периодов вазомоций в основном сосуде и в его ответвлениях

может свидетельствовать о едином водителе ритма, котор ый находится в район е бифуркации со суда .
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3. Colantuoni А. , Bertuglia S., Intaglietta М , Quantitation of rhythmic diameter changes in arterial microcirculation, Heart and Circulatory Physiology, Vol 246, Issue 4 508-Н517, 1984
4. Farasin А., New hypothesis for the origin of craпio - sacral motion, Journal of Bodywork Therapies; 229237; 1999

S. Filosa A.J., Bonev A.D., Nelson М. Т., Calcium Dynamics in Cortical Astrocytes and Arterioles During
Neurovascular coupling, Circulation Research 95 :e73-e8l , 2004
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Regulatory Integrative Comp Physiol 282: Rl468-R 1476; 2002
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ВОдЫ БОЛЪ'i:пОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ

И.М. Цымб~, · Л.Э. Велиева
Севастопольский Национальный университет ядерной энергии и промышленности
ул. Курчатова 1, г. Севастоnоль, АР Крым, Украина, 99033

e-mai1: evere82@mail.ru
Севастопольская бухта по своему положенто является уникальным природным обра-зованием. Она
относится к бухтам закрытого типа и вдается в сушу на глубину свыше семи километров, что позволяет

использовать ее для ведени я морской хозяйственной деятельности. В Севастопольской бухте
базируются морские флота Украины и России , осуществляется интенсивная перевозка пассажиров

малыми

судами.

Прибрежная

часть

бухты

занята

промытленными

предприятиями,

которые

обеспечивают эксплуатацию и ремонт судов .

Гидрохимический режим бухты сформирован как под влиянием ограниченного водо обмена с
открытой частью моря, так и под влиянием хозяйственной деятельности. Недостаточный водо обмен с
открытой частью моря является следствием не только положения бухты , но и устройством за щитного

молового сооружения, который <j'зил в два раза ширину устья бухты . В акваторшо бухты ежедневно
сбрасывается от 10 до 15 тыс. м недостаточно очищенных возвратных вод через 25 организованных
постоянно

действующих

и

аварийных

источников

сбросов.

Возвратные

воды

представлены

промышленными, коммунальными, нефтесодержащими стоками . Недостаточная очистка поступающих
возвратных вод предполагает наличие в водах Севастопольской бухты широкого спектра загрязняющих
веществ ,

определить

содержание

современной приборной

базы и

которых

тре бует

квалифицированных

существенных денежных

средств.

аналитиков,

Кроме этого,

наличия

определение

содержания какого-либо отдельного компонента в составе морской воды не позволяет оценить его воз
можное влияние на отдельных гидробиантов или их биоценозы. Существенным является и то, что
механизм

действия

каждого

индивидуального

загрязняю щего

вещества

отличается

от

механизма

действия многокомпонентной системы загрязняющих веществ . Поэтому, на наш взгляд, определение

общей токсичности морской воды для решения вопроса о ее пригодности для обитания гидробиантов
является рациональным и актуальным .

Целью наше го исследования стало изучение динамики общей токсичности воды Се вастопош,ской

бухты за п ериод с ноября

2006

г. по март

2007

г. Определение общей токсичности проводили методом

биотсстирования, разработанным в лаборатории биологических исследований УкрНИИЭП
качестве тест- объекта использовали лабораторную культуру морского рачка
второго

ортонауnлиуса

[2].

Решение о токсичности морской воды

Artemia Salina

себя следующие этапы:

пригодности

Arteшia

Salina

В

принимали на основании

достоверной разницы между гибелью особей в контроле и тестиру емой воде за
включала в

[1].

н а стадии

72

часа. Методика

подготовка тест-объекта к биотестированию ; оnределение

к био-тестированшо; проведение биотестирования; математическая

обработка результатов биотес-тирования .
Пробы воды для бистестирования отбирали в шести точках акватории Севастопольской бухты

в

направлении от устья к вершине бухты, в районах, пр1шегающих к бухте Южная, бухте Северная, бухте
Голландия, Севастопольской ГРЭС, Малому Инкерману, Большому Инкерману.

Анализ nолученных результатов показ ал, что за весь период наблюдения, число погибших особей

Artemia Salina

во всех nробах тестируемой воды, с той или иной степенью достоверности, nревышало

число погибших в контроле. Гибель организмов во всех тестируемых пробах воды колебалась в
пределах

8-40%,

а в среднем составила

28%

от контроля. Несмотря на то, что уровень гибели тест

объектов не позволяет оnределить качество воды в Севастопольской бухте как "токсичная" , можно
предположить, что индекс ее загрязненности достаточно высокий .
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Процент погибших
особей (Ра

%)

~.Она

юляет

бухте

жиров

торы е

tена

Наиболее низкое качество вод Севастопольской бухты отмечено в ноябре, когда уровень гибели
опытных пробах воды составил в среднем 29%, а пробу, отобранную в бухте Голландия

с

Artemia Salina в

Sмен с

(единственная за весь период наблюдения) можно определить как токсичную .

итного

В

декабре

и

январе

прослеживалась

четкая

тенденция

снижения

загрязненности

вод

щевно

Севастопольской бухты . Среднее значение гибели в тестируемых пробах составили соотв етственно

:анных

22% и 10%. Диапазон колебаний гибели значительно
29%, а в январе 8-15%, что может свидетельствовать

шлены

~ющих

снизился и находился в декабре в пределах

11- ·

об однородности гидрохимического режима на

всей протяженности бухты. В дальнейшем отмечено дифференцирование качества воды в зависимости

~ющих

от места отбора проб для биотестирования. Наиболее загрязненной оказалась вода в вершине бухты и

шичия

в районе бухты Южной, где гибель тест - организмов достигла 42% и 3 1% соответственно.
Из полученных результатов следует вывод, что воды Севастопольской бухты

еление

нельзя

: го воз

классифицировать как токсичные. Однако они содержат вещества, которые могут вызывать гибель тест

то, что

·организмов, а следовательно, потенциально и других гидробионтов.

анизма

tеление
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Забезпечення населения продуктами харчування з кожним роком стае все бiльш глобальною проблемою, а тому

зростають вимоги до задоволення людства високобi:rц.<овими продуктами. Полiпшення якостi бiлковоrо харчування
за рахунок продуктiв тваринишдва вимаrае органiзацi! повноцiнноl кормово! бази, збагачення рацiонiв не просто
протеlном, а

i всiма незамiнними

амiнокислотами, вiтамiнами

i мiнеральними речовинами [1 ].

Новi харчовiа технологil об'еднують два вида нових виробництв: технологiю отримания бiлка з традицiйних
нових природних джерел

i технологiю

i

переробки сумiшей харчсвих речовин в новi харчовi продукти масового

споживання. Осиовне завдання новоi· технолоril полягае в тому, щоб зробити бiлок смачною
а також рацiонально використовувати величезнi потенцiйнi ресурси бiлка в кормсвих цiлях

i привабливою
[2].

lжею,

Важливою сировиною для отримания бiлкiв е соя, яка з 1 га рiллi дае 0,66 т бiлка, що бiльше нiж озима пшениця
(0,59), кукурудза (0,51) або горох (0,44) [3] . Порiвняння якостi переробки со! рiзними методами показала, що при
i"i екструз iйнiй переробцi досягаються найбiльш високi показники [4] . Сучаснi екструдери для переробки зерноних
мають суттевi конструктивнi вiдмiнностi порiвняно з екструдерами для переробки полiмсрiв. У бiльшостi випадкiв
екструдери для переробки зсрнових мають постiйне числ о обертiв

i

дозсване живлення. Робочi орrани таких

скструдерiв комплектуються набiрними черв'яками, якi складаються iз окремих секцiй iз гвинтовою нарiзкою, що
мае рiзну глибину

i рiзний

крок , а також рiзноi: конфiгурацii: змiшувальними секцiями, якi набираються в певнiй

послiдовностi осердя . Послiдовнiсть набору рiзних сскцiй дозволяе реалiзовувати рiзнi параметри переробки. До
яких

вiдносяться у першу чергу тиск , температура переробки, деформацii: зсуву. Для визначення конструкцii"

i

послiдовностi набору таких секцiй доцiльно використавня математичного модулювання процесу екструзii".
Для розв'язання цiei" задачi розробпена математична модель процесу в окремiй секцii". Аналiз лiтературних

i

практичних даних показав, що при переробцi зернових можна припустити, що процес в каналi черв'яка

наближасrься до процесiв живлення полiмерпереробних екструдерiв . Тому в розробленiй моделi профiль тиску
визначасrься iз умов рiвноваrи сил тертя об поверхнi черв'яка

i цилiндра i сил тиску.

Рiвняння збереження eнeprii"

р озв'язусrься в цилiндричнiй системi координат Лаrранжа iз врахуванням теплоти тертя на поверхнях контакту з

черв'яком

i стiнкою

цилiндра

i теплоти,

що пiдводиться вiд нагрiвникiв цилiндра. В якостi внутрiшнiх джерел

врахована теплота, що видiлясrься внаслiдок стиснення маси . Математична модель розв'язана числоними методами

i доз в оля е обчислювати

пр о фiль тиску, температурнi поля в об'емi маси

i енергетичнi

витрати.

Так им чином , будуючи модель екструзii: як послiдовнiсть секцiй iз рi з ними геометричними параметрам и, можна
шля хом багатовар i антни х розрахункiв п iдiбрати геометрiю черв'як а, яка забезпечуе заданi параметри процесу
переробки.
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В.М. Харчишин, Ю.М. Архипенко ·
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До недавнього часу розвиток людського суспiльства i самоочищения навколишнього
природного середавища вiд техногенних забруднень перебували в динамiчнiй екологiчнiй
рiвновазi. Проте останнiми раками iнтенсивне зростання населения планети, надзвичайно

·ому

\ННЯ
о сто

JИХ

iнтенсивний розвиток промисловостi, сiльського й комупальнога господарства та iншi
чинники антропогенноi' дii' на навколишне природне середовище, незважаючи на колосальнi
екологiчнi резерви бiосфери, призвели до рiзних негативних наслiдкiв, з якими бiосфера
впоратися не здатна [1 ]. Серед головних причин, що призвели до незадовiльного стану

1

во го
-кею,

довкiлля, можна видiлити наступнi:
- застарiлi технологii: виробництва з високаю енерго- та матерiаломiсткiстю, що
перевищують у два-три рази вiдповiднi показники в розвинених кра'iнах;
- висекий рiвень концентрацii' промислових об'ектiв у деяких регiонах;
- вiдсутнiсть ефективних природоохоронних технологiй;
- вiдсутнiсть ефективного правовага й економiчного механiзмiв, якi сприяли б
використавню екологiчно безпеч:них технологiчних процесiв.
Останнiм часом для вирiшення практичних завдань екологii' широко почали застосовувати
цеолiти [2,3]. Цеолiти - мiнерали iз групи природних алюмосилiкатiв лужних та
лужноземельних елементiв з тетраедричним структурним каркасом, що включають пори якi
зайнятi катiонами i молекулами води.
Лiтературнi даннi вказують на те, що цеолiти застосовують з метою схорони
навколишнього середсвища вiд забруднення вiдход ами тваринницьких примiщень i
покращення мiкроклiмату тваринницьких ферм [2,3].
Так, використавня цеолiту в якостi пiдстилки, можливо значно знизити концентрацiю

ниця

>при
:о в их
ад юв

:аких

), що
евн iй
и . До
кцii'

i

I НИХ

i

р в'яка
тиску

нeprii'

амiаку, сiрководню, меркаптанiв, летких амiнiв

акту з

ферм

i iнших забруднюючих речовин . Крiм того,

одами

насичений стоками
довrостроково"i дil.

можна

Результати наших дослiджень вказують i на селективну сорбцiю цеолiтiв по вiдношенню до
радiонуклiдiв та важких металiв, що дозволяе використовувати цеолiти для очистки стiчних

жерел

цеолiт, являеться комплексним органо-мiнеральним добривам

вод атомних електр останцiй вiд радiоiзотопiв, а також захоронению радiоактивних вiдходiв та
реабiлiтацii забруднених радiонук.iтiдами територiй.

Jouecy
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3

ВИКОРИСТАIШЯМ ХIМ1ЧНИХ ВОЛОКОН
М.С. Летратов ,О.М. Мовчанюк; Т.Д Фiлiпчак, Т.В. Григоренко
Нацiональний технiчний унiверситет Укра1ни "Ки!вський полiтехнiчний iнститут"
просп . Перемоги, 37, м. Ки!в, 03056
t

РозвlfГОк целюпозно-паперовоl промисловостi як в Украfнi, так

i в цiлому свiтi харакrеризусrься

не тiльки збiльшенням заrального оо'rму

виробництва продукцil, але й розширенням асортимету видiв паперу, що випускаюrься.
В останнi роки Д1!Я виготовлення паперу все частiше застосовуються рiзноманiтнi х.iмiчнi волокна органiчного походження, вони надають
паперу високу мiцнiсть в повiтряно-сухому станi, довговiчнiсть, бiостiйкiсть, свiтлостiйкiсть i т.д.
Синтетнчним папером називають папiр, який використовують Д11Я тих же цiлей що й традицiйний, але виготовлений iз х.iмiчних волокон, якi
дозволяють oтpимtrrn папiр з заданим комrшексом експлушацiйних властивостей, при використаннi традицiйних паперових технолоriй, в
присутностi спецiальних зв'язуючих.
Найбiльш поширеним е мокрий спосiб фор~!)'ваиня паперового полаrnа

[1 ], тому

Украlна закупила в Нiмеччинi папероробиу машину

"Брудерхауз", яка оснащена пахиленим сiтковим столом, який було змонтоваио на ВАТ "Малинська паперова фабрика" Житомирськоl областi. Перед
ВАТ "Малинська паnерова фабрика" поставлена задача освоlти технолоriю nаперу-основи Д11Я виробницrва вiнiлових шпалер.
Для виконання дослiджень були використаннi: лавсанове волокно в виmядi полiефiрного джrуrа (IY 6-06-С172-87); целюлоза cyльфtrrna бiлена
з хвойноl деревини (ГОСТ

9571);

зв'язуюче- волокно полiвiнiлспиртове (ТУ 6-06-И68-80); водамiн- 115 (ТУ У

6-002-9355.08\-2001).

Сrючатку

нарiзали лавсанове волокно з довжиною 6-1 О мм. Розпуск лавсанових волокон здiйснювали в riдророзбивачi на nротязi 5-1 5хвилин. Паралельна на
дисковому млинi здiйснювали розмелюваиня сульфаrноi· хвойно"i бiленоi· целюnази за розрООленою нами технологiею розмелювання

[3]

з

досягненням масового показника середньо"i довжини волокна 125 дг. Далi нами були виготовленнi вiдливки на листовiдливному апаратi [2] з рiзним
спiввiдношенням цетслози, лавсанового волокна i зв'язуючого.
Отриманнi зразкн паперу кондицiоиували при температурi 20±?С
механiчним дослiдженням в вiдповiдностi до методики
:r
.;

.."',...

с

i вологостi 65±2%

на протязi чаrnрьох годин

i далi

пiдцавали фiзико

[2].
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На рис.2 показана залежнiсть механiчно"i мi цностi паперу вiд спiввiдношення в й комnозицii" целюлози,лавсанового волокна
полiвiнiлспиртових волокон.
На основi проведенних дослiджень можна рекомендувати Д11Я вирrjjництва паперу-основи Д11Я вiнiлових шпалер наступну композицiю :

- масова частка целюлозного волокна, не бiльше 76%;
· масова частка лавсанового волокна, не бiльше 20%;
• масова частка пол iвiнiлспиртових волокон, не менше 3,5%.
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СОРБЕНТЫ ДЛЯ ДОО'!ИСТКИ НЕФТЕСОЦЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
ПРЕДПРИЯТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГQ ТРАНСПОРТА
М.С. Безовская, Ю.В. Зеленько, Л.А. ЯрышкИВа

Днипропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им . акад. В. Лазаряна

e-mail: ecolab@email.dp.ua
Произведетвенные сточные воды железнодорожных предприятий представляют собой сложные системы,
содержащие минеральные и органические вещества, со-став и количество которых, как правило, определяется

характером технологических процессов . Заrрязнения могут находиться в воде в виде взвешенных частиц различно

го размера (дисперсные системы- взвеси и коллоидные растворы) и в истинно рас-творенном состоянии.

· Из-за сложного состава сточных вод железнодорожных предприятий при их очистке используются комбинации
- требований к качеству воды, сбрасываемой в

различных методов, выбор которых зависит от многих факторов

водоем, типа техно-логического процесса, ряда экономических факторов. Для очистки сточных вод от основной

массы нефтепродуктов (более 100 мг/л) применяются нефтеловушки пре-имущественно горизонтального типа.
Принцип их работы основан на различии в плотности нефтепродуктов и механических примесей. Для удаления из
сточных

вод

тонкодисперсных

взвешенных

и

коллоидных

частиц,

растворимых

газов ,

минераль-ных

и

органических веществ используются физико-химические методы, к которым относят коагуляцию, флотацию,
адсорбцию, ионный обмен, ультрафильтрацию и др

[ 1 ].

Основной проблемой являются процессы доочистки сточных вод от нефтепро-дуктов до требуемых
параметров для условий сброса сто~rных вод в городСII.")'Ю кана-лизацию . В данном аспекте нами был
проведен комплекс исследований по подбору сорбентов для доочистки сточных вод от нефтепродуктов
среди

естественных

бентонитовых

иско -паем ых

глин.

Спектр

поглотительных

исследуемых

материалов

материалов

Черкасского

следующий:

месторождения

бентонитавые

монтмориллонит и палыгорскит. Большая внутренняя поверхность ментморилланита

глины,

(S=750 м2 / г) дос

tуnна для адсорбции довольно больших молекул неионогенных ПАВ и нефтепродук-тов . В результате
адсорбционная емкость бентонитовых глин по отношению к неф-тепродуктам достигает
достижения норм ПДК

(0,5

г/м3) расход природ-ного кальциевого бентонита составляет

кr извлекаемых нефтепродуктов

[ 2 ].

400 г/кг. Для
17-20 кг на 1

Для расширения извлекаемых из воды примесей и повышения

селективности природных сорбентов их необходимо модифицировать . Методы модифицирования
сшшкатных дисперсных материалов ,

их особенности применения к процессам

очист-ки

воды ,

технологии и пути использования модифицированных сорбентов в практике водоочистки обобщены в
ряде публикаций

[ 3,4 ].

В

настоящее время

стоит задача дальнейшего снижения

содержания

нефтеnродуктов в очищенной воде за счет удале-ния не только эмульгированных частичек масла, но и
молекулярис

растворенных

фракций

мик-ропорами с размерами

нефтепродуктов .

320- 350 оС
0,6* 1,2 нм [ 2 ].

модифицированного перлита nри

С

этой

целью

путем

тер меокисле ния

был получен адсорбент, обладающий поверхностными

Проведеиные исследования позволили нам разработать рекомендации по опти-мизации процессов
очистки нефтесодержащих сточных вод предприятий железнодо-рожного транспорта .

ЛИТЕРАТУРА

1. Прирадоохранная

деятельность на железнодорожном транспорте Украины: про-блемы и решения
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воды.- 1998.-20, NQ 1.-
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Плахотник В.Н. и др.- К.: Трапнспорт Украины,

2. Тарасевич Ю .И.

//Химия и технология

3. Тарасевич Ю.И.

// Химия и технология воды.-

4. Тарасевич Ю . И .
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ОПТИМIЗАШЯ ПРОПЕСУ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ОРГАШЧIШХ СПОЛУК

ГАЗОПОВIТРЯНОI CYMIШI В ПРОЦЕСI ВИРОБНИЦТВА ХЛОРВШIЛОВИ:Х
ШПАЛЕР
Д . В. Боглаенко, В.П . Шапорев
Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут"
вул. Фрунзе, 21, Харкiв, 61002

e-mail: himeco@kpi.kharkov.ua
Виробництво хлорвiнiлових шпалер пов'язано з проблемою досягнення достатнього сrупеня знешкодження паро газовоУ сумi

(ПГС), що -вiдходить вiд технологiчно'i лiнiУ, сушильних шаф i камер спiнювання пластизолю (речовина для зв'язування хлор
Газоповiтряна сумiш вiд лiнiУ виробництва хлорвiнiлових шnалер насичена вуrnеводневими сполуками, такими як, формальдег
топуол, ефiри фталевоУ кислоти, етилбензол , тетрагiдрофуран та iншi.

У якостi очисно'i сnоруди застосовусrься пiч для термiчного обеззаражешtя вуглеводневоi' сумiшi за рахунок тепла згорян.
природного газу, конструкцiя якоi· наведена на рис.

1. Процес ведеться при темпераrурах 680-720°С, темпераrура сумiшi перед входе

до термамасляного пiдirрiвача (4) у камерi догоряння (3) близько 550°С . Утилiзацiя тепла знешкодження rазiв можс здiйснюватися
допомоrою теплообмiнних апаратiв: термамасляного пiдiгрiвача (4), повiтряного пiдiгрiвача (6) або водяного економайзера (8)
залежностi вiд потреби якостi тепловоi' енергii'. Димовi rази видаляються за допомогою димаходу

(9) через димар,

в и сота я кого 1О!

дiаметр 0,5м.

Концентрацiя забруднюючих речовин на виходi з димаря при наявному термiчному режимi не вiдnовiдае прийнятим нормам л
захисrу атмосферного nовiтря (сrупiнь перетворения небезпечних органiчних сполук складае

48-50%), тому

в цiлях оптимiзаu

процесу очистки була розробпена кiнетична модель хiмiчного nроцесу знешкодження rазоnовiтряноУ сумiшi та nроведений анал
роботи реактора (печi) стасовна цiei' моделi.

Рис.

\f.._
\_~
1- Jlcma11oвкa термiчного знезаражеюtя ПГС

1- горiлка газова ; 2- топка печi (камерна); 3- камера до горяння; 4- термомасляний пiдiгрiвач; 5- канал домiшування холодного
6- пiдiгрiвач повiтря ; 7 -подача ПГС до печi; 8 - водяний економайзер; 9- димохiд.
Оцiнка ефективностi процесу знешкодження шкiдливих компонентiв та 'ix швидкостей деструкцi'i у топцi печi була зроблена

nовiтря;

на пiдставi методiв формально! кiнешки, що дозволило надати рекомендацiУ настуnиого характеру:

- niдняти темnераrуру у камерi rорiння до 900-1 000°С;
- змiнити конструкцiю neчi з цiллю niдвищення часу перебування i досягнення гомогенного змiшування реагуючих сумiшей.

Повторнi замiри концентрацiй орrанiчних сполук на виходi пароrазово'i сумiшi iз димаря пiсля пiднятrя темпераrури у камерi
доi'Оряння

(3) з 550°С до 750°С показали cryniнь nеретворения забруднюючих речовин у середньому до 80%.

В перспективi с варiант установки в зонi реактора перед виходом газового nотоку в масляний пiдiгрiвач каталiтичноrо
конвертору, що дозволить iнтенсифiкувати процес знешкодження
rазоnовiтряноУ сумiшi вище

i

досягти сrупеня деструкцi'i органiчних складових

90%.
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ЗНИЖЕШIЯ ВИКИДIВ ВАЖКИХ ВУГЛЕВОДШ ПРИ ВИКОРИСТАНШ
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПЕКШ ДЛЯ ШИГОТУВАННЯ АНОДIВ. ШО
САМОВИПАЛЮЮТЬСЯ

0.0. Чайковсъкий, I.B. Полинецъ
Нацiоналъний технiчний унiверситет Украi'ни "Киi'вський полiтехнiчний iнститут"
e-mail: admш@rst . kiev.ua

1iшi
ру) .
:riд,

В електролiзних цехах алюмiнiевих заводiв широко використовуються електролiзери з анодами, що
самовипалюються . Анодом е спечена коксова маса, одержана безпосередньо на електролiзерi . Анодна
маса являе собою сумiш пеку й нащжнювача вугiльних матерiалiв [1].
. Пiдвишення продуктивностi електролiзерiв пов'язане зi збiльшенням сили струму, що на дiючих
електролiзерах приводить до збiльшення щiльностi струму, збiльшенню тепловидiлення, як в

!Н НЯ
tДОМ

:я за

8)

в

!Ом ,
\i

по

зацi'i

шлiз

iLJ.HOГO

lблена

tiшей.

камерi
чноrо

адов их

електролiтi, так i в анодi й катодi .
У резулыатi пiдвищусrься температура анода й iзотерми конуса спiкання й поверхнi рiдинноi· анодноi'
маси пiднiмаються нагару. Це приводить до того, що дзеркало розплаву пеку стае вiдкритим i в навколишне
середанище починае iнтенсивно надходити важкi вуглеводи . Одним зi сnособiв зниження концентрацii'
важких вуглеводiв в атмосферi е використання високотемпературних пекiв [2]. Це призводить до стiйкостi
твердо'i анодноi' маси , яка зменшуе видiл ення вуглеводiв в навколишне середовище.
Однак, перехiд заводiв на високотемпературний пек приводить до необхiдностi модернiзацii'
пекоприймальника, тому що в цьому випадку вихiдною сировиною е гранульований пек , який
необхщно розiгрiвати до температур 175-180 С.
Особливiстю високотемпературного пеку е його температура розм'якшення (80 ~ 90 С) i дуже висока
в'язкiсть в областi температур 90-130 С. Це затрудняе пiдведення тегиюти до пеку й, вiдповiдно,
з~tсншуе продуктивнiсть пекоприймальника .
Проведенi експерименти й розрахунки на тривимiрнiй математичнiй моделi показали , що при
використанин високотемпературних пекiв , пiдвищення продуктивностi пекоприймальника можливе ,
завдяки наступним факторам :

1. Збiльшення

кiлькостi пiдведено! теплоти на 70-80%;
втрат на 5-10%;
3. !нтенсифiкацiю процесу плавления пеку на 50%;
. 4. Провед~ння локального пiдirpi~y пеку до температур 175 С тiльки у з онi розвантаження пеку, в
tншому об'емt вона не повинна перев1шувати 160-165 С.
5. Змiна регламенту розiгрiву пеку.
Було зроблено вдосконалення конструкцii' пекоприймальника.
Використавня розрабленаго додаткового обладнання дозволило майже вдвiчi збiльшити
продуктивнiсть пекоплавильникiв i збiльшити температуру в вихiднiй магiстра.пi до заданоi'. Це
дозволило без проведения капiталъного будiвництва з використанням дiючих пекоплавилъникiв
повнiстю забезпечити потреби пiдприемства в виробництвi анодноi' маси для електролiзерiв з
самовипалювальними анодами., змеишивши надходження важких вуглеводiв в навколишне середовище
майже вдвiчi .

2. Зменшення теплових

ЛIТЕРАТУРА:
IЯнкu Э.А. Аноды алюминиевых электролизеров. -М. : Издательский дом "Руда и металлы",

2Чмых Е.Ф. ТеХнология и оборудование электродных и электроуrольных предприятий . - М .:

2001 .
"Металлургия",

1972, с. 432.
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КАТIОННОГО ПОМ'ЯКШЕJПIЯ ВОДИ
А.Ю . Черняк, T.IO. Беземертва

Нацiональний технiчний унiверситет Украlни "Киiвський полiтехнiчний iнститут"
пр. Перемоги 37, м. Киlв, 03056
e-mail: a.chemyak@Ьigmir.net
t

На сьогоднiшнiй день катiонне пом'якшення води е невiд'емною частиною технологiчного процесу
пiдготовки води для енергетики . Зокрема, натрiй-катiонне пом'якшення води - паширений метод

кондицiонування для пiдживлення систем охолодження та енергетичних установок невелико!
потужностi (котлiв).

Основною проблемою натрiй-катiонного пом'якшення води е необхiднiсть скиду ~егенерацiйних
розчинiв, що мiстять недопустимо високi концентрацi! хлориду натрiю (> 100 г/дм ). Ранiше було
вивчено процеси реагентного пом'якшення вiдпра-цьованих регенерацiйних розчинiв , насичених
хлоридом натрiю. Недолiком викорис-тання хлориду натрiю е те, що через його високу в'язкiсть дуже
повiльно вiдбувають-ся процеси висадження карбонату кальцiю та гiдрокарбонату магнiю, якi
утворюють -ся при пом'якшеннi розчину.
В зв'язку iз цим проводилось дослiдження nроцесу пом'якшення та освiтлення регенерацiйного розчину
за допомогою сади та гiдроксиду натрiю. 3 цiсю метою ви-вчалась залежнiсть ефективностi пом'якшення та
освiтленна регенерацiйного розчину вiд часу освiтлення та витрати реагентiв ( 1О % розчин NaC I, Т Са "' 166
мг-екв/дм 5 , TMg "' 164 мг-екв/дм\ Дослiдження показали, що практично при всiх спiввiдношеннях
реагентiв досягаеться повне пом'якшення розчинiв при обробцi lx протягам 24 год .
За 2 години ступiнь пом'якшення в бiльшостi випадкiв сягае 90 %, як ~о iонах кальцiю, так

i по ioн<!f
магнiю. При цьому залишковий вмiст кальцiю знижуеться до 1 мг-екв/дм , магнiю- до 4- 6 мг-екв/дм.,.
Якщо врахувати, що у водопровiднiй водi, я~а використовувалась для одержания реагентного розчину
хлориду натрiю, твердiсть сягае 4 мг-екв/дм , то можна сказати, що данi регенерацiйнi розчини мають
твердiсть не вищу нiж тi, що зазвичай використовуються на промислових пiдприемствах. До зого ж,
через 3 години вiдстоювання залишковий вмiст iонiв кальцiю i магнiю менте 1 мг-екв/дм . Слiд
вiдмiтити, що ефективно вiдбувасться i щ;,вiтлення реаге~тних роз-чинiв. Через 1 годину_, вiдстоювання

каламутнiсть знижуеться до

7 - 32 мг/дм-' iз 3000 мг/дм , а через 3 години - до 3 мг/дм-'. що дозволяе

застосувати данi розчини повтор-но без фiлырування. Найбiльш надiйнi результат~ отримано при
вiдстоюваннi протя-гам 24 годин (у всiх випадках каламутнiсть менше 8 мг/дм , що дозволяе
здiйсюовати фiлырування цих розчинiв через iонообмiннi смоли. При вивченнi кiнетики вiдстою-вання
видно, що осиовна маса осаду вiдстоюсться протягам пертих двох годин . Пiс-ля вiдстоювання
протягам 24 годин об'см осаду сягае 8 - 12 % вiд об'ему розчину. Цi осади легко зневодн:юються на
пористих керамiчних фiльтрах i можуть пiсля проми-вання використовуватись в буд iвел ьнiй
пром исл овостi .
Таблиця 1 - Змiна каламутностi та об'сму осаду рСJенерацiйного розчину (на-сичений !Зозчин
хлориду натрiю , кальцiева твердiсть - 270 мг-екв/дм , магнi€ва твер-дiсть - 90 мг-екв/дм ) JIPII
його пом'якшеннi содою та лугом (доза лугу - 90 мг-екв/дм', доза соди - 270 мг-скв/дм) в
залсжностi вiд часу освiтлення.
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ПРОЦЕС СУШКИ ЗЕРНИСТИХ КОМПОНЕНТIВ В ПСЕ ВДОЗРЩЖЕНОМУ Ш АРI
~ ·

А.В. Дахненко, А . Р. Стеrтанюк
Нацiональний полiтехнiчний унiверситет Украi'ни "Киi'всьiЦ!.Й полiтехнiчний iнститут"
пр . Перемоги, 37, м. Киi'в, 03056

e-m ail: ynk@users.nty-k.lJi.kiev.ua
tрунт е основним джерелом забезпечення сiльськогосподарських культур поживними речовинами .
Але iснування та розвиток суспiльства пов'язаний iз збiльшенням техногеиного та антропоrенноrо
впливу на довкiлля i в результатi призводить до збiльшення обсягiв промислових вiдходiв та
iнтенсивноi' експлуатацii' продуктивних земель. Це супроводжуеться значним виносом поживних
речовин, особливо гумусу, та як результат - спустошенi та виснаженi rрунти та рiзке зменшення
вjюжайностi . Важливим засобом покращення харчування сiльськогосподарських культур е
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Виробництво добрив з сумiшi солей сульфату амонiю та гуматiв шляхом гранулювання у сушарцi
rрануляторi псевдозрiдженного шару дае можливiсть вирiшити проблему одночаснога внесения добрив
i rумiнових добавок. Тому створення сучасних композицiйних матерiалiв для покращення родючостi
rрунтiв е надзвичайно важливою народногосподарською проблемою .
У проектi розробленi реальнi елементи конструкцi1 установки для виробнИцтва гранульованих
гумiново-мiнеральних добрив. За технологiею грануляцii' в апарат з псевдоз рiдженим шаром подаеться
розчин сул ьфату амонiю, що проходить стадi'i зневоднення та сушiння з отриманням готового продукту
у виглядi гранул сферичноi' форми дiаметром 1,8 3,5 мм. Готовий продукт вивантажуеться в сепаратор
i niсля охолодження подаеться на ф~совку. Вiдпрацьований теплоносiй пiсля двоступiнчастоi' очистки
виводиться в атмосферу. Дана технологiя дозволяе вводити в добрива мiнеральнi домiшки такi, як
гумати - стимулятори росту i протектори радiонуклiдiв.
Гранули, що утворюються пiд час сушки в грануляторi псевдозрiдженого шару сумiшi солi сульфату
амонiю та гуматiв мають надзвичайну складну структуру. Структура гранул настiльки щiльна, що кiрка,
яка утворюеться пiд час сушки практично повнiстю закривае пори . Пiд час сушки сумiшi утворюються
дефекти кристалiв, якi прискорюють швидкiсть росту кристалiв, приводять до змiни 'ix форми ,
збiльшенню числа та мiцностi фазових контактiв . Тому в серединi гранули утворюються централький
"веJПiкий" кристал та поверхнева дрiбнокристалiчна структура .
Проведено математичнi дослiдження процесу нагрiву гранули та сушки вологи на поверхнi гранули
(рисунок 1). Гранула попередньо нагрiваеться до заданоi' температури. На поверхню рiвномiрним

-вання

шаром наноситься рiдина.

)Вання

;:льнiй

До дано'i rранули пiдводиться з з овнi тепло . Температура гранули зменшусrься вiд нутрiшньоi'
температури rр анули до кiнцево! температури (на поверхнi гранули). За рахунок енергii·, що вiддала
гранула та пiдведеноi' теплоносiем, рiдина нагрiваеться i випаровуеться . В результатi математичного
моделювання ми отримани можливiсть визначити час, що витрачаеться на випаровування рiдини, тобто
час висихання rранули, за яким, в свою чергу, по траекторii: рул')' гранули в процесi сушки

~озчин

розраховуеться висота апарата.
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Модель процесу су1ики гранули
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ И дИНАМИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОд В
ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ НАКОПИТЕЛЯ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

РЕЖИМНЫХ,НАБЛЮдЕНИЙ
Ю.А . Денисова
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"
Пр . Победы, 37, г. Киев, 03056 Украина

e-m ail: capGul@yandex.ru
Одним из основных источников загрязнения подземных вод в промытленных районах Украины являются
накопители твердых промытленных отходов .

В качестве объекта исследования был выбран накопитель твердых отходов
ЗАО "Северодонецкое объединение Азот", который входит в состав комплекса накопителей твердых отходов
химических предприятий Лисичанско-Рубежанского промытленного района. Территория размещения накопителей

характеризуется сложными природными (тектонические, геологические, гидрогеологические) условиями и
значительной антропогенной нагрузкой. Участок относится к зоне мелкой складчатости Донбасса и зоне развития
региональных надвигов, осложненных серией более мелких тектонических нарушений; сложен терригеиными

породами карбона: сланцевыми глинами, песчанистыми глинами, песчанистыми сланцами, известняками,
песчаниками, сильно выветренными алевролитами и аргиллитами, перекрытыми четвертичными отложениями. В
пределах участка выделены два водоносных комплекса: нерасчлененных четвертичных отложений и терригеиной
толщи каменноугольных отложений, гидравлически взаимосвязанных и не имеющих природной защищенности,

питание подземных вод имеет выраженный инфилырационный характер .
Исследование состояния и динамики загрязнения подземных вод проводилось по резулыата.м режимных

наблюдений за период

2002-2006 r.r. [1].

Были установлены

4

группы загрязняющих веществ: компоненты,

вызывающие солевое загрязнение, группа азотных соединений, показатели органического загрязнения (фенолы ,
формальдегид), микрокомпоненты (литий, марганец, никель).

Оценка состояния подземных вод дана по двум прямым критериям

-

их качеству, определяемому путем

сравнения содержания загрязняющих веществ в естественных условиях с ПДК и площади загрязнения

[2]. Было

установлено, что загрязнение подземных вод в зоне влияния накопителя имеет локальный характер, подземные

воды по группе азотных соединений (аммоний, нитриты, нитраты), показателям органического загрязнения
(формальдегид, фенолы) и никето отне сены к

I (нормальное)

классу состояния (площадь загрязнения до

0.5 км ,
С<ПДК), а по компонентам , вызывающим солевое загрязнение, и микрокомпонентам (литий, марганец) - ко П
классу (с негативными изменениями) состояния (пло щадь загрязнения 0.5-5.0 км 2 , С=5-!ОПДК). ·
2

В качестве критерия д инамики з агрязнения подземных вод был выбран размер площади загрязнения. Был о
устан о влено , что п л ощади загрязнения по литию и марганцу стабильны во времени, что связано, по-видимому, со

специфико й их миграционно й сп о собности: .литий хорошо переносится водой, марганец

-

растворимый 11

легкоподвижный компонент. Изменения площадей з агрязнения по нитритам и нитратам имеют сходный вид, что
обусловлено прирадой загрязнения: нитратный азот является конечным продуктом в цепочке последовательного
окисления азота. Графики изменения во времени площади солевого загрязнения , а также площадей аммонийного,
фенольнога и формальдегидного загрязнения не имеют четко выраженных закономерностей, что требует
привлечения дополнительных критериев для выявления закономерностей формирования очагов данных
загрязнений и прогнозирования особенностей их изменения во времени.
ЛИТЕРАТУРА:

1.

Информация о состоянии качества подземных вод на промплощадке СГПП "Объединение Азот"

- Луганск:
ЗАО "ПО Востокдонбассгеология" , 2002-2006 rr.
2. Экологические функции литосферы 1 В.П. Трофимов,
В.Т. Трофимова . - М.: Изд-во МГУ, 2000. - 432 с.

11

полигона ТПО (пос. Фугаровка)

Д.Г. Зилинг, Т.А . Баработкина и др . ; Под ред.
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СОЛОМИ РIПАКУ ПАТРОНПИМ МЕТОДОМ
'1 ·

I.M.

Дейкун

'

Нацiональний технiчний унiверситет Украi"ни "Киiвський полiтехнiчний iнститут",
пр. Перемоги 37, м. Киi"в, Украi'на, 03056

e-mail:gomelya@users.ntu-kpi.kiev. ua
Зростаюче споживання i виробництво паперу та картону ставить перед целюлозно
nаперовою промисловiстю важливу проблему розширення сировинноi' бази. Украi'на мае
розвинуте сiльське господарство, вирощуе значну кiлькiсть зернових та олiйних культур, в
результатi чого утворюсrься солома, яка не знаходить свого практичного використання. Тому
перспективним е використання Yi для одержания волокнистих напiвфабрикатiв, придатних для
виробництва паперу та картону рiзного призначання.
Мета роботи - дослiдження процесу одержания целюлози iз соломи рiпаку натроиним
методом.

У результатi визначення хiмiчного складу соломи рiпаку встановлено, що вмiст целюлози
складас 37,3%, лiгнiну- 26,4%, пентозанiв- 29,6%, золи- 7,8%, речовин, що екстрагуються:
гарячою водою- 10,1%, 1%-м розчином NaOH- 28,2%; спирто-бензольною сумiшшю- 1,4%.
Як i iншi види недеревноi' сировини, солома рiпаку мае висакий вмiст пентозанiв i золи, а за

1,

3

lX

вмiстом лiгнiну наближаеться до хвойних порiд деревини.
У роботi були проведенi дослiднi натроннi варiння соломи рiпаку при гiдромодулi 5:1,
температурi варiння 1700С з з~арюванням вiд 20 до 170 ОС протягам години i концентрацiею
NaOHy розчинi 30 та 40 г/дм . Тривалiсть варiння складала 60 ... 210 хвилин з iнтервалом 60

,I,

хвилин .

й

1,

ol ,

[ ЛО

со

.

И

Проведенi дослiдження показали, що при концентрацii' NaOH у
розчинi 30 г/дм3
i
тривалостi 60 ... 210 хвили~ вихiд целюлози складав 71,8 .. .45,5%, вмiст лiгнiну 24,2 ... 16,2%, а
при концентрацii: 40 г/дм i тривалостi 60 ... 210 хвилин вихiд целюлози- 63,0 .. .35,5%, вмiст
лiгнiну- 17,9 .... 10,2%. Зольнiсть целюлози у процесi варiння при концентрацii' 30 та 40 г/дм3
знижувалася до 6,8 ... 5,7% та 6,0 .... 5,1% вiдповiдно.
Як показали проведенi дослiдження, досить високi концентрацi1 лугу, що задавалися на
варiння, та значна тривалiсть процесу (до 21 О хвилин) не дозволяють досягги
вмiсту
залишкового лiгнiну в целюлозi нижче 10,2%
Лабораторнi зразки целюлози iз соломи рiп~ку, одержаноi· натроиним варiнням з
концентрацiею NaOH у варильному розчинi 40 г/дм протягам 120 хвилин (вихiд целюлози47,9%, вмiст лiгнiну- 15,6%, зольнiсть- 7,06%) мали розривну довжину 4200 м i опiр на злам
15 п.п .

fПО

ого

(~:

r"

ЛIТЕРАТУРА:

! .Технология целлюлозы: В

3

т./Непенин Ю.Н.- М.: Экология,

оrбелка целлюлозы. Прочие способы получения целлюлозы.-

1994.592 с.

Т.З: Очистка, сушка и

и

ре д.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГII KOHCEPBffi 3 ЛАКТОФЕРМЕВТОВАНОI РИБИ
Л ..Б. Добробабiна, М . С. Гортунов
Одеська нацiональна акаДемiя харчоних технологiй
вул . Канатна 112, м. Одеса, 65039

Виробництво консервiв з гiдробiонтiв (ГБ) за класичними технологiяци можс бути вiднесено до

снергозатратних, так як воно пов'язано з попередньою тепловою обробкою (ПТО) напiвфабрикату перед
консервуванням. Це потребус створення сучасних енергозберiгаючих технологiй виробництва консервiв, якi
забезпечують отримания продукцii" нового рiвня якостi.
Метою теплового впливу на м'язову тканину при ПТО с збiльшення харчово·i цiнностi за рахунок

зменшення вологовмiсту до межi, яка зазначена у нормативнiй документацi"i. Одним з найбiльш прийнятних
способiв зниження вологоутримуючоi" здiбностi м'язово! тканмни с обробка у розчинах кислот. Для цici" мети
можливо використовувати молочну кислоту бiологiчного походження.
Скринiнг молочнокислих мiкроорганiзмiв дозволив виявити продуктивнi культури . Для отримания
бiологiчноi' молочноl кислоти викаристовували гомоферментативнi молочнокислi бактерi ·i

L.plantarum

rрунтовi томати, огiрки
а

3,88 .. .3 ,95,

L.acidophlus i

та овочевi соки (з капусти), екстракти вiдходiв консервного виробництва та некондиц iй нi
також

[ 1].

По кiлькостi накопичення молочно"i кислоти

завдяки

вiдм iнним

органолептичним

-

показникам

до

3,32/100 r,

величини

найпридатнiшим

pl-1 -

поживним

середавищем визнано середовище з томатiв.

Вплив овочевими ферментаваними субстратами, якi мiстять молочну кислоту бiологiчного походження,
на м'язову тканину риби дозволив зменшити вологоутримуючу здiбнiсть, досягти мiнiмальноi" гiдрат ацi"i в

iзоелектричнiй точцi бiлка, коли кислотнi та основнi групи бiлкових молекул взасмно блокуються [2].
i пiдпресуванням риби .
Аналiз втрат загального i бiлкового азоту при лактоферментуваннi , який не перевищував 25 %, що значно
нижче, нiж при традицiйно! ПТО, а також формування органолептичних показникiв готових продуктiв ,
Подальше видаnения звiльненоl вологи вирiшували шляхом вакуумування

пiдтвердили

висновок про прiоритетнiсть використавня субстратiв на основi подрiбнених томатiв.

Лактоферментований напiвфабрикат та готовi консерви з ньоrо мали високу бiологiчну цiннiсть за рахунок

збагачення бiологiчно активними речовин ам и , що утворились внаслiдок метаболiзму молочнокислих
бактерiй , та ни зькi мiкробiолоriчнi показники, завдяки зниженню активноi· кислотностi до межi нижчоi·

4,2 та

утвор ени м антиб iот икам.
Вивчення фракцiйного складу б iлкiв пiленrасу та шпроту чорноморськоrо,

що пройшли процес

лактофсрментування томатним субстратом, дало можливiсть визначити прийнятну сту пiн ь структурних змiн
бiнкiв.
За запатентованим способом лактоферментування томатним субстратом риби , в яко ст i попсредньоi·
обробки перед ст~р ил i зацiсю, запропонована нова енергозберirаюча технологiя рибних I<онсервiв в
томатному

coyci,

вiдповiдно до яко'i розробпена тазатв ерджена необхiдна н о рмативна документацiя та режим

дробовоi" стерил i зацii" за принципами термостаб iлiзацii" для консервiв "Пiленгас пiкантний в томатному

coyci":
Проведеннi до слiдження бiолоriчних та бiохiмiчних показникiв дозволяють рекомендувати розроблений
_5 -_ 5_ -....,J;-O-_1_
0 _з_о_ . _5-_ 5_ -_2_0 -_1_
0 . 0 •20 ± о.о 2 мпа
120°С

5О'С

120°С

спосiб лактоферментування риб перед консервуванням, як альтернативний традицiйнiй ПТО спосiб для
виробництва консервiв iз основних промислових риб.
ЛIТЕРАТУРА :

1. Безусов А. Т. , Добробабiна Л .Б. ,
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2003.- 640
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МIНIМАЛЬНА ГУСТИНА ЗРОШ ЕННЯ В РО ТОРПО-ПЛIВ КОВОМУ АПАРАТI

I.O. Дубовкiна, О.Г. ЗубрiЙ.
Нацiональний технiчний унiверситет Украi'ни "Киi'вський полiтехнiчний iнститут"
пр . Перемоги , 37, м . Ки!в, Укра!на, 03056.

e-mail: smorodinka55@yandex.ru
ДО

ред

Процеси в тонких шарах рiдини набули широкого розповсюдження в хtмiчюи , медичши , харчовiИ ,

ЯК!

бiотехнологiчнiй промисловостях. В окрему групу можна видiлити роторно - плiвковi апарати. Апарати цього
типу вiдрiзняються високою iнтенс.ивнiстю тепловiддачi мають вiдносно невеликий гiдравлiчний опiр.

но к

Вагомою перевагою апаратiв роторно-плiвкового типу е можливiсть скорочення тривалостi обро6ки

них

продукту завдяки малому часу перебування на грiючiй поверхнi

ети

Процеси гiдродинамiки, тепло

- i

[1].

масообмiну в роторних апаратах мають доволi складний характер .

Мiнiмальна густина зрошення займае особпиве мiсце у питаннях дослiдження, проектування

i

експлуатацi!

J!НЯ

плiв кових апаратiв. Пiд цiею величиною розумiють, те наймевше значення густини зрошення, при якому

us i

рiдина повнiстю змочуе поверхню апарату

iйнi

руйнування п л iвки . Мiнiмальна густин а зрошення Г 111jnдобре дослiджена для апаратiв з rравi тацiйною течiею
плiвки i недостатньо для роторних плiвкових апаратiв .

•н ним

цiУ в

[2].

Зниження густини зрошення Г min менше

призводить до

,

М iнiмальна густипа зрошення Г mim як вiдомо, отримупься при зниженнi витрат рiдини . Густина
зрошеная отримуеться при зрошеннi

ння ,

[2].

cyxoi· стiнки

апарата .

У данiй роботi експериментально дослiджувалась мiнiмальна rустина зрошення г""'·

,ка розраховувалась як Г min=Y.IЛd, i2/н; У - витрата води, м 3 /с; d - дiаметр апарата, м .
У резулыатi експериментiв , був встановлений складний характер залежностi
ротора

вiд швидкостi о бертання

( рисунок 1, а).

ачно
КТ !В,

0,00016
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· f..:-1-- -+---+--+-
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Рисунок

1: а - зал ежнiст ь .мi11 iлшльноi' густини зро zи ення

вiд частати оберт а шт рот ора. б- впл и в

Pr 11а в ел ичину

11ений
Отриманi ексnериментальнi данi були узагальненi залежнiстю

Re m1n. 2

iб для

вел ичини

Fr вiд 0.002 д о

=

242Fr-0 ·065

(1)

де-

R emin 2

ктерий

[здание

(1 ), при значениях

1.58.

v

критерiй Рейнольдса;
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Fr=g

- критерiй

Фруда;

п- частота обертання ротора, 1/с ;

в'язкостi, м 2/с .
Коефiцiент кореляцii. становить

g - коефiцiент прискорення вiлыюго падiння;
- ·
0,89. На рису н ку 1, б побудований графiк, який

Отриманi результати можуть бути використанi при визначеннi

- коефiцiент кiнематично'i
вiдповiдае залежностi

(1).

густини зрошення в промислових

апаратах.
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Технология концентрирования белковых продуктов в
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КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА МОРСКОЙ ВОДЫ ДЛЯ НУЖд
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ТУНИСА

IНOl

ТЕ. Митченко, И.М Астрелин.,П.В. Стендер, Фендри Фредж

( 1).

Национальный технический университет Украины

1 ВИХ

"Киевский Политехнический Институт"
пр.Победы 37, Киев, 03056

e-mail: Tuniman2005@yahoo.fr
В настоящее время Тунис занимает первое место среди африканских и арабских стран по темпам

развития экономики. Пропорционально возрастает потребность в электроэнергии, которую существующие
КИМ.

тепловые электростанции уже не способны удовлетворить. Для надлежащего энергообеспечения страны
правительством был принят курс на развитие ядерной энергетики. В то же время в Тунисе остро стоит
проблема пресной воды, поэтому целесообразным представляется строительство электростанции на морском

М.:

побережье, и использование морской воды в целях охлаждения конденсаторов турбин.
Использование воды в качестве теплоносителя и теплоносителя-замедлителя в ядерных установках имеет
ряд преимуществ.

\ . Вода, обладая хорошими теплопередающими свойствами , относительно просто и с малыми затратами
мощности перскачивается насосами.

2.

Использование воды в качестве теплоносителя позволяет осуществить непосредственную генерацию

пара в реакторе (киnящие реакторы). Лёгкая вода используется также для организации параводяного цикла
во вторичном контуре .

3. Невоспламеняемость

и невозможность затвердевания воды упрощает проблему эксплуатации реактора

11 вспомогательного оборудования .

4. Лёгкая вода дешева.
5. Использование воды обеспечивает безопасность эксплуатации реактора.
6. В реакторак с водяным теплоносителем-замедлителем при соответствующей

конструкции активной

зоны можно достичь отрицательного температурного коэффициента реактивности, что предохраняет реактор
от произвольнаго разгона мощности.

На АЭС с водным теплоносителем необходимо обеспечить весьма высокую чистоту воды первого
контура . Примеси, содержащиеся в воде, могут вызвать отложения на элементах первого контура

-

в

реакторе , насосе и арматуре. Особенно опасны отложения на тепловыделяющих элементах (ТВЭЛ) реактора ,
так как это не только приводит к снижению коэффициента теплопередачи, но может вызвать и аварийную

Cltтyaцt!IO . Тем пература оболочки ТВЭЛов всегд а выше температуры теплон о сителя. Превышение это тем

бол ьше, чем больше толщина отложений и тепловая нагруз ка . Отл ожения в реакторе могут вызвать
ухуд шение теплопередачи, сильный нагрев и как следствие р азру шение оболочек ТВЭЛов . При разрушении

оболочек nроисходит з начительн ая активация тепл оносителя за счет выхода в него продуктов деления. При
nрсвышении активности в контуре выше опред еленного предела необходим останов реактора.
Поэтому требования к качеству воды, используемой при выработке электрической и тепловой энергии ,
строго регламентированы. А морская вода, как известно, более агрессивна, чем пресная , и в большей степени
загрязнена органическими веществами растительного и животного происхождения .

Проблемы создания технологий

обессоливания высокоминерализованной воды , обеспечивающих

соответствие требованиям к качеству воды, принятым в электроэнергетике, и одновременно высокий уровень
экологической безопасности являются сегодня одними из наиболее актуальных . Для решения указанных

nроблем разработана пилотная установка для испытания комбинированной технологии деминерализации
воды, включающая наиболее эффективные современные методы водоnодготовки .
Установка включает следующие модули:

·грубая механическая фильтрация морской воды;

· улырафилътрация;
· обратноосмотическая деминерализация;
· Н-катионирование с противсточной регенерацией по технологии UPCORE;
· ОН-анионирование с противсточной регенерацией по технологии UPCORE;
·финишная деминерализация на смешанном слое ионитов.
Технологическая схема пилотной установки nредставлена на плакате.
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Испытания комбинир ованой технологии nланируется провести на ряде атомных и теnловых станций

Украины, а также в Национальном центре науки и ядерных технологий в Тунисе.
Технологическая схема пилотной установки представлена на р исунке
С: ·

l.

Подача воды

Исход ная вода nодается на установку из сети nредnриятия под давлением

2-4

бар.

Рис. 1. Принцuпиальная технологическая схема пшtотной установки
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UЬратноосмотический мембранный модуль

26

1 .Цозировочная станция каустика

13

Станция промывки мембран

27

Фильтр - ловушка анионита

14

LЬорник пермеата оьратного осмоса

дS

Фильтр смешанного действия

Н асос подачи воды на регенерацию аниовита

С пеци ф икация о снов н ого технол оги че ского о борудов ан ия
Дози р ов к а фл о ккул янт а (поз .l)

Для улучшения фильтруемости воды в схеме установки nредусмотрена станция дозировки флоккулянта.
Дозирование флоккулянта производится автоматически пропорционально потоку воды, для чего в комплеК>
станции входит имnульсный вихревой датчик потока. С его помощью также ведется учет поступающей на

очистку воды. Регулировка удельного расхода флоккулянта, а также приготовление рабочего раствора
производится вручную .
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lкулянта.

юмплект

ющей на

Установка ультрафильтрации (поз.

2- 6)

Для удаления из воды механических примесей с размером частиц более

100 мкм в установке используется сетчатый
самопромывной фильтр (поз.2). Очистка фильтра производится автоматически по перепаду давления свыше 0.2 бар.
Фильтрованная вода поступает на ул.ьтрафильтрацион~:~ый модуль (поз.З), где вода освобождается от
микробиологических загрязнений, а также коллоидных примесей. J3 модуле будуи использованы мембранные
элементы тупикового типа различных производителей с целью выбора оптимальных. Очищенная вода (пермеат)

nоступает в сборник (поз.7). Периодически, по мере загрязнения мембран, · автоматически осуществляется их
химическая очистка и стерилизация . Для этого подача сырой воды прекращается, и очищенная вода из сборника (поз.7)
насосом (rюз.б) подается в мембранный модуль. В промывочную воду с помощью дозировочных станций по
заложенной циклограмме вводятся растворы гипохлорита натрия и каустической соды . Потребление воды на

собственные нужды установки составляет около 10%.
Сборник пермеата (поз.7) представляет собой две пластиковые емкости установленные в параллель и снабженные
датчиками уровня для контроля заполнения.

Электрическая мощность установки

- не более б кВт.
9 - 13)

Обратноосмотическая установка (поз.

Пермеат после ультрафилырации с помощью подающего насоса (поз.8) наnравляется на установку обратного
осмо са. С помощью дозировочной станции (поз.9) в воду вводится ингибитор накипеобразования- антискалант. Затем

вода поступает на картриджные 5-микронные фильтры тоiп<ой механической очистки (поз.

10),

после которых с

помощью насоса высокого давления (поз.11) подается на мембранный обратноосмотический модуль. Модуль состоит

из трех мембранодержателей, в которых установлены по четыре рулонных мембранных элемента Fil.МTEC. Работа
обратноосмотической установки полностью автоматизирована. Пермеат после установки обратного осмоса собирается
в сборнике (поз.

14). Периодически по мере засорения мембран производится их химическая про м ывка специальными

моющими растворами с помощью станции химпромывки (поз.IЗ) . Отмывка мембран производится вручную.
Пер~rеат после установки обратного осмоса с минерализацией

5-I О

мг/л с помощью насоса (поз. 15) подается на

1юнообменную деминерализащuо. Электрическая мощность установки - не более
Установка ионаобменной деминерализации (поз.

30 кВт.

16- 28)

В состав установки ионаобменной деминерализации входят противсточные Н-катионитовый (поз.!б) и ОН
анионитовый (поз. 22) фильтры , а таюке фильтр смешанного действия (поз.28) без регенерации загрузки . На выходе
1юнитовьrх фильтров установлены фильтры-ловушки (поз.21) и (поз.27).
Расчетные фильтрациклы Н-катионитового и ОН-анионитового филыров составляют не менее

100

часов

непрерывной работы . В качестве фильтрующей загрузки используются моносферный сильнок исл отный катионит

DOWEX UPCORE Мопо С-600 и моносферный высокоосновный анионит DOWEX UPCORE Mono А2-500.
Противсточ ная регенерация ионитов осуществляется по технологии UPCORE. Для регенерации
используется nодгото вленная вода из сборников (поз. ! 7) и (поз . 22). Регенерационный цикл состоит из 5

ио нитов
стадий

-

поджатия слоя , подачи регенерационного р аствора, вытеснения регенерационного раствора, оседания ионита, быстрой

промывки загрузки. Поджатие слоя осуществляется в направлении снизу вверх насосами (поз.
обесnе•швающими расход

1О

куб ..м/час в течение

дозирово•!НЫХ станций (поз.20) и (поз.26) в течение

18) и (поз . 24),
3-5 минут. Затем с помощью насосов (поз.t9) и (rюз.25) и
30-45 м инут осуществляется подача и последующее вьпеснение

регенераци о нных растворов также в направлении сннзу вверх. После это го на фильтры преr.:ращают п одачу воды и в

1ечение

10 минут происходит оседание ионитов.

1юнитов в направлении сверху вниз в течение

На последней стадии регенерации осуществляется быстрая промывка

2-5 минут.

Общее время регенерации фильтров составляет

45-65

м инут.

Работа Н-кати онитово го и ОН-анионитового филыров управляется автоматическими контроллерами. Дозиров ка
1шслоты и щелочи автоматизирована.

Н-ОН-ионированная вода поступает на фильтр смешанного действия (поз .2 8), загруженный смешанным слоем

ионитов DOWEX МВ-50. Расчетный ресурс фильтра до З&\1ены загрузки составляет
Эnекrрическая мощность установки

4300 часов непрерывной работы .

- не более 1О кВт.

В результате испытаний, проведеиных на пилотной установке, будут произведены:
-отработка оптимальных режимов эксплуатации;
-определение эксплуатационных затрат на каждой стадии;

-определение обьема и состава жидких и твердых отходов и уровня их экологической безопасности;

Испытания комбинированой технологии планируется провести в Национальном центре науки и ядерных
mнологий в Тунисе с использованием воды Средиземного моря.

Вся полученная в ходе исnытания информация будет положена в основу проекта установки химводоочистки для
атсмной станции, строительство которой заланировано Тунисским правительством.

раствора
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БIОТЕХНОЛОГIЯ БIОМНТАНОГЕНЕЗУ ЯК ЛАНКА БIОКОНВЕРСНОГО
КОМПЛЕКСУ
В.М. Харчишин, I.M. Гавриш
Бiлоцеркiвський державний аграрний унiверситет
Соборна площа 8/1, м. Бiла Церква, Ки!вська обл ., 09117

e-mail: victorkh@ukr.net
У зв'язку з реформуванням аграрного сектору економiки Укра!ни з'являсться значна кiлькiсть

фермерських господарств. Крiм того, значну частку тваринницько!

i

рослинницько! продукцil, яка

надходить на ринок , дають iндивiдуальнi селянськi господарства . Але всi цi господарства потребують
альтернативних технологiй

джерел одержания енергil. Прикладом цього може бути бiотехнологiя

i

одержания бiогазу, яка е складовим елементом бiоконверсного комплексу
Сiльськогосподарське виробництво

-

[1].

однин iз основних акумуляторiв сонячно! енергil, яка в

ре зультатi фотосинтезу та iнших складних бiологiчних процесiв накопичусться у виглядi енергi!

хiмiчних

зв'язкiв в рослинних та тваринних органiзмах

[4].

За даними ООН з

ycix

видiв вiдходiв, що

утворюються при цiлорiчному свiтовому виробництвi продуктiв тваринництва та рослинництва, можна
отримати таку кiлькiсть палива, якоi· достатньо для покриття 10% свiтових потреб енергi!.
Рiзке зниження родючостi грунтiв, втрати гумусу, якi не поповнюються внесениям мiнеральни х
добрив, потребують радикальних з мiн в отриманнi iз сiл ьськогосподарських вiдходiв високоякiсних
бiодо брив, якi мають у своему складi азот, фосфор , калiй, макро-

i

мiкроелементи та rумiноподi бнi

речовини тощо. Таким чином, проблема використания вiдходiв сiльськогосподарського виробництва
це проблема не тiльки екологi!, але

i стратегil

-

сiльськогосподарського виробництва.

Сучасна бiоенергетика керусrься двома основними напрямами конверсil органiчних вiдходiв : термохiмiчна

конверсiя (пряме спалювання, пiролiз) та бiоконверсiя (отримания органiчних добрив

i бiогазу) .

Суть процесу бiометаногенезу nолягас у мiкробiологiчному анаеробному зброджуваннi органiчних
речовин з отриманням бiогазу, яке проходить у три етапи.

3

метою iнтенсифiкацil процесiв метаногевезу на практицi застосовуються бiогазовi установки

(БГУ), метантенки яких бувають вiд одного-двох до декiлькох тисяч кубiчних метрiв (рис .
який утворюсrься в процесi бiометаноrенезу, складасться на
вуглецю

Зберiгаючи

[2].

50-80% iз метану та

на

50-20%

дров

[3] .

1М

3

Бiоrаз,

переваги природного газу (легко транспортусться, згорас без диму та

yci

кiптяви) , бiогаз с екологiчно чистим енергонос iем, теплотверна здатнiсть якого становить
ккал/м3 . За вм iстом енергii"

2).

iз дiоксиду

бiогазу еквiвалентний

0,6 л.

керосину,

1,5

5500-6000
3,5 кг

кг. кам'яного вугiлля та

Вiн може бути викор истаний дл я приготуванн.я !жi, опаленн.я примiщень, нагрiванн.я води , у

двигунах внутрiшньоrо згорання в якостi пальноrо, що доз воляе у певнiй мi pi з аощадити пр ироднi
eнeproнocii·, як i с доро rо коштуючими.
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Нацiональний технiчний унiверситет Укра!ни
"Ки!вський полiтехнiчний iнститут"
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сть

Одним iз перспективних способiв переробки нейтральних регенерацiйних розчинiв, що мiстять iони

яка

важких та кольорових металiв може бути Ух вилучения шляхом електролiзу.

ОТЬ

Вiдомо, що в наслiдок великоi" перенапруги вiдновлення водню на поверхнi кадмiю, кадмiй досить

)ГiЯ

добре видiляеться при електролiзi навiть iз кислих розчинiв. Тому електролiз вiдпрацьованих кислих
а

реrенерацiйних розчинiв проходить досить ефективно з отриманням металевого кадмiю та розчину
сiрчано"i кислоти [ 1]. Про те процес в кислому середовищi завжди проходить з iнтенсивним видiленням

в

pгil

водню, що спричиняе значне зниження ниходу кадмiю за струмом.

ЩО

Тому виникае необхiднiсть

вилучения iонiв кадмiю з нейтральних регенерацiйних розчинiв. В зв'язку з цим нами були вивченi

ж на

процеси електрохiмiчного вилучения кадмiю з розчинiв сульфату натрiю за звичайних умов та при
використаннi анiонно1 мембрани марки МА-40 .

.них

Для електролiзу викаристовували розчини що мiстили 150 г/дм3 'j'льфату натрiю та 42.5 г/дмЗ iонiв
1.33 до 6.67 А/дм .Отриманi результати дослiджень

: них

(iбнi

кадмi.ю. Щiльнiсть струму змiнювали в межах вiд

rва-

показали, що швидкiсть вилучения кадмiю з розчинiв залежить вiд щiльностi струму. Так зниження

1iчна

концентрацil iонiв кадмiю з 42.5 г/дм3 до 2.5 г/дм3 приj=1.33 А/дм2 вiдбуваеться за 7 годин, приj=З.33
А/дм2 за 4 години, а приj=6.67 А/дм2- за 2 години. При цьому концентрацiя iонiв кадмiю за 5-8 годин
знижуеться до 0.2-1.6 г/дмЗ. Слiд вiдмiтити, що по мipi зниження концентрацii" iонiв кадмiю в розчинi

ших

спостерirасrься зниження виходу кадмiю по струму. Це пов'язано з ти:м, що за дани:х умов електролiзу

iз зниженням концентрацil iонiв кадмiю знижуеться рН середови:ща, що супроводжуеться пiдвищенням
швидкостi реакцi1 електролiзу води та збiльшенням витрати струму на вiдновлення водню.

овки
о газ ,

Значно пiдвищити ви:хiд по струму при електрохiмiчному вiдновленнi iонiв кадмiю вдалось при

СИду

проведеннi електролiзу в електролiзерi в якому катодний та анодни:й простiр роздiленi анiонною

6000
1,5 кг

мембраною. В даному випадку вихiрна кшщентрацiя iонiв кадмiю складала 28.66 г/дмЗ, щiльнiсть по
струму була 1.64 А/дм2 та 4.1 А/дм2 . Як i в попереднiх дослiдженнях, швидкiсть вiдновлення кадмiю
головни.\\ чином залежить вiд щiльностi струму i суттево падас iз зниженням концентрацii: кадмiю у

IДИ, у

розчинi. Сл iд вiдмiтити,

.1-у та

роднi

що застосування анiонно1 мембрани в

електролiзерi

дозволяе значно

пiдвищити вихi~по струму. Протягам перших двох годин при j=4.1 А/дм2 та перших чотирьох годин
при j=\.64 А/дм , коли видiляеться основна маса кадмiю, вихiд по струму близький до 100%. Надалi
при значному зниженнi концентрацii" iонiв кадмiю в розч инi спостерiгаеться рiзке зниження виходу по
струму. Бiльш рiзкий спад вiдмiчено при бiльшiй щiлыюстi струму. Це обумовлено ти:м, шо протягам

гною

суки

д.вох-трьох годин за щiльностi струму 4.1 А/дм2 в вибрани:х умовах електролiзу вилучапься практично
весь кадмiй (- 99%) i його концентрацiя знижусrься до ~ О .2 г/дм3. За дан их умов електролiзу незалежно
вiд щiльностi струму реакцiя середонища залишаеться незмiнною (рН "' 7). Це е iще одним
пiдтвердженням того,

що

основним катодним процесом е вiдновлення кадмiю iз незначним

вiдновленням водню.
и

14-96.

В цiлому, якщо судити по даних електролiзу, то можна сказати, шо даний метод е одним iз

nерспективних при вiдновленнi регенерацiйних розчинiв, так як дае можливiсть вилучати такий цiнний
метал, як кадмiй та отримувати регенерацiйний розчин придатний для повторного використання. В

анодному просторi утворюеться сiрчана кислота, яку можна використовувати у виробництвi.
ЛПЕРАТУРА:
I.Дослiдження процесiв очистки води вiд кадмiю на катiонiти КУ-2-8

О.В., Радовенчик В.М

// Экатехнологии

и ресурсосбережение.-

1 Гомеля М.Д.,
1998.- N~ 1.- С.53-56.

Сагайдак !.С.,Глушко
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Р1<ЦЕПТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГАРМ 2.5.

:!

8

В .'и .. Годзевич , А. М. Шахиовекий
Национальний технический университет Украины "Киевский политехнический институт"

e-mail: xtfkpi@gmail.com

Одной из составляющих системы экологического менеджмента является система мониторинга. Осноf

системы мониторинга составляют регулярные наблюдения, являющиеся единсfвенным источником прямо

статистической информации [1]. В пределах города необходимо ясное понимание соотношения меЖJ
источниками и их воздействием в выбранных рецепторных точках. Для этого требуется идентифицирова1

источники поступления в атмосферу газообразньiх загрязняющих веществ, получить количественную оцею

выбросов и представление о рассеивании загрязнителей в атмосферном воздухе , а также о процессах физию
химического превращения, происходящих при этом рассеивании.

В общем случае, такая задача может быть представлена как задача оценки влияния различных фактор(

на ряд признаков, под которыми в нашем случае понимаются показатели загрязненности воздуха в некотора

регионе. Одним из методов решения данных задач является применение рецепторных моделей. Рецепторнь
модели

предназначены

для

оценки

относительного

вклада

конкретных

источников

загрязнения

рецепторной точке и используют при этом процедуры статистических расчетов на основании данны

собранных в этих точках.

Данный класс моделей был применен при исследовании качества во здуха . Были проанализирован

2.5 (взвешенные
[2]. Проводились

2,

данные наблюдений о загрязнении атмосферами частицами РМ

частицы с диаметром

по ряду загрязнителей , собиравшиеся в городских условиях

исследования на налич1

следующих комnонентов ОС(углеводороды),ЕС(элементарный углерод), NОз-, SОФ
Са. Пример снятых данных представлен на рисунке

В качестве рецепторной модели была использована модель РМF
разрабатывается при nоддержке Управления по охране окружающей среды

бО

40

(Positive Matrix Factorization), котор
(Environmental Protection Agency - EPJ

r

т

50

NH4, Na, Al, Si, Cl, 1

1

+----А---1-- -.--

30
NОЗ-

20

S04

1о
о

4
-1 о

_ __

рнс .

-.J._ __

8J

_ __

1
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Расчеты показали , что данные измерений могут быть объяснены влиянием 3-х источников. Профили
источников показаны ниже

Табл.l рассчитанные профили источников

ос

[tt.:
INU:J:\U4
NH4
Na
1

[AI
1 ~\

(J
,к
1

Са

Полученные

ш

1

11

1.0873
J.LJj/
17.7'/'6
l .7Yl:5
4.Ul2
0.2132
U.I:LJ4
U.':I3J':I
1.571/S
0.7604
U.0698

15.242
1.2361

результаты

дали

J.U5:J3

-

u

0 . 5!Ю7

UJ/4/

U.J4Ь

IU.4Ь':I

ШIISЫ

1.':/ISZ':I
U.U':/6
0.1454
U.J4JIS

U.IIS43
0.1339
UЛЬ':I

u

U.546 7
0.6552
0.1568

возможность

загрязнения. Авторы благодарят Лабораторmо

выявить

U . 5Иl

0.3162

параметры

приоритетных

источников

исследования качества воздуха и аэрозолей при

Вашингrонском Университете и лично профессора Пратима Бисваса за помощь в проведении
исследований, а также профессора Пекинекого Университета

•J

е

данные

Yu Song

за mобезно предоставленные

.

ЛИТЕРАТУРА:
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И.Б., Белянский В.Л. Современные проблемы мониторинга и управления состоянием

окружающей среды урбанизированных территорий. Будiвельник , Киi'в,

1995.

2.YuSong , ShaodongXie, YuanhaнgZhang, LiminZeng, LynnG.Salmon, MeiZheng Source apportionment of
РМ2.5 in Beijing using principal component aпalysis/absolute principal component scores and UNMIX
Science ofthe Total Environment 372(2006 )278-286
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УТИJПЗАЦIЯ ОРГАШЧНИХ IJIДXOДIВ ЗА ДОПОМОГОЮ ШАМIПНЬЙОIПВ
0.0 Голованенко, В.М. Харчишин
Бiлоцеркiвський державний аграрний унiверситет
Соборна плаща 8/1, м. Бiла Церква, Киi:вська обл., 09117
c-mail: victorkh@ukt·.net
l

Утворення великоi' кiлькостi органiчних вiдходiв у виглядi напiврозкладеноi' органiки, метаболiтiв ,
побутових вiдходiв мiст та сiл та органiчних вiдходiв тваринництва тоща обумовлено загастрениям

проблеми, пов'язаноi' з охороною навколишнього середовища. Утилiзацiя органiчних вiдходiв в Украi'нi
в бiльшостi випадкiв проводиться традицiйними шляхами це такi, як :

спалювання на полях;

використання в якостi пiдстилки; вивiз на поля в якостi органiчного добрива. Утилiзацiя такими
шляхами е досить небезпечною для навколишнього природного середовища, адже спалювания салами

на полях призводить до забруднення атмосфери вуглекислим газом

[1].

Для покращення якостi сiльськогосподарськоi· продукцii' та збереження бiоресурсiв навколишнього
середавища необхiдно вnроваджувати екологiчнi засади ведения сiльського господарства

[2,3] .

Одним з таких пiдходiв е утилiзацiя органiчних вiдходiв шляхом культивування шампiньйонiв. lсторичнi
довiдки свiдчать , що культивування 'iстiвних грибiв в штучних умовах розпочато аж двi тисячi рокiв тому.

Вперше в схiднiй Aзii' розпочали вирощувати гриб сi!-таке (чорний лiсовий гриб).
У

VI

столiттi набувае поширення вирощування гриба аурикулярii' вухоподiбно'i, а з середини

столiття, у Фpam{i'i широко розпочато культивування гриба шампiньйон (печериця)

XVII

(3] .

Плодовi тiла шампiньйонiв - цiнний продукт харчування .
Останнi даннi щодо хiмiчного складу грибiв показують, що вона мiстить всi необхiднi органiзму
речовини (бiлки, жири, вуглеводи, мiнеральнi солi , вiтамiни) , мае низьку калорiйнiсть . Плодовi тiла
шамлiньйонiв е джерелом вiтамiнiв: тiамiну, рибофлавiну, пiридоксину, бiотину, аскорбiновоi' кислоти,
пантотеново 'i кислоти, фолiево! кислети

[1,2] .

Результати наших дослiджень вказують на те, що впровадження даноi· технологi! для утилiзацii

органiчних вiдходiв у СТОВ "Гребiнкiвське" Киi'вськоi' обл. дае можливiсть отримати

3360000

грн.

прибутку.

ЛIТЕРАТУРА:

1. Б iсько Н .А. , Б iлай В.Т., Митропол ьська Н.Ю . Вирощування грибiв (Рекомендацi'l по ·вирощу ванню
i веш енк и) . -К.: Знания, 2000. - 42 с.

шам:пi н ьйонiв

Дудка
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l.A.,

Вассер С.П., Бiсь ко Н . Л . Методичнi рекомен дацi1 по пром исловому кулътиву ванню
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2000.- N<:>1.-

С. б.
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ВИВЧЕШIЯ ПРОЦЕСIВ ПОМ'ЯКШЕIШЯ ТА ЗНЕЗАЛIЗНЕШIЯ ВОДИ

IОНООБМПШИМ ~ЕТОДОМ
I.M. Гомеля, ТЮ. Безсмертна
Нацiональний технiчний унiверситет Укра!ни "Ки!вський полiтехнiчний iнститут" ,
пр. Перемоги 37, м . Ки!в, Укра\на, 03056

:iв ,

!ЯМ

t"iнi

ях;

При застосуваннi iонообмiнного методу для знесолення та пом'якшення води що мiстить на ряду з

iонами жорсткостi iони залiза, часто виникае проблема отрусиня iонiту iонами залiза, що призводить до
рiзкого зменшення його сорбцiйно1 емностi. Це пов'язано з тим, що iонiти часто мають вищу
селективнiсть по iонам залiза в порiвняннi з iонами кальцiю та магнiю, що погiршуе ефективнiсть lx

IМИ

pereнepaцil, особливо нейтральними розчинами. Найбiльшою проблемою е наявнiсть iонiв залiза в

IМИ

природнiй водi при натрiй-катiонному пом'якшеннi води. В цьому випадку для регенерацiУ iон i ту
застосовують хлорид натрiю, який недостатньо ефективно видаляс iони залiза з iонiту.

ого

!ЧНi

у.

:vп

В значнiй мipi ускладнення при регенерацi\ iонiту виникають за рахунок окисления iонiв Fe2+ до
FеЗ+ i гiдролiзу останнiх в нейтральному середовищi. За наявностi гiдролiзованого залiза, його
riдроксиди, що утворюються, блокують гелевi дiлянки iонiту, що призводить до суттевого зниження
його обмiнноl емностi. При використаннi для регенерацil розчинiв хлориду натрiю з нейтральним або
слаболужним середовищем,

розчинення гiдроксидiв

залiза не вiдбуваеться,

i

тому

ефективнiсть

pereнepaцil е дуже низькою.

Метою роботи було вивчення процесiв сорбцй iонiв твердостi в присутностi iонiв залiза, та !х

i зму

тiла
оти,

зацй
гр н .

iННЮ

а.нн.ю

десорбцiУ розчином хлориду натрiю. Як iонiт викаристовували сильнокислотний катiонiт КУ -2-8 в

Na+

формi . Застосування слабокислотних катiонiтiв в даному випадку недоцiльно , тому що ефективнiсть \х
pereнepaцil хлоридом натрiю дуже низька.

Сорбцiя iонiв са2+ та Mg2 + проводилась як з iндивiдуальних розчинiв так i з !х сумiшей з солями

залiза

(Fe2+, Fe3+ ).

Пiсля проведения десорбцi:i визначали сорбцiйну емнiсть iонiту повторною

сорбцiею як iонiв кальцiю та магнiю , так

i iонiв залiза.
10%-го розчину хлориду натрiю для десорбцi1 iонiв твердостi , ступiнь gегенерацй
iонiту досяг l 00% для iонiв Mg2+ та 97% для iонiв са2+, при питомiй витратi розчину 1О дм-'1дм3. При
шпомiй витратi 5 дм3/дм3 ступiнь регенерацii. по iонах са2+ досягае 80%, а по iонах Mg2+- 90%.
При застосуваннi

Слiд вiдмiтити, що використавня хлориду натрiю забезпеч ил о досить високу регенерацiю по iонах

1алiза. При питомiй витратi 1О дм3 /дм3 ступiнь рсгенерацi! як по iонах Fc2+ так i FеЗ+ досяr 100%. А
?РН питомiй витратi 5 дмЗ/дмЗ с1упiнь регенерацi! перевищив 80%. Цс що до використавня
шщmiдуальних солей залiза .
·
Якщо брати процеси сорбцil i десорбцi! в присутностi iонiв Са2+ та Mg2+ , то iони залiза досить
ефективно сорбуються в присутностi iонiв Са 2 + , не зважаючи на високу концентрацiю останнiх в
розчинi,(270 мг-екв/ дмз) . Сорбцiйна смнiсть Fe2 + при цьому досягла 427 мг-екв/ дм3, по FеЗ+ - 474 мг
екв/ дмJ . Незвичайно н;изьку Е:мнiсть iонiту по iонам залiза в присутностi Mg2+ можна пояснити тим,
шо концентрацiя Mg2.,. (780 мг-екв/ дмЗ) була досить високою. Насправдi , концентрацiя Mg2+
nриродних водах значно нижча в порiвняннi з модельними розчинами, тому можна сподiватись що iонiт
буде мати бiльш високу емнiсть по iонам залiза.

Що до ефективностi регенерацi! ПО iонам са2+, то вона досягае 100%, як в присутностi Fe2 + так i
FеЗ+. Досягнуто також повноl регенерацi1 iонiту вiд iонiв FеЗ+ . Незначна регенерацiя по iонам Fe2+
обумовлена скорiше не поганою десорбцiею, а зниженням концентрацi1 Fc2+ в регенерацiйному розчинi
за ра.'\)'нок окисления та гiдролiзу. При регенерацi! iонiту в змiшанiй

Mg2+

та

Fe2+ i

в змiшанiй

Mg2+

та Fe3+ формi ступiнь регенерацi! по iонах Mg2 + досягае в об ох випадках 89-100%, по десорбцй i
nовто.Рнiй сорбцil iонiв Mg2+ та Fe2+ досягнуто с1упеню регенерацii: 100%. При регенерацi! iонiв Mg2+
та Fe3+ спостерiгаються такi ж залежностi.
Таким чином_.. з приведених результатiв видно, що при використаннi сумiшi солей якi мiстять iони

Са2+, Mg2+, FeL.+, FеЗ+ та iони сильних кислот, катiонiт КУ -2-8 в Nа+-формi забезпечуе ефективне 1х
вилучения з води, а при застосуваннi 10%-го розчину хлориду натрiю можна досягти практично повно!

1есорбцi\ не лише iонiв са2+ та Mg2+ , але й iонiв залiза.
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ОЦJНКА ВПЛИВУ СКЛАДУРЕГЕНЕРАШЙНОГО РОЗЧШIУ НА ЕФЕКТИВНIТЬ
дЕСОРБIПI IОШВ КАЛIЮ ТА МАгНПО 13 СЛАБОКИСЛОТНОГО IOHITY

[
~

LEWATIT ТР-207

В ДИНАМIЧНИХ УМОВАХ

I.M. Гомеля
Нацiональний техн iчний унiверситет Укра!ни "Киi·вський полiтехнiчний iнститут"
пр. Перемоги 37, м . Киlв, 03056, Украi·на
'"
Вiдомо , що слабокислотнi iонiти ефективно сорбують iз нейтр альних та слаболужних розчинiв iони дво - та

тривалентних металiв. Гiрше вопи сорбують однозарiцнi катiони. Крiм того данi iонiти легко регенеруються в кислому
середовищi. Данi iонiти можуть ефефктивно сорбувати iони кальцiю та магию при пом'якшен!,!i чи знесоленнi води iз

карбонатною твердiстю при концентрацiях гiдрокарбонатiв кальiю та магнiю до

10

мг-екв/дм-'. В бiльшостi областей

Укра·iни поверхневi та п iдземнi води е riдрокарбонатно-кальцiсвими, тому використання слабокислих катiонiтiв при
пом'якшенн i або знесоленнi води може бути досить широким. В зв'язку з цим було цiкаво визначити вплив залиткового
вм!сту хлориду магнiю на ефективнiсть регенерацil слабокислотного катiонiту

Lewatit ТР-207

розчипами соляно! кислоти .

Викаристовували iонiт в сольовiй натрiевiй формi, що пов'язано з викор истанням насичених розчинiв хлориду

кальцiю та магнiю при переведеннi iонiту в кальцiеву або маrнiеву форму. При видаленнi iонiв кальцiю та магнiю з
розведених розчинiв riдрокарбонатiв кальцiю та маrнiю емнiсть iонiту в кислiй формi близ ька до смностi iонiту в сольовiй
натрiсвiй формi . Як регенерацiйнi розчини викаристовували розчини

5%-i. та 10%-1 соляноi· !<ИfЛОТИ
320- 2800 мr-екв/дм-'.

та розчини соляноi·

кислоти згаданих копцентрацiй що мiстили хлорид магпiю в концептрацii.

Було встановлено, що ефективнiсть десорбцi'i iонiв кальцiю 5%-ю соляною кислотою практично не змiнюсrься в

дiапазонi концентрю~iй хлориду магнiю вiд О до 2000 мг-екв~м3 1 яюцо ступiнь регененерацii. iонiту по десорбцii' з
ростом концентрацi'i хлориду магнiю вiд О до 2000 м г-екв/дм зростав з 74,29% до 86,22%, то ступiнь регенерацii' по
повторнiй сорбцi! досягав вiдповiдно при тих же концентрацiях хлориду магнiю 98,80% - 97,80%.
Також було вiдмiчено , що при регенерацi·i катiонiту Lewatit ТР-207 розчином 5%-1 соляно! кислот11, ефективнiсть йога
регенерацii' приактично не змiнюсrься при пiдвищеннi вмiсту хлориду магнiю до 2000 мг-екв/дм-'. При пiдвищеннi
концентраuii' хлориду магнiю в 5%-й солянiй кислотi до 2800 мг-екв/дм3 ефективнiсть десорбцil iонiв кальцiю
знижуеться. Стуniнь реге нерацi'i по десорбцi'i досягас 80%, по п овторнiй сорбцil - 59,00%.
При пi двищеннi концентрацi! кислоти до 10% суттсвого пiдвищення ефективностi регененерацi'i не було досягнуто . А
при пiдвищеннi концентрацi'i хлориду магнiю ступ i нь регенерацii' по десорбцil знизився з 100% при концент рацil хлориду
магнiю 320 мг-екв/дм3 до 81,35% при концентрацi'i хлорИi;J.У маrнiю 2150 мг-екв/дмз. При повторнiй сорбцil супiнь
pereнeRaцil при концентрацii' хло риду магнiю 215 0 мг-екв/дм.J досягав 95,20%, nри концептрацii' хло риду магнiю 1100 мr·
екв/дмЗ досягав l 00%. Тому в цiлому при концентрацii' хлориду магнiю вiд 320 до 2150 мг-екв/дмЗ та концентрацi'i соляпоi
кислот!i i 0% ефе ктивн iсть десорбцi'i iонiв кальцiю була досить в и со кою, - на рiв н i десорбцi'i при застосуваннi чи стоi· 10%
соляно"i кислоти.

Високаю т акож була ефектинiсть десорбцi'i iонiв маrнiю з слабокислотного катiопiту

l"e\vatit ТР-207

при використаннi

розчин~в соляно'i кислоти при рi зних ко1щентрацiя х хлор иду ма rнiю. При пiдвищеннi вмkту хлориду ма гн i ю до

2000 ш·
5%-i
соляноi· кислоти з концентрацiями хлориду магнiю О, 890 та 2000 мr-екв/дмЗ ступiнь регенерацii' зростав з пiдвищенНJIМ
вмiсту маrнiю i складав вiдповiдпо 96.34, 95.50 та 90.90%.
,
При пiдвищеннi концентрацi'i хлориду магнiю до 2800 мг-екв/дм.J ступiнь ре генерацi'i катiонiту Lewatit ТР-207 5%-ю
соляною кислотою як по десорбцii' так i по повторнiй со рбцil досягав 70%.
У випадку десорбцii' iонiв магнiю iз слабокислотного катiонiту Lewatit ТР-207 при переходi вiд 5% до 10% соляноi
кислоти П!1И високих концентр ацiях хлориду м агнiю ефективнiсть десор бцil з р остас. Так при вмiстi хлориду магнiю 2400
мг-екв/дм-' ступiнь регенерацiУ по i онах магнiю по десорбцi! зростас до 98,18%, а по повторнiй сор бцi'i досягас 1OO,OOo/t
Цi показники вищi нав iть в порiвняннi з розчином 10% соляно·i кислоти , яка не м i стить хлориду магнiю.

екв/дм.J сфективнiсть десорбцii' iонiв магнi ю не залсжала вiд конце нтр ацi'i хлориду магнi ю . Так при використаннi

Тким чином встановлено , що концентрацiя хлориду магнiю не впливас на ефективнiсть десор бцi! iонiв кальцiю П

сл абокислотного катiонiту

Lewatit ТР -207 при застосуваннi 5 та 10%_-i соляно! кислоти п_ри пiдвищеннi концентрацii
хлориду магнiю до 2000 мг-екв/дмЗ. При концентрацii' хлориду магнiю 2800 мг-екв/дм3 ступiнь pereнepaцii ioнi~
з н ижуеtъся до 59,00%. А також показано, що при десорбцi'i iонiв магнnо з слабокислотного катi онiту Lcwatit ТР -207 5n
l 0% -ми розчинами соляно У кислоти ефективнiсть pereнe paцil катiонiту не залежить вiд концентрацii' в ре генерацiйнИI
розчинах хлориду магнiю при пiдищеннi його копцентрацii' до 2400 мr-екв/дмЗ.
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УТИЛIЗАЦIЯ ВЩХОДШ ЦЕJПОЛОЗНОПАПЕРОВОI ПРОl\ШСЛОВОСТI ЗА
дОПОМОГОЮ ЛIГНПIРУЙНУЮЧИХ ГРИБШ
Д. Греков

Ки!вська Мала академiя наук " Дослiдник"
вул. Сiчневого повстання, 13, Ки!вський палац дiтей та юнацтва, м. Ки!в, Укра!на
Основним вiдходом целюлозно-паперовоУ

·

та

промисловостi е щолок. В своему складi

вiн мiстить

лirнiн, золи, компоненти варочного розчину, частково цетолозу. Лiгнiн е найбiльш токсичною

ому

речовиною, тому спершу треба утилiзувати саме його. Тому на основi

;и iз

пропонуемо

;т ей

лiгнiнруйнуючих грибiв.

використовувати

бiотехнологiчний

метод

утилiзацiУ

виконано'i

щолоку

роботи

за

ми

допомогою

при

Зразки грибiв видiлялись з вiзуально уражено! деревини. За Джерелом поживних речовин

в ого

дереворуйнуючi гриби умовно подiляють на двi великi групи: целюлозоруйнуючi та лiгнiнруйнуючi.

оти.

Для останнiх

характерна

висока

активнiсть

оксидазних

ферментiв .

Тому,

щоб

вiдрiзнити

iю з

лirнiнруйнуючi культури
вiд целюлозоруйнуючих, визначалась активнiсть полiфенолоксидази та
nсроксидази в мiцелi! грибiв та в культуральнiй рiдинi, тобто визначали ендо - та екзо-ферменти

овiй

вiдповiдно. Для утv;лiзацi! щолоку актуальнiше використовувати зразки, що характеризуються високою

яно·i

акrивнiстю екзоферменту, бо вiн видiляеться в середовище i утилiзацiя буде вiдбуватися швидmе.
Для того, щоб довести здатнiсть дереворуйнуючих грибiв до утJ-~.:лiзацi! щолоку, видiленi кулыури

JИду

z додаванням безпосередньо щолоку. За рахунок комплексу фенолiв

.ся в

вирощуваись на середовищi Чаrrека

цi'i з

лirнiну та солi залiза в середовищi розчин мав темно-фiолетовий колiр, тому паралельна ставився

ii.

аналоriчний дослiд, але без додавання солi залiза, внаслiдок чого середовище мало жовто-оранжеве

по

забарвлення . Пiсля двох мiсяцiв культивування вiдбирались зразки середавища

i при

рiзних довжинах

його

хвиль вимiрювалась iнтенсивнiсть його забарвлення. Контроль середавища (стерильне, без грибiв) мав

~еннi

мiнiмальну iнтенсивнiсть забарвлення,

ьцiю

окислюе феноли лiгнiну до хiнонiв, якi мають власне забарвлення, таким чином

то . А

забарвлення, тим активнiше гриб окислюе феноли.
Дереворуйнуючi rриби культивували та зберirали на шматочках деревини за методикою Юрашека.

1риду

В процесi роботи

вiдiбрано

15

це пояснюеться тим, що в процесi

зразкiв,

11

з яких

життедiяльностi гриб

-

чим iнтенсiвнiше

проявили дереворуйнуючу здатнiсть .

бiохiмичними тестами зразки

10 мr

пелюлозоруйнуючi. Пiсля вимiрювання iнтенсшшостi забарвлення середавища з додаванням щолоку та

ляпоl

солi залiза, зразки

110%

nроявили максимальну iнтенсивнiсть забарвлення в дослiдi без солi залiза, вимiрюваннЯ проводилось
nри довжинi хвилi

N2 5, 6, 9,

430

N2 2, 5, 7, 9, 11

вилвились лiгнiнруйнуючими, решта

За

уniнь

мали максимальну iнтенсивнiсть при

400 i 500

-

нм. А зразки

спiрнi або

N2 8 та 11

нм. Не всi зразки, якi е лiгнiнруйнуючими за бiохiмiчними тестами, здатнi до

:таннi

)Titлiзaцil щолоку, це свiдчить про неможливiсть застосування лише одного критерiю для проведен ия

DOмr
i 5%-У

таких дослiджень. Тому необхiдно викор истовувати комплексний пiдхiд . Таким чином, зразки .N<o!

9. ll

5, 6, 8,

можна використовувати для промислово! утилiзацi! вiдходiв целюлозо - паперово1 nромисловостi.

енням

5%-ю

оляноl

о 2400
0,00%.

,цiю iз

нтрацi'i
iонiту

07 5 та

щiйних
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ОЧИСТКА ПИТЬЕВОЙ ВОдЫ С ПОМОЩЬЮ "ГИАЦИНТА"
~ Н. В. Гречишкина
Воеточноукраинский национальный университет имени В . Даля
кв. Моло;.Ц_жний, 20 а, м. Луганськ, 91034
e-mail: uni@snu.edu.ua htip:Пwww.snu.edu.ua
t

Еще древние римляне очищали воду, пропуская ее через слой песка и глины.
факт привел ученых к выводу, что комплекс соединений, содержащийся в приро

фильтрующем слое земли, позволит создать эффективный водоочиститель. К т
относится "Гиацинт", отвечающий формуле
[Аl(ОН)хСlз-х]п.

Целью нашей работы было исследование экологического состояния питьевой
и проверкаработы гиацинта, как водоочистителя.
Для достижения поставленной цели бьши решены следующие задачи: иссле
химический состав водопроводной воды; изучено влияние кипячения воды

химический состав; исследована эффективность очистки воды с помощью гиап
Для решения поставленных задач были использованы следующие метщ
Определение общей жесткости, содержания кальция и хлора осуществляш
помощью трилонометрического метода. Кислотность воды (рН) определял;
помощью шкалы Н. И. Алямовского. Сухой остаток определялся путем высушИJ
пробы в сушильном ПП<афу при температуре 100°С.
Объектом исследований была водопроводная вода города Луганска. В течен
дней
было отобрано 33 пробы. Варианты опыта: а) водопроводная во,z:
водопроводная, кипяченая вода, в) вода с добавлением химического очист
"Гиацинт" (на 1л водопроводной воды добавляется 1 мл гиацинта).
Результаты исследований. Исходя из полученных данных,
кислотность
соответствует ПДК, но более низкое значение рН у воды с добавлением гиаr
Вода с добавлением гиацинта является менее жесткой, чем кипяченая вода Е
водопроводная. Наименьшее количество кальция содержится в воде с добавл1
гиацинта.

В результате статистической обработки получены следующие данные
выборочные совокупности соответствуют нормальному закону распределения, т
А < Зсrа , Е< 3cre. В таблице 1 представлено определение существенности раз
между вариантами с помощью критерия Стьюдента.
По химическим показателям - общая жесткость, кальций, хлор разница меж.п
и t теор. существенна, а по показателю - магний, разница между водой с добавл
"Гиацинта" и водопроводной водой несущественна.
Вывод. Исходя из вьПIIеизложенного, очищение водопроводной воды с пoiv
"Гиацинта" способствует улучшению таких показателей, как общая жест
содержание кальция и хлора, и не влияет на содержание магния.

Збрiка тез Х Мiжнародно! науково-nрактично 'i·конференцii студентin , асnрантiв та мплодих вчених
«Еколоriя. Людина. Сусniльство»

96

(16-20 травня 2007 .,

м . Ки!в, Укра!на)

«Технологiя»

8

==================~
Таблица

1 Определ ение

существенности различия между вариантами с помощью

критерия Стьюдента
1

'

.

3начение критерия Lтью~ента

L:равниваемые варианты

Наличие
различия
~

t теор.

tф
Uощая жесткость

ют
1

ОМ

"1 иацинта

<..:добавлением

-1 U, ll

1 %- L.,IB
5% = 2,08

t

- 11 ,:2.

!% - :г.,ю
5%= 2,08

t ф. < t теор .

- 15,61

1%-2,!13
5% = 2,08

t

ф. <

t

теор.

- 10,47

1% 2,Ю
5% = 2,08

t

ф.<

t

теор .

2,47

1% 2,/S j
5% = 2,08

t

ф .<

t

теор.

- U,U5J

1%- L.,1SJ
5% = 2,08

t

ф.<

t

тсор.

водопроводная вода

им

щы

1

Кипяченая вода

-

водопроводная вода

ф.<

t

теор.

в ан

Кальций

ее
па.

l:

ки.

ь

с

;Ь

С

"1 иацинта -

добавлением

водопроводная вода

-

Кипяченая вода

lНИЯ

водопроводная вода

иll
б)

Магний

.,

те ля

1

С доьавлением

"l иацинта

-

водопроводная вода

воды

ffHTa.

,Кипяченая

uода

-

водопроводная вода

вода

ни ем

Хлор

Все
1

tккак

"Гиацинта"

ГIИЧИЯ

у t ф.
е ни ем

С добавлением

-2,89

-

!

1%-2,83

t

ф.<

t

теор.

t

ф. <

t

тсор.

15%=2,08

водопроводная вода

1

Кипяченая вода

-

-

2,6У

водопроводная вода

1% - 2,/Sj
5% = 2,08

ющью
:кость,
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ДЕЯКI АСПЕКТИ ЯКОСТI ХIМIЧНИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНЬОГО IНЖЕНЕРА
FЖОЛОГА

О.В. Кофанова, Н.А.Гуц
Нацiональний технiчний унiве_l?ситет Ук_ра!ни "КПI"
пр.Перемоги,37, м. Киlв, 03056
t

Екологiчна проблематика в сучасному свiтi стае безперечно домiнуючою, оскiльки
мова йде про майбутнс всього людського роду, нашоi· планети. Однак люди, як
правило, з рiзних причин недостатньо адекватно уявляють собi характер та сутнiсть
глобальних екологiчних проблем. Бiльшiсть з них гостро pearyc лише на окремi
екологiчнi негаразди. Це зумовлено багатьма причинами.
По-перше, людство дещо звикло до думки про можливiсть планетарно1 екологiчно1
катастрофи в майбутньому, яка, можливо, виникие вже пiсля 1хньо1 смертi. По-друге,
як вважають психологи [1], колективна небезпека сприймасться менш драматично, а
тому пересiчний мешканець планети залишасться дещо екологiчно байдужим, а
досить часто й некомпетентним в цьому питаннi.
На жаль, екологiчна некомпетентнiсть пересiчних мешканцiв в наш час с навiть бiльш
'небезпечною, нiж технологiчна. Екологiчнi проблеми також мають певну полiтико
iдеологiчну спрямованiсть, тому досить часто 1х використовують як ефективний
мiтинговий чинник, як засiб впливу на громадську думку.
Основною метою екологiчно:i освiти е формування екологiчно1 культури як пересiчних
осiб, так i суспiльства в цiлому. Екологiчна освiта, з одного боку, е самостiйним елементом
загальноi· сиетеми освiти, а з iншого боку, вона виконуе iнтегративну роль у всiй системi
освiти, зокрема вищо1. Бона також мае на метi формування активно! громадськоi· позицi!
майбутнього фахiвця, урядовця, працiвника тощо.
Вирiшення багатьох завдань в областi екологii' висувае на перший план необхiднiсть в
глибоких знаниях майбутнiх фахiвцiв-екологiв з дисциплiн хiмiчного та бiологiчного
спрямування, оскiльки аналiз явищ у рiзноманiтних екосистемах неможливий без знань та
навичок хiмiчних, фiз ико-хiмiчних та бiологiчних методiв дослiдження. Розширення та
вдосконалення фундаментальних хiмiчних та бiологiчних знань сприятиме формуванню у
ма йбутн iх
i нженерiв -екологiв
е кологiчного
с вiтогляду,
зд атно стi
аналiзув ати,
систематизу вати та уз аrа л ьнювати одержану пiд ч ас р о б оти у реальних умовах
i нформацiю.
Для досягнення цiс1 мети викладач мае певним чином органiзувати проблемний
пiдхiд до занять з xiмil (2,3 ], запровадити науковий пошук пiд час лабораторного
практикуму, створити атмосферу зацiкавленостi студентiв у навчально-пiзнавальноl\1)'
процесi. Особnиву увагу треба придiлити закономiрностям та особливостям перебiгу
процесiв в природному середовищi та у виробничих процесах, а також рiзним методам
безпечного застосування нових речовин i новiтнiх технологiй.
Особлива роль xiмi1 в набуттi екологiчно1 освiти i формуваннi екологiчно!
свiдомостi полягас у тому, що i живi органiзми бiосфери, i нежива природа
складаються майже з одних i тих самих елементiв, хоча розповсюдженiсть та роль

елементiв можуть сильно вiдрiзнятись

(4]. Не буде перебiльшенням сказати, що

суттсвi змiни в екологiчнiй свiдомостi людей вiдбуваються саме пiд впливом
вдосконалення 1хньо1 хiмiчно1 освiти. Ось чому роль xiмil як фундаментально! основи
~кологiч.но1 освi~и висувас додатковi вимоги до якостi хiмiчних знань майбутнiх
шженерш-еколопв.

Життедiяльнiсть органiзмiв, у тому числi

i

mодини, та пов'язанi з нею процеси
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метаболiзму забезпечують постiйний кругообiг хiмiчних елементiв у природi. Тому
об'ективний аналiз рiзноманiтних перетворень у бiологiчних системах неможливий за
нестачi у iнженерiв-екологiв фундаментальних знань з xiмi1, бiологi1 тощо, а також без
використання специфiчних для цих наук методiв~ ):(ослiдження. Це створюе об'ективнi

пере~У1!ов.и для о?'еднання зусиль рiзних наук в iнтересах пiдготовки майбутнiх
спещашспв-еколопв.

и
:к
ъ

.11

Ol

Це тим бiльш важливо, оскiльки рiвень хiмiчних та бiологiчних знань все ще
залишаеться дуже низьким. Багато спецiалiстiв, якi не мають фунд&\1ентально1 бази
знань з xiмil та бiологi1, навiть не зможуть усвiдомити 3агро3и, пов'язано'i 3 наслiдками
'iхньо1 необмiрковано1 дiяльностi. Отже, необхiднiсть створення в Укра!нi цiлiсно!
сиетеми хiмiчно!, бiологiчно! та екологiчно! освiти, ро3в'я3ання 3 цих по3ицiй вже
наявних екологiчних проблем та 3апобiгання виникненню нових загроз, е очевидною.
Звичайно, навiть комплексна екологiчна освiта не зможе вирiшити всiх екологiчних
проблем сучасностi, проте вона залишаеться вкрай необхiдною складавою
економiчно! та полiтично! дiяльностi держави i свiтово! спiльноти в цiлому [5].
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ДОСЛШЖЕIШЯ МЕХАНIЩIИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ TOIШOCTnnmx
ПОЛIМЕРНИХ ТРУБ
О.В. Гусарова, О.Г. Зубрiй
Нацiональний технiчний унiверситет Укра1ни "Киlвський Полiтехнiчний lнститут"
IХФ,МАХНВ
пр. Перемоги, 37, м. Ки!в, Украi'на, 03056

e-mail: sunflowers@i.ua
Пiдвищення якостi продукцil

i

екологiчних характеристик технологiчних процесiв вiдносяться до

важливих проблем, пов язаних з вдосконаленням обладнання. Вказанi проблеми найбiльш повно

i

економiчно реалiзуються в плiвковiй апаратурi, яка набула широкого застосування. Плiвковi аларати
простi у

виготовленнi, мають низьку вартiсть, в них

досягаеться досить висока швидкiсть обробки

продукту, зандяки чому скорочуеться час його контакту з поверхнею теплообмiну. Останне мае велике

значення при обробцi термолабiльних продуктiв.

[1]

Процеси в плiвцi вiдбуваються як в нейтральних, так

i

в агресивних середавищах (кислоти, луги,

розчини солей та iн .), тому намагаються замiнити робочi елементи з дорогих високолегованих сталей
та сплавiв, на бiльш стiйкi

i

бiльш дешевi

-

полiмернi матерiали. Оскiльки теплопровiднiсть полiмерних

матерiалiв досить мала, то виникае необх iднiсть у зменшеннi товщини теплообмiнноi' поверхнi ,
внаслiдок чого виникае необхiднiсть дослiдження механiчних характеристик тонкостiнних полiм ерю1Х
труб.

Пол iме рпi матерiали використовують порiвняно недавно, тому майже немае даних про

термомеханiчнi властивостi таких труб .

У НТУУ "КПI" розроблево тех нологiчне обладнання для формуваш-IЯ тонкостiнних полiмерних труб
50 мкм до

та встановленi режими його роботи . Виготовленi тонкостiннi полiмернi труби товщиною вiд

150 мкм з

полiетилену, полiпропiлену, полiамiду, полiкарбонату. Спроектованi та виготовленi установки

для дослiджеmrя механiчних характеристик труб.
Виконана серiю експериментальних дослiджень механiчних властивостей цих труб . НаЙ!vrеншу
мiцнiсть мають труби з полiетилену (руйн iвне напруження
опромiненi полiетиленовi труби
до

(1 0,8

МПа). При температурi

8,9
95

МПа) , дещо бiльшу мiцнiсть мають
С величина для цих труб знижуеться

2 МПа.
М iцнi сть тонкостiнних труб оцiнювалась по величинi кiльцевого напруження

момент руйнування

внутрiшнiм тискам.

Екс п ериментальн i даннi

залежнiстю (1 ), яка в iдпов iдае уявленням [2] про мiцнiсть полiмерiв :

Ьшiрична залежнiсть

t,

досягнутого в

були узагал ьненi

емп iри'!н ою

-

(1):
(1 )

део;

(1)

- величина

кiльцевого напруження,

r - те:>.шература

На рисункуl поданий графii<, який вiдповiдае цiй залежностi . Коефiцiент кореляцi1 для залежноС'ri
становить R = 0.967.
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1-

'Залежнiсть величини кiльцевого напруження

arвiд температури t

1 €ТЬСЯ

:ого

в

iЧНОЮ

Рисун ок

1 - зале.жнiс rпь

Отриману емпiричну залежнiсть

величини кiль ц свог о на пру.ження 1 в iд температури

(1)

t

можна використовувати в практичних цiля х для iнженерних

розрахункiв при визначеннi мiцностi тонкостiнних полiмерних матерiалiв, якi використовують в

(1)

плiвковiй апаратурi .
ЛIТЕРАТУРА :

1. Воронцов Е. Г. , Тананайко Ю . М. Теnлообмен в жидкостных пленках. - К.: Техника, 1972. - 196
2. Бартенев ГМ. Прочность и механика разрушения nолимеров. М.: Химия, 1984. - с. 280.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕJПОВАння ОБ'€КТIВ ХIМIЧНОI ТЕХНОЛОГII ПРИ Ix
ПРОЕКТУВАШП 3 УРАХУНАПИЯМ ЕКОЛОГIЧНОI НЕБЕЗПЕКИ

(;

А.О. Iщишина
Нацiональний технiчний унiверситет Укра!ни "КПI"

e-mail: Ischishina@mail.ru
При проектуваннi нових об'ектiв хiмiчно! промисловостi все бiльше виникае необхiднiсть

врал')'вання екологiчних аспектiв та потреба ВИ3начення ризику аварiй для оцiнки можливого !хнього

впливу на навколишне середовище, тому обрана тема е актуальною .

Основнi 3адачi дослiдження ·

дослiдити особливостi математичного моделювання складних хiмiко-технологiчних систем на етапi
проектування, провести математичне моделювання процесiв, 3в'я3аних з переробкою вуглеводнiв з

урахуванням небе3печностi та провести аналi3 ре3ультатiв моделювання.
Для формування математичних моделей процесiв

3

урахуванням показникiв екологiчно! безпеки

використаний блоковий принцип, вiдповiдно до якого формуеться математична модель ОХТ та
складапься математична модель впливу на навколишне середовище, а послiдовний розв'я3ок яких

до3воляе прийняти рiшення про допустимiсть nроекту.
Моделювання nровадилося в системi
етилацетаrу

3

ChemCAD v5.1.3 Р1·о
[2] та установки

газового nотоку (р ис . l) 3Гiдно

для процесу видiлення толуолу

вуглеводневого конденсаrу (рис.2) .

г----0--,

1
[__

--- ~-------~

Рис . l. Процес видiлення толуолу

i

етилаце т ату згазового потоку
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Puc.2. Схема установки
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низькотемпературноi· ректифiкацй вуглеводневого конденсату
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Для дани:х технологi чни:х процесiв визначенi фактори eмicii" для устаткування (джерел eмicii)
технолопчни:х схем та розрахованi iндекси токсичностi вiдповiдно до

[2] i

по дiючих нормативах

Украi'ни [1] . Iндекси токсичностi показують вiдносну "емнiсть" навколишнього повiтряного середовиша
для вiдповiдного забруднювача. Згiдно розрахункiв , Щ>жна зробити висново к, що прийняття рiшення на
пiдставi iндексних оцiнок у значнiй мipi залежить вiд прий!fЯТОI системи, чи iншими словами, моделi
впливу на навколишне середовище,

i

при використовувани:х однаконих пазвах

i

вкладених поняттях

вони практично не можуть зiставлятися . Найкращим способом вйрimення е створення унiнерсальних
понять

i

методiв

розрахунку,

прийнятих на мiжнародному рiвнi.

За результатами iмiтацiйного

моделювання було Проведене визначення кaтeropil небе3пеки пiдприемства в
викиду, виду

елементами бiосфери та наслiдкiв цього впливу з метою виявлення 1х характеристик

нього

-

етапi
~нiв з
:зnеки

(Т та

:

яких

юлу

3алежностi вiд маси

змiсту 3 абруднюючих речовин . Проведений аналi3 ри3ику, головним завданням стасовна

еколоriчноl бе3пеки е вивчення найрiзноманiтнiших сторiн взаемодii: рi3них антропогенних факторiв

щiсть
:ння

i

3
i кiлькiсноi: оцiпки

негативного впливу.

Розроблений алгоритм способу оцiнки ютиву ОХТ на навколишне середовище при проектуваннi

3

урахуванням екологiчноl небезпечностi .

1. ГН 3.3 .5-8-6.6.1 Гiгiенiчна класифiкацiя працi . Гi гiенiчнi нормативи- К . , 2002. - 42с .
М . Badenschier, and David R. Shonnard , Unce1iainty Analysis for Toxicity
Assessment of Chemical Process Designs, Department of Chemical Engineeгing and Depanment of
Mechanical Engineering-Engineering Mechanics, Michigan Technological University, Houghton, Michigan
49931 , 2001.

2. Hui Chen, Shanon

l

рiкацi1
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ОЩIСТКА ШЕЛОЧНЬrХ СТОЧНЫХ ВОД ДЫМОВЫМИ ГАЗАМИ ТЕКСТИЛЬНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ

'

Л.Н . Ивченко , Н . И . Жукова, С.И. Кузнецов
Национальный технический университет Украины "КПИ"
пр . Победы 37, Киев - 56, 03056

В настоящее время на текстильных предприятиях
прочными красителями, а

70%

20% тканей

выпускаются окрашенными прочными и

oco

ткани окрашивается сернистыми красителями. Значительное преобладаН

щелочных реактивов над кислотными и нейтральными
с повышением активности реакции рН до

(75-80%) приводит к увеличению щелочности сточных

12,5.

Высокая щелочность сточных вод создает определенные трудности при их очистке в системе общегораде

очистных сооружений, где основным методом является биологическая очистка, т. к. величина рН значител

влияет на жизнедеятельность микроорганизмов активного ила аэротенков. Увеличение щелочности сточных в

свыше рН =
На тех

9,2 вызывает прогрессирующее снижение потребления
предприятиях,

где

имеются

нейтрализуется минеральными кислотами

очистные

кислорода и отмирание микроорганизмов

сооружения ,

(HCJ, н 2 sо 4

щелочность

сточных вод,

как

[

правил

и т.д. ), что требует значительных расходов. Кроме то

требуется специальное оборудование для транспортировки и х ранения кислотных реагентов

[1].

Целью работы является повышение эффективности очистки щелочных сточных вод отходящими дымовш
газами котельных , которые имеются на каждом текстильном предприятии.

Проведение лабораторных исследо ваний позволило выявить влияние различных фи зико-химических факторе

таких как объемная скорость газовоздушной смеси, плотность орошения, время циркуляции раствора и начальн
концентрация

so 2, на nроцесс нейтрализации сточных вод и очистку газов , выявление оnтимальных nараметроЕ

получение математической модели nроцесса нейтрализации.

Проведены испытания на опытно-промытленной установке, основным звеном которой является тороВ!

абсорбер-нейтрализатор, производительностью 5 ты с. мЗ /час. Работа установки осущщ;твлялась следующ1

образом. Сточные воды еливались в емкость, посл е включения в работу центробежных распылителей включал

центробежных насос, подающий их на орошение. При установившемся режиме орошения в абсорбер подавал
газ . Сточные воды после нейтрализаr(ии и отстаивания сбрасывались в канализацию, а очищенный

1

выбрасывался в атмосферу. После отстаивания образавывалея ш л ам, который вывозился на отвал.
На основе полу ченных дан ных можно сделать следующие выводы:

1. С

увеличением объемной скорости газовоздушной смеси степень очистки газа снижается (при обьеын

скорости

750 час- 1 и времени работы раствора 15 мин степень очистки газа 87,5%, а при 1500 час-1 - 78%).
2. С ростом плотности орошения (от 0,6 -1 ,92 м3/м 2 · час) степень очистки газа увеличивается, наибш
эффективно при малом времени циркуляции(< 15 мин).
3. Полная 100% нейтрализация наступает при времени циркуляции для сточных вод с рН = 10,0 через 30 Mi
а с рН = 11 ,0 через 45 мин. В nрактических условиях достаточно проводить нейтрализацию до 70-80%, что бу;
соответствовать нормам ПДК и времени циркуляции 15-25 мин при этом рН = 6,5-8,5.
4. С рОСТОМ КОНЦентрации S02 ОТ 0,04 ДО 0,08% стеnень ОЧИСТКИ газа возрастает.
Исходя из выше изложенного, реком ендуется применение экспер иментальной установки на текстильн

предприятиях Украины.

ЛИТЕРАТУРА :

1.

Запольський А.К ., Мiшкова-Клименко Н.А., Астрелiн

очищения стiчних вод: Пiдручник. - К.,

2. Мазур

ФSО Фiзико-хiмiчнi основи технощ

И . И ., Молдаванов О.И., Шишков В.Н. Инженерная экология. Общий курс. В 2 - х т./ Под~

И.И. Мазура.- М.: Высш . шк. ,

3.

I.M.

2000. - 552с .

Очищення природних

i

1996.

стiчних вод: Довiдник.- М . : Вища шк.,

1994.
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ОЧИСТКА ВОд ОТ ФЕНОЛА ОКИСЛЕНИЕМ НА МNО2
<1 ·

А. П. Хохотва, Н . В . Мельникьва
Национальный технический университет Украины "Киевский пмитехнический институт"
пр. Победы , 37,Киев-56 , 03056
e-mail: khokhotva@Ьigmir.net

обо

uше
вод

к их

lЬНО
вод

[2).

ил о ,

rого ,

ЫМИ

)рОВ ,

1ь н ая

ров и

о вый

)ЩИМ

чался

.вал с я

й

газ

Фенолы широко исп ользуются для коммерческого прои з водства п л астмасс и смол , в частности ,

пластиков , исполь зуемых как конструкционные материалы в автомобилестроении и эл ектротехнике,
э поксидных смол
кол ичества

и кл еящих

предприятий

веществ .

разных

Фенольные вещества появляются в

отраслей,

таких

iбол ее
о мин ,

, будет

шьных

сточн ых водах

высокотемпературная

большого

конверсия

угля ,

нефтепереработка, смолы и пластмассы. Они опасны для организмов даже при низких концентрациях .
Поэтому перед сбросом вод в поверхностные источники фенол ы нужно удалять из промышленных стоков.

При должных условиях фенольные соединения могут быть извлечены из сточных вод, но обычно самым
лучшим способом обработки таких стоков являются : химическое окисл ение [1 ], сорбция на активированном
угле с последующей регенерацией [2], электрохимическое окисление [3], химическая (4].
Перспектинным методом очистки воды от фенолов может быть их окисление на суспензированном

МnО 2 . Этот метод достаточно э ффективно был применен для удаления нефтепродуктов из воды

[5] .

Перспектив ним методом обезврежив а ния нефтепродуктов в воде может быть их тв ердофазно е

окисление на Mn02. Диоксид марганца является активным окислителем (E Mn02/Мn2+ = + 1,23 В).
Синтез окислителя проводили путем смешивания растворов МnCI2 и КМnО4 с последу ющим
0

01мыванием су спенз ии МnО

2 водой от непрор е агированных компонентов.

Эффект очистки модельных

растворов фенола диоксидом марганца определяли в статических условиях. Содержание окислителя в

суспензии определяли гравиметрически как содержание взвешенных веществ . Окислитель дозировали

в количествах от 100, 200, 500, 1000 и 2000 мг/дм3 в очищаемую воду в виде суспензии и МnО2

поддерживали во взвешенном состоянии с помощью магнитной мешалки . Объем очищаемой воды

составлял

2, 3, 5

100 мл.

Очистку проводили при значениях рН

6 и 2. Пробы воды

на анализ отбирали через

осветл енной воде опред еля ли остаточное содерж имое фенола по его собственному поглощению в УФ

области спектра на длине волны

270

нм.
статических усл ов иях установлено ,

что в

нейтральной среде при низких ко нцентрациях МnО 2 содержание ф ен ол а меня л о.сь очень м ал о, а при
котщентрации Мn02

2000

мг/л о н а за сутки уменьшилась в

4 раза.

Процесс окисления гораздо более и нте нсивн о проте кал при рН

2.

При количеств ~ вне сенного МпО2

100 мг/л за первые сутки концентрация фенола уменьш ил ось в 2 раза,
более 'Iем в 1О раз, полная очистка достигалась через 2 суто к.

а при

2000 мг/л

она ум еньшилась

Таким образом, применение минералов, содержащих Mn+4, способствует глубокой очистке вод от

фенольных соединений .
ЛИТЕРАТУРА:
\ . С. Fan, У. Sun, У. Min, Х. Нао, Х . Li, F. Li. Photocatalytic degradation of phenol in aqueous solution
Тi02fri thin film photocatalyst. // Trans. Nonferrous Met. Soc. Chin., N!1l3, 2003 , Р. 1008-1012.

нологii

од ред.

1,

суток . Взвешенную фазу отделяли от очищенной воды на лабораторной центрифуге , а в

При иссл едовании проце с са ок и сл е ние не фти в

::мной

как

using

2.A.R. КЬап, Т.А . Al-Bahri, А. Al-Haddad. Adsorption ofpheno1 based organic pollutants оп activated carbon
from multicomponent dilute aqueous solнtions. // Water Res., N!!31, N28, 1997, Р.21 02-2112.
3.Р. Canizares, F. Mart'nez, М . D'az, J. Garca-G'omez, М.А . Rodrigo. Electrochemical oxidation of aqнeous
\tenol wastes using active and non-active electrodes. // J. Electrochem . Soc., N!! 149, 2002, P.llS-124.
4.М. Tomaszewska, S. Mozia, W. Morawski. Removal of organic matter Ьу coagulation enhanced with adsorp1ionon РАС.// Desalination, N!!l62, 2004, Р. 79-87.
S. Гомеля Н. Д. , Хохотва А. П . Очистка нефтесодержащих вод окислением на Mn02. // Экатехнологии
• ресурсосбережение . 2006 N5!2, ст. 59-61.
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АКТИВОВАНОМУ ВУГLЛШ.
О.П. Хохотва, € . В . Краснова

Нацiональний технiчний унiверситет Укра1ни "Ки1вський полiтехнiчний iнститут"
просп. Перемоги, 37,Киев-56, 03056
e-mail: khokhotva@Ьigmir. net

З тих пiр як синтетичнi миючi засоби стали широко використовуватися у побутi, протягам
кiлькох рокiв при очистцi стiчних вод виникали труднощi, обумовленi надмiрним вмiстом у
цих

водах

поверхнево-активних речовин.

викликають

утворення

стiйкоi' пiни в

Навiть

аераторах

незначнi

i

i'x кiлькостi у стiчних водах

значно знижують

швидкiсть

осiдання

завислих твердих часточок . Крiм того, присутнiсть ПАР у стiчних водах негативно впливае на
процеси

бiологiчного

окисления.

Процеси

анаеробного

бродiння

менш

чутливi до дii

бiльшостi ПАР, нiж процеси у вiдстiйниках з активним мулом.
Для видалення з води спектру рiзних забруднювачiв широко використовупься сорбцiя. Як
правило, для цього використовують активсване вугiлля, оскiльки воно мае дуже розвинену

nоверхню.

З

iншого

боку,

пiсля

насичення

вугiлля

постае

Використання окислювальних методiв, зокрема, суспензii'
часточки диоксиду

марганцю

мають

схильнiсть до

проблема його регенерацi!.
мае сво'i недолiки :

Mn02, також
злипання i такий

окисник

не можна

використовувати як фiльтруюче завантаження, оскiльки буде виникати великий гiдравлiчни й
onip внаслiдок того , що часточки Mn02 дуже дрiбнодисперснi. Тому були проведена спроба
по ед нання переваг сорбцiйного та окислювальнога методiв очистки води.

В лiтературi описано кiлька способiв осадження плiвки

Mn02

на твердому нocil

[1-3] , серед

яких на особливу увагу заслуговуе метод окислення-вiдновлення. Окисником е КМп04, а
вiдновником

-

вугiлля.

Активоване

вугiлля

обробляли

розчином

KMn04 i

вiдмивали

дистильованою водою вiд непрореагованого перманганату та продуктiв реакцi'i. Для дослiдiв
викаристовували

модельнi

розчини

широко

розповсюджено'i

ПАР

сульфонол

НП-3

(додецилбензолсульфонат натрiю ).
Порiвняльнi дослiдження вилучения сульфонолу НП-3 модифiкованим

i

не модифiкованим

вуг iллям показа ли, що на початковiй стадй чисте ву гiлля швидше знижуе вмiст ПАР у водi,
оскiлъки модифiкацiя вугiлля призводить до деякого зменшення д iаметру пор

i,

таким чином,

л.о зниження площ i контакту. В той же сшс, при тривалiшому контактi модиф i коване вуг i лля
дае глибшу очистку, оскiльки поверхня вугiлля , вкритого

Mn02,

самовiдновлюеться внасл iдок

ок и сл ения ран i ше сорбовано·i речовини.
Таким чи н ом, викори стовуючи сорбенти , на поверхнi я к и х осаджений окисник

Mn02,

м ож на досягти глибшого ступеня очистки, нiж при використанн i не модиф i кованого сорбенту,

i

збiльшити перiод мiж р еrенерацiями .

ЛПЕРАТУРА:

1.0 . Nilsen, S. Foss, Н. Fjellvag, А. Kjekshus . Effect of substrate on the characteristics of man·
ganese(IV) oxide thin films prepared Ьу atomic laye1· deposition. Thin Solid Films 468 (2004) 65·
74.
2. S. Zhu, Н. Zhou, М . Нibino, I. Honma, М. Ichihara. Synthesis of Mn02 Nanoparticles Confined
in Ordered Mesoporous Carbon Using а Sonochemica\ Method. Advanced Functional Materials 15
(2005) 381.
3. Mengqiang Wu, Graeme А . Snook, George Z. Chen, Derek J. Fray. Redox deposition of manganese oxide on graphite for supercapacitors. Electrochemistry Communications б (2004) 499-504.
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МЕТОД ЗАПОБIГАШIЯ НАКипоУТВОРЕННЯ У СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО
ВОДОПОСТАЧАШIЯ
О . С. Ткаченко., Т.П . Клъопа, С.Х. Авраменко
Днiпродзержинсъкий державний технiчний унiверситет
вул . Днiпробудiвсъка, 2, м. Днiпродзержинсък
e-mail: tatjanakiepa@ramЬler.ru
У зв'язку з тим, що практично в будъ -якiй галузi хiмiчно! промисловостi виконуетъся обробка

сировини, напiвпродуктiв

i

готово! продукцi"i,. велике значения мають заходи, спрямованi на економiю

тепла й полiпшення роботи теплообмiнного встаткування, у тому числi заходи, пов' язаm зi зменшенням

i заnобiганням

утворення накипу.

Проблема утворення накипу iснуе з моменту створення парових казанiв

i

теплообмiнних апаратiв .

У творения накипу створюе небезпеку перегрiву й розриву металу стiнки, знижуе теплопродуктивнi сть,
викликае перевитрату палива. При наявностi накипу пiдвищуетъся гiдравлiчний опiр теплообмiнника й
зростаютъ енерговитрати на перекачування продукту. Чищення теплообмiнноi" поверхнi пов'язане з
необхiднiстю вiдключення аnарата, установкою дублюючого устаткування.
Рiшення проблеми утворення накипу складасrъся з: дослiдження природи накипу, поперелження й

зниження утворення накипу, розробки ефективних методiв очищения поверхнi , прогнозування

pocry

термiчного опору вiдкладенъ.
Було проведено дослiдження впливу пониженого тиску на жорсткiсть оборотноi" води шляхом

ii"

поnереднъого вакуумування та багатократного нагрiвання до температури 40- 50°С .
Таблиця

1.

Результати до слiджень впливу по н иженого ти ску на вмiст солей жо р стко стi в

оборотнiй вод i

11очаткова концентращя,

Ьез обробки пониженим

Uстаточни

Концентращя шсля обробки

мг-екв/дмЗ

тиском при багатократному

й тиск,

пониженим тиском

нагрiваннi

кгс/см2

CaL+

Жорстюсть

MgL+

Жорстюсть

CaL+ MgL+

Жорстюст

Ca:L+

MgL+

ь

) ,3

1, J

1,8

5,2

3,5

1,4

70

6,8

) ,J

1,7

4U

6, ~

~. 1

1,7

3U

6,~

) ,l

1,7

LU

6,~

~, !

l, 1

!U

6,~

5, 1

1,"/

Кiлъкiсть накипу в оборотнiй водi без попереднъого вакуумування складае

0,053

г/см2 на одинищо

площi зразкiв.
Як можна бачити з резулыатiв дослiдження при багатократному нагрiваннi без обробки понижеНЮ/
тиском вiдбуваеться значне зниження концентрацil солей жорсткостi в оборотнiй водi, що свiдчить про
випадiння

i"x

у осад та утворення накипу на поверхнях теплообмiну теплообмiнного устаткуванш

систем оборотного водопостачання . В той же час при обробцi оборотно! води пониженим тиско~
вiдбуваетъся й стабiлiзацiя

i при багатократному нагрiваннi солi жорсткостi у осад не випадають.
Для визначення впливу вакуумування на утворення накипу було поставлено такий дослiд. У емносri

об'емом

1

л помiстили по п'ять зразкiв металу

-

сталь марки Ст5, якi попередНЪо було зважено на

аналiтичних терезах, знежирено та оброблено ефiрно-спиртовою сумiшшю. В першу емнiсn
помiстили зр азки у необроблену рiчкову воду, другу емнiсть наповнили в одою, яка оброблена
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пониженим тискам.

Пiсля промивки в проточнiй водi зразки висушують фiльтрувальним папером, витримують на
протязi 1 roдirnи та зважують на аналiтичних терезах. По рiзницi маси зразкiв до та пiсля дослiду
визначають прирiст маси .

~

Результати дослiджень приведенi на рисунку

.

1.

}Je;з\~.nЪтanr досщдЖеНЬ п 51mедею на · п
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• Кiлькiсть накипу на одиницю площ i зразкiв металу , г/кв . см

стi в
Рисунок

1 - Результати

дослiджень вrulИву пониженого тиску на утворення накипу на зразкw: металу в
оборотнiй водi

Таким чином даний метод може бути використаний для стабiлiзацiйноl обробки води.
ЛIТЕРАТУРА:

l.

Коганавекий А.М ., Семеток В .Д. Оборотное водоснабжение химических предприятий .

Булiвельник,

2. Кучеренко Д . И .,
Стройиздат, 1980. 3.

-

К .:

-

М.:

1975.- 232с.
Гладков В .А. Оборотное водоснабжение (Системы водяного охлаждения).
168с .

Фiзико-хiмiчнi основи технологil очищения стiчних вод. Пiдручник./ А.К. Запольський, Н.А.

Мiшкова- Клименко,

4. Новиков Ю.В .

I.M.

Астрелiн та iн. -К. : Лiбра,

2000. - 552с.

Методы исследования качества воды водоемов . -М.: Медицина,

1990. - 400с.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАШIЬIХ
ТРАВИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
В.Г. Рябых, Г.Г. Михайленко, Г.Н . Колесник
Одесский национальный политехнический университет
пр. Шевqенко, 1, Одесса-44

Очистка и утилизация жидких промытленных стоков является актуальной проблемой; позволяющей избежат
загрязнения почвы вредными компонентами.

К числу крупнотоннажных жидких стоков относятся водные растворы сернокислого железа с пр имесь

свободной серной кислоты, так называемые отработанные травильные растворы (ОТР). Такие раствор

образуются при обработке поверхности стальных изделий растворами серной кислоты и накапливаются в больши
количествах.

Химический анализ ОТР, которые образуются в количестве до 20 мЗ в сутки на Одесском ПО "Сталькана
350 г/л сернокислого железа и до 1О г/л свободной серной кислоты. Сливать так

показал, что они содержат до

растворы в канализацию запрещено без их нейтрализации и очистки. Кроме того, сернокислое железо, выделенно

из растворов является полезным продуктом . Поэтому на предприятиях существуют специальные технологически

линии по переработке ОТР с нейтрализацией и фильтрацией растворов . Это требует специального дороrостоящег

оборудования, больших энергетических затрат и в настояшее время методы химической очистки ОТР являютс
э коно~шчески невыгодными .

Нами на основе ранее проведеиных исследований

[1] предложен принципиально

новый метод утилизации

OT

основанный на концентрировании ОТР за счёт выпаривания воды . При этом предполагается нагревать ОТР за сче

тепла горячих дымовых газов прокалочных печей . Процесс нагревания ОТР проводиться в специально

контактном аппарате (КА) при непосредственном контакте горячих газов с плёнкой ОТР, стекающей в нижню
часть КА . Для предотвращения образования накипи на твёрдых поверхностях КА предусмотрена их вибрация

:

счёт кинетической энергии дымовых газов.

В технологическую схему также входит стандартное оборудование (центрифуги, насосы , сборник
теплообменники, газодувка, абсорбер) .
Основная часть технологической схемы была смоделирована и выnолнена в виде лаборато рной установки,

1

которой был исследован КА, nредставляющий собой вертикальную цилиндрическую трубу из нержавеющей ста
с внутренним диаметром

0,05

м и высотой

1,5

м . Контактная поверхность аnпарата была выполнена

вертикальных стальных нитей свободно подвешенных и натянутых с помощью металлического груза в нижи

части КА. По стальным нитям стекал ОТР в виде плёнки. В нижнюю часть КА тангенциально поДавали наrрет1
до

200-350

о с атмосферный воздух . Горячий воздух, совершая вращательное движение, нагревал ОТР

производил вибрацию нитей.
Концентрированный ОТР отводили из нижней части КА и направля л и в сборник с охлаждением,

выделялись кристаллы железного купороса

(FeS04·7H20).

1

Кристаллы затем . отфильтровывали, взвешива.

сушили. В качестве ОТР использовали растворы из цеха одесского ПО "Стальканат" . Для проверки основн
факторов , влияющих на процесс концентрирования ОТР изменяли температуру нагрева воздуха от
скорость воздуха в поперечном сечении КА от
Ре зультаты

оnытов

были

обработаны

0,24 до 4 м/с,
с

200 до 350'
0,136 до 0,226 кг/м ·с.

плотность орошения ОТР от

примененисм

теории

подобия,

рассчитывая

гидродинамического подобия по газу Rег и жидкости Rеж , критерий диффузионного подобия
получая критериальные уравнения

Nu

крищ

и графичеr

вида:

Nu =A Reгll · Reжm

(1)

В исследованном диапазоне параметров процесса полуqили значения показателей степени и коэффициента
уравнении

(1)

в следующих пределах:

По уравнению

(1)

n= 1.14-1 .20; m= 0.03-0.07; А= 0.05-0.13.

рассчитали промытленный КА для Одесского ПО "Стальканат" nроизводительностью

кг/ч железного купороса .
ЛИТЕРАТУРА:

l.Рябых В.Г , Лях О . Д. , Горнев В . А. Извлечение и утилизация железа из отработанных сернокислотных растВI

11 Труды Одесского
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1996, N~1-

с.

86-87.
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ИНДИКАТОРЫ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СТАНдАРТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОдНОЙ СР-ЕДОЙ
Б.Н. Комаристая

Нац i ональний тех н iчний унiверситет Украlни "Киi"вський полiтехн i чний iнститут"
пр Победы ,

37, корп.4 , r. Киев, 03056
e-m ail: d aпita_k@ukr.пet
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Индикаmры обеспечивают чрезвычайно важ ную основу для принятия решений во многих направлениях . Они могут обесп ечивать
раннее предупреждение и оповещение общества с целью предотвращения критического состояния и ущерба экономики, социальной и

.ю

природоохранной сфер.

)ЬJ

Существующие стандарты управления окружающей средой являются шагом к устойчивому развитию предприятий. В

их

бьш опубликован стандарт управления ISO

общие требования по тому, как должна быть п остроена система учета и управления н а предп риятии. Таким образом , продукция

tт"

выпускается "наиболее вероятно качественная". При этом стандарт говорит только то , что надо сделать, но не говорит как .

ие

Принятие предприятием стандартов серии

юе

(в частности, ~1андарта

ISO 14047)

демонстрирует определенную

регнональной прирадоохранной стратегии. Стандарт устанавливает состав элементов системы управления окружающей средой и

~го

1рСбования к ее функционированию. Он касается тех экологических аспектов, которые организ ация может контролировать и на которые

rся

она может влиять. Он не устзнавпивает конкретных требований к экологическим характеристикам.

В основу ствндарта

ТР,

ISO 14040

положен уже упоминавшийся ранее метод Оценки жизненного цикла

(LCA ).

Стандарт построен

[2]

на

С11сrемной основе и включает в себя: проведение инвентаризации входных и выходных потоков продукционной системы (сбор данных

ч.ёт

необходимых для исспедования), оцениванис потенциальных воздействий на окружающую среду, связанных с этими потоками и

ЮМ

И!Псрпретацию резул ьrdтов инвентаризационного анализа и этапов оценки воздействий. В соответствии с идеей

:ОЮ
за

: к и,

, на
али
из

:ней

LCA экологические аспекты

оuешшаются на протяжении всего жизненного цикла продующи от приобретения сырья до производства, эксплуатации и утилизации.
Ствндарт ISO 14040 принят в 1999 году, однако все остальные его части выходят крайне медленно, не говоря уже об их внедрения
(ISO 14001- в 2000 году, ISO 14042 и ISO 14043 - в 2001 году, !SO 14047- в 2003 году) . Следует согласиться с предостережением
mнларта ISO 14040, что составляющие метода I-CA находятся на стадии становления. В одном из примеров ISO 14047, для целей

1ылюстрации бьш выбран широкий перечень категорий воздействия дЛЯ выбросов в воздуш ную и водную среду. Следующие категории
IIJЗ!\СЙствия бьши приняты во внимание.

Кон струировани е ESI 2005. Выбираемые индикаторы уже согласуются с индикаторами верхнего уровня, например ES! 2005[3]. Однако эта работа- согласование связи индикаторов устойчивого развития общества и предприятий- тонько
осмысливается .

тый
р

ISO 14000

зфq:ективность в защите окружающей среды от промышленных выбросов, но и они не являются полным инструментом установления

:и е

1

1986 году
9000 и реализован в виде почти 400000 ссртификато·в в 158 странах [1 ]. Стандарт выдвигает

и

ESI -

равнов зве шенное среднее

21-ro

индикато ра

где

[али ,

76

п о ка зател ей

35

показателсй

.ных

0°С,
с.

~ р ии

Групnы значений

( псременных)

индикаторов в пяти

лромьrшленных

тематических
:катеrориях

ески

а Ав

D
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ОСОБЛИ:ВОСТI ОЧИСТКИ СТIЧНИХ ВОд ТЕКСТИЛЬНИХ ШЛПРИ€МСТВ

r.B.

Косогiна
Нацiональний технiчний унiверситет Укра1ни "КПI"
пр. Перемоги,

37, м . Ки!в, Украi"на, 03056
e-mail: kosogina@gaJa.net

На очисних спорудах текстильних виробництв у вiдстiйниках збираеться 'вiдпрацьована вода з рiзних
цехiв пiдприемства. Стiчнi води (СВ) цих пiдприемств забрудненi поверхнево- активними речовинами (ПАР),
барвниками та мають складний колоi·дно-хiмiчний склад. Найбiльш поширеними методами для дестабiлiзацii"

стiйко"l коло"lдно! сиетеми стiчних вод текстv.льних виробництв е коагуляцiйнi методи, оскiльки крiм
зниження забарвлення води, хiмiчного та бiологiчного споживання кисню , вмiсту ПАР, вони дозволяють
видаляти стабiлiзованi колоi"днi домiшки, якi надають водi високоi· мутностi.

На ефективнiсть процесу видалення органiчних домiшок iз СВ iстотно впливае концентрацiя
"lx фазаво-диенерений стан у р озчинi. Коагуляцiйну обробку СВ проводили за допомогою

забруднювачi в та

при рН

FeS0 4·7H 20

9- 9,5.

Вiдомо , що гiдратованi iони феруму не утворюють мiцних зв'язкiв з молекулами

барвника, а лише наближаються до поверхнi мiцел, вхол.ячи в

i"x дифузiйний

шар незалежно вiд концентрацii"

барвника в розчинi , тому единим вiрогiдним механiзмом за.хоплення йога при коагуляцi! продуктiв гiдролiзу
солей феруму (шляхом спiвосадження чи комплексоутворення) е сорбцiя на п ластiвцях гiдроксиду феруму,
яка не забезпечу е ефективне видалсиня барвника зi стiчних вод коаrуляцiйними методами. Проте у

присутностi ПАР ця ефсктивнiсть суттево збiльшуеться, оскiльки ПАР з аквакомплексом феруму утворюе
комплекс

[1 ],

я кий утримуе на собi

i

барвник. Отже видалсиня iз стiчноi· води текстильних виробництв

неiоноrенних ПАР (НПАР) , анiонних ПАР (А ПАР) та барвникiв в процесi коагуляцi"i забезпечусться
сорбцiею на пластiвцях гiдроксиду феруму комплексiв НПАР або АПАР з барвинками.
Механiзм процесу коагуляцii: можна представити наступним чином:

FeS04 + хН2О = [Fe(H20)x]S04,
(Fe(H20)x]S04 + 0,2502 + yPar + 2NaOH = [Fe(Par)y](OH)3 + Na2S04 + (х-0, 5)Н20,
де Par - сполука ПАР i текстильного барвника .
У процесi очищения води коаrуляцiею стуniнь зн е барвле ння СВ склав 95,5%, при дозi феруму (JI)
сульфату 250 мг/дмЗ . В метою економi"l коагулянту запроnоновано для очистки СВ текстильних niдприемств
nоеднати метод коагуляцi"l з окисною обробкою СВ nероксидом водню . До основних технологiчних nереваг

пероксиду водню слiд вiднести високу розчиннiсть у водi , стабiльнiсть , можливiсть обробки води в
широкому д iаn азонi температур, nростому аnаратурному оформленнi. Пероксид водню е екологiчно чистим
окисннком , так як в якостi nродуктiв вiдновлення утворюються кисень
окиснення вiдбу ва еться у nрисутностi каталiзатора niд дiею iонiв

i вода. Особливо ефективно
Fe2+ (система Фентона) [2].

проuес

При сумiсному використаннi реактиву Фентона та коагуляц i йноi" обробки нами було досягнуто високого

ступеня очищення стiчних вод текстильних пiдприемств з меншою витратаю коагулянту. Так , при дозi

коагулянту 50 мг/дмЗ FeS04 ступiнь знебарвлепня стiчноi· води текстильних пiдприемств склав 80%. Отже,
вnровадження розробленоi" технологii" буде сnрияти nокращенню економiчних i еколо гiч них показнихiв

роботи п iдnриемств текстильно·i nромисловостi , оскiльки використавня значно меншоi" дози коагулятт
призводить до утворення меншоi" кiлькостi осадiв , характерних для процесу коагул яцii", якi потребують
обробки зневоднюючими реагентами та плащ пiд вiдвали .

ЛIТЕРАТУРА:

1.

Маляренко В.В ., Кожанов В . А . Удаление железа из раствора после обработки неионогенных

поверхностно-активных веществ реактивом Фентона // Химия и техноло гия воды .

- 2001. - Т. 23, N~ 3.·

С . 312-318.

2. Соложенка Е.Г., Соболева Н.М., Гончарук В .В . Применеине каталитической системы н 2 о2 - F~1
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Перлiт

-

один з природних екологiчно чистих матерiалiв багатоцiльового використання, це кисла

8J1Юмосилiкатна вологовмiщуюча порода вулканiчного походження. Особливiстю перлiтiв е i"хня

зnатнiсть до спучування при високотемпературнiй тепловiй обробцi, 3 утворюванням, в 3алежностi вiд
· вологи перед спучуванням, матерiалу з 3акритою або вiдкритою пористiстю . Залишкова
у перлiтi перед спучуванням е головним фактором, я кий ви3начае його якiснi характеристики [ J] .
Матерiал з закритою пористiстю використовупься в якостi екологiчно чистого теплоi3оляцiйного
запо,ВНJ<)ваrrа у будiвництвi, металургii" та iн . , а

3

вiдкритою пористiстю

у хiмiчнiй, нафтовiй та харчовiй промисловостi

-

у якостi фiлырувального

.

При виробництвi спученого перлiту використовують сучасну двохстадiйну технолоriю

[2].

На

етапi подрiбнене вулканiчне скло проходить термообробку при невисокiй температурi у

з псевдозрiдженим шаром жалобного типу з метою видалення 3айво! вологи. На другому етапi
•шпvя••'-г"'"" його спучування у вертикальнiй шахтнiй печi.

В зв'язку з тим, що залишкова волога е визначальним фактором властивестей готового перлiту, то
_.,..,л.ruv точно! кiлькостi залишково\ вологи придiляеться особливе значения . В залежностi вiд
ещцження перлiту, його початкона вологiсть та динамiка дегiдратацii" може суттево вiдрi3нятися. Тому
визначення технологiчних режимiв дегiдратацi! необхiдно проведения експериментiв по динамiцi
сушки конкретного сировинного матерiалу.
Рис.l - Дrriдратщiя П<p.llil)"
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На лабораторнiй установцi Iнституту газу НАН Укра"iни були проведенi експерименти по
перлiту родовища Фогош Закарпатсько! обл . Експериментальнi данi було оброблено

i

спрощене рiвняння криво! сушки для другого перiоду сушки (перiоду падаючо! швидкостi)

Ц=;;;r;:г~- +ПА'~ -i,~~)?""Зbt>
11е:

U · поточна вологiсть; Up-

рiвноважна вологiсть перлiту при данiй температурi ; Uкр- критична

при якiй для даного матерiалу та даних
сушки;

- час

зовнiшнiх умовах завершуеться перiод постiйно!

сушки.
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Також визначено залежнiсть,

яка дозволяс зв'язати критичну та рiвноважну

волоriс

термообробmоемого в псевдозрiдженому шарi перлiту у межах температур Т=275 .. .475 С.
o.f .

t(

.

·

т-Т

.-,2:..=111-t-0 'l6fГ1 ~.
·tJ:i
·- о
• .. ·•· . ~d
де: Т- температура теплоносiя; ТО -'·темпераrура псевдозрiдженого шару.
Саме це, спрощене рiвняння пропонуеться застосовувати для розрал:ункiв та математичного
сушки перлiту родовища Фоrош .
ЛIТЕРАТУРА:

I.Костогрыз КЛ., Хвастухин Ю.И ., Алексеева Л.В. Термопедготовка сырья в псевдоожиженном
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С.25-29.

Збрiка тез Х Мiжнародноi науково-пракшчноi конференцii студентiв, аспрантiв та молодих вчених
«Екологiя. Людина Суспiльство»

114

(16-20 травня 2007., м.

Киiв , Украiна)

«Технологiя»

ь для

УДК

621.182
--1 ·

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС

NA-

КАТИОНИРОВАIШЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЭКСIШУАТАЦДИ ЛОКАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

налiзу

слое

5, N~б,

ЛИЧНЫХ

П . В . Козлов , Е. Н. Шенкарук
Нацiональний технiчний унiверситет Украi:ни "Киlвський полiтехнiчний iнститут"
пр . Перемоги 37, м .Киlв-056,0356
e-mail: ecos@caпier.kiev.ua
Процесс умягчения

воды

методом Nа - катионирования все чаще реализуется в установках

производительностью до 2 м3 /час. Так, в 2005 г 16 % общего объема произведенных и онообменных
смол

было

использовано

в

локальных

установках

малой

особенностью подобных установок является их компактность

20- 30

см, высота-

40 -100

протяженности фронта сорбции .
иониты

с

производительности .

Характерной

обычно диаметр адсорбера составляет

см . Условие компактности установки предполагает реализапюо процесса

при более высоких линейных скоростях
завоевывают

-

- 40 - 50

м/час, что в свою очередь, ведет к увеличению

Кроме того, в последние годы все большую популярность

однородным

гранулометрическим

составом,

которые

характеризуются

улучшенными физико -химическими и эксплуатационными характеристиками и могут быть эффективно
использованы в установках малой производительности.

Целью настоящей работы является изучение особенностей Nа-катионирования в условиях ведения
процесса в адсорберах с малой высотой слоя, исследование влияния различных условий регенерации

ионита на эффективность и экологическую безопасность локальных установок

использованием катиопита с однородным гранулометрическим составом

Na- катионирования с
Dowex Marathon С и выбор

оптимальных режимов ведения процессов умягчения воды различного назначения.

В ходе исследований в качестве варьируемых параметров рассматривались: на стадии сорбции

-

скорость пропускания потока воды и высота слоя катионита; на стадии регенерации- расход хлористого

натрия и режим ведения процесса, а именно

-

прямоточный или противоточный.

Определены условия , позволяющие минимизировать расход

NaCl

для умягчения воды различного

назначения:до остаточной концентрации ионов

жесткости <
ыг-экв/л

- для

0,02

мг-экв/л (для паровых генераторов), <

0,1

мг-экв/л( для водогрейных котлов) и

0,5

бытовых нужд.

Показана возможность достижения остаточной концентрации ионов жесткости в умягченной воде

на уровне

0,02

мг-экв/л в одну стадшо при использовании катиопита

Dowex Marathon С

и эксплуатации

ионаобменного адсорбера в режиме с противсточной регенерацией, что позволит значительно снизить
капитальные затраты на оборудование и эксплуатационные расходьr на хлористый натрий за счет
реализации процесса в одном аппарате.

Установлено что, приведенный расход соли на претивоточную регенерацию, реализованную в
оптимальных условиях, и одновременно величина эксплуатационных затрат и

снижается на

33- 37%

количество

отходов

по еравненто с традиционной прямоточной регенерацией при подготовке всех

типов воды.
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Д . А. Козуля, П.И. Гвоздяк
Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанекого НАН Украины
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бульв. академика Вернадского 42, г. Киев, 03680
пр. Победы 37, г. Киев, 03056

e-mail: dashatut@gmail.com
Существующая на водопроводных станциях технология очистки воды поверхностных водоемов

получения nитьевой воды, включающая коагулирование, отстаивание и фильтрование, недостато

эффективна по отношению ко многим растворенным примеся м и микроорганизмам. Кроме того, пе

подачей такой воды в водопровод ее хлорируют, что может nриводить к образаванто хлорорганичес
соединений, многие из которых не только токсичны, но и мутагены.

Одним из перспективных способов улучшения качества питьевой воды является биотехноло
интенсификации самоочищения загрязненной органическими веществами

водоемов

природными биоценозами, закрепленными на насадках .

воды

поверхносп

Насадками могут служ

текстурираванные жгутовые капроновые нити, насадки ершового типа. Промытленные испыта
были проведсны с использованием капронового волокна.

Природные биоценозы достаточно легко закрепляются на носителе вследствие его гидрофобно<

Гидробианты обрастают волокнистую насадку, формируются аборигенные биоценозы. Таким образ
происходит

концентрация

организмов,

осуществляющих

деструкцmо

растворенного

органичес~

вещества, а также гидробионтов, выполняющих утилизирующую и фильтрующую функции.

Состав биоценозов зависит от видового состава данного поверхностного водоема, а также зави

от сезона. В теплый период года преобладают представители фитоценоза (диатомовые , сине-зеле1
водоросли,

зеленые

водоросли,

хризофитовые).

обуславливают также трофические условия жизни
виды, в холодный - детритофаги.

-

Видовой

состав

зооценоза

на

обрастан

в теплый период года преобладают фитафилы

Вследствие зависимости трофической активности

биоценоза

от температуры

изменяете:

эффективность очистки воды. В теплый период года она значительно выше .
Исследования показали, что в воде, прошедшей такую очистку, снижается обще·е количес
микроорганизмов, в том числе и санитарно-nоказательных, а также микроводорослей. Также снижаf

мутность, окисляемость и радиоактивность речной воды, снижается концентрация в ней амми

фосфатов, железа и других загрязнителей .
Следует

также

предварительной

рассматривать
очистке

описанную

природной

воды

техноло гию
при

как

перспектинную

водоподготовке,

а

также

как

не

тольк<

технолоJ

интенсификации процессов самоочищения водоемов для реабилитации природm,rх водоеме

угнетенной самоочищающей функцией. В частности стоит рассмотреть перспектиnы использова
иммобилизованных биоценозов во вспомогательных каналах между поверхностными водоемами.
Описанная биотехнология не требует энергетических затрат, материалов, реагентов и оборудева
для приготовления, дозировки

и введения их в воду. Таким образом, можно утверждать, что

является экономически рациональной и экологически безопасной.
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дОСЛI ЛЖЕIПIЯ КШЕТИКИ ОСВiТЛЕННЯ дНШРОВСЬКОI ВОДИ ПРИ
ЗАСТОСУВАНШ АJПОМПII€ВИХ КОАГУЛЯНТIВ
Т.М. Красiльнiкова, С . М . Романенко
Нацiональний технiчний унiверситет Украi"ни "Киlвський полiтехнiчний iнститут"
пр.Перемоги,37, м.Киlв, Укра1на,О3056

e-mail: krasilnikova_tan@mail.ru
Сьогоднi в Украi"нi гостро стоi"ть проблема якостi пiдготовки води для промислового

i господарського

споживания, низькоi" ефективностi роботи водоочисних споруд, проблема погiршения стану води в

природних водоймах . Як вiдомо, вода з рiчки Днiпро е головним джерелом прiсноl води для населения,
ДЛЯ

промисловостi

i сiльського rосподарства в Украi"нi. Днiпровська вода характеризуеться низькою
каламутнiстю (3-40 мг/дм3) та ПОрiВНЯНО ВИСОКОЮ кольоровiсnо (вiд 60 ДО 200 град.). При цьому, при

очно

· iснуючих технологiях водопiдготовки не завжди вдаЕ:ться досягти бажаного освiтлення води на стадii"

еред

вiдстоювання. Тому нами були проведенi дослiдження кiнетики освiтлення днiпровсько! води iз

ских

застосуваниям алюмiнiевих коагулянтiв, як вiдомих так

i нових

розраблених в лабораторii".

Експеримент проводився iз використавням синтезаваних з гiдроксоалюмiнату кальцiю

ОГИЯ

тных

riдроксохлоридiв,

вiдомих

коагулянтiв

сульфату

алюмiнiю,

5/6

гiдроксохлориду

2/3

та

5/6

алюмiнiю,

синтезаваного з металевого алюмiнiю та Аква- аурату~30 . Вихiдна каламутнiсть днiпровськоi" води

сти.

складала 73 мг/дм3, кольоровiсть 163 град. , рН=7,5.
Освiтлення проводили наступним чином . До проб води, об'емом 250 см3 додавали розраховану дозу
коагулянта (5 i 30 мг/дм3 по AI20 3), воду iнтенсивно перемiшували 2-3 хвилини, потiм rшавно
перемiшували 15 хвилин i вiдстоювали протягом 12 годив. Через кожну годину вiдбирали пробу i

ЗОМ,

визначали зал ишкову каламутнiсть .

ЖИТЬ

ания

кого

Найбiльш

ефективними

при

освiтленнi

виявився високоосновний гiдроксохлориди 5/6, як
i отриманий з гiдроксоалюмiнату кальцiю. 5/6 ГОХА з
металевого алюмiнiю забезпечував майже 100% ефект освiтлення як при 5 так i при 30 мг/дмз.
Приблизно однаковi результати освiтлення вiдмiчались при використаннi 2/3 ГОХА та Аква-аурату
--?30. Найбiль ше зниження каламутностi i в iдповiдно найвищий ефект освiтлення спостерiгались в
першi три години експерименту. Так, 5/6 ГОХА мет. за три години при дозi коагулянту 5 мг/дм3 знижус
калам3тнiсть з 73 до 9,5 мr/дм3, розроб.J],ений новий 5/6 ГОХА- до 10,5 мг/3'13, 2/3 ГОХА- до 12,5
мг/дм, Аква- аурат~ЗО - до 13,5 мг/дм-', сульфат алюмiнiю- до 17 мг/дм . Та ж залежнiсть при
освiтленнi спостерiгаеться i при дозi коагулянта 30 мг/дмз. Можна вiдмiтити, що гiдроксохлориди
алюмiнiю доз воляють дося гти вищих резулыатiв освiтлення порiвняно з сульфатом алюмiнiю як при 5
так i при 30 мr/дм3 протягам усього промiжку qacy -12 годин .
·

виrотовлении 1з металевого алюмtн!Ю так

и сит
НЬiе

1 ИЯХ
ные

•

и

тв о
тся
ка,

За результатами проведених дослiджень можна вiдмiтити, що ефективнiсть процесу освiтлення

в

вiдстоюванням зростае iз пiдвищенням дози та основностi алюмiнiевих коагулянтiв . Розробленi
гiдроксохлориди алюмiнiю характеризуеються високою ефективнiстю при освiтленнi природно! води i

fiO

здебiльшого переважають використанi в ексnериментi вiдомi коагулянти.

с
ИЯ

I!:Я

ta
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В ряде технологически развитых стран (Россия, США, Франция, Бельгия, Япония, Чехия и др

развиваются способы выделения чистых элементов для нужд элепроиной промышленности и ядерноi

энергетики. В частности в Украине перспе:ктивным считается освоение фторидной технологи<
переработки и регенерации отработанного

ядерного тошшва (ОЯТ) .

Преимущества фториднЬ!)

технологий заключаются в том, что в этом случае исключается образование больших объемов сточвъц

вод, загрязняющих окружающую среду. Фторидная технология регенерации ОЯТ основывается на
различии в летучести фторидных соединений

U, Pu и продуктов деления

(ПД). Высшие фторидыурана

и плутония обладают высокой летучестью при сравнительно невысокой температуре. Основная масса
ПД (щелочные ,

щелочно-земельные, редкоземельные элементы

и др . ) образует нелетучие ил и

малолетучие фториды , которые легко выводятся из процесса на начальной стадии переработки ОЯТ, что
позвол яет осуществить глубокую очистку от всех ПД

[1] .

Целью работы являлось изучение влияния температуры и количества фтора на протекание
процессов фторирования ОЯТ.
распределения
который

U, Pu, Np

базируется

Методом исследования было физико-химическое моделирование

в системе

0-F-U-Pu-Np

методе

минимизации

на

с использованием программнаго комплекса
энергии

Гиббса

[2].

Основным

ис·rочrником

термодинамических свойств веществ и коэффициентов зависимости Cp=f(T) были работы [3, 4] а
встроенная в GEM база термодинамических данных. Недостающие величины
з ависимости Cp=f(T) были рассчитаны по опубликованным экспериментальным данным
использованием программы

Statistica-6.

Моделирование проводилось на примере ОЯТ реакторов ВВЭР в интервале температур L.J ··vv,,v..,,)
при количествах фтора
Табл ица

1.

моль на кг ОЯТ (табл .

10-25

1).

Состав ОЯТ реакторов ВВЭР
'мол и

При недостатке фтора в системе

(<13

моль

F2)

nри Т=590С Np и Pu остаются в твердой фазе.
U между твердой и газовой фаз ами з ависит

частично переходит в газ овую фазу. Распределение
количества фтора в системе и от содержания

.,.
!2
"'
O>i:

о.

в ОЯТ (рис
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НОЙ

ГИИ
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НЪIХ

~
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о

:,;:
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~

40
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рана

80
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асса

а.

или

Q)
е:(

,ЧТО

о

u

20
о

шие

шие

10

12

F2,

[КОМ

нто в

Рис.

с

оос,

18

20

моль

ВВЭР- 1000

tкже

5}

16

14

ЕМ,

Количество

1.

F2,

Распределение

U при

фторировании ОЯТ в зависимости от количества

F2

необходимое для полного перехода урана в газовую фазу максимально для ОЯТ

ВВЭР-365 (13 моль F2 при содержании
при содержании U 3,9785 моль).

U 4,1705

моль) и минимально для ОЯТ ВВЭР- 1000

(12

моль

F2

Полученные результаты являются частью работ по оптимизации процесса фторидной регенерации
ОЯТ. Дальнейшие исследования позволят создать экологически чистую , экономически выгодную
технологию

при

nолном

замыкании

ядерного

топлив ного

цикла

в

пределах

произв едетвенн ой

площадки АЭС.
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У практицi водопiдготовки для коагуляцiйноrо оqищення природних

i

стiчних fJoд вiд завислих

i коло!дн

ДОМiШОК Найчастiше ВИКОрИСТОВУЮТЬ СОЛi алюмiнiю, ОСОбЛИВО сульфат алюмiнiю. Для отримания ЦЬОГО реагеН

останнiм часом дуже широко застосовуються методи кислотного розкладання рiзноманiтних природн
аmомовмiсних руд

[1], що дозволяс використовувати низькоякiсну,

непридатну для видобутку глинозему у велик

промислових масштабах сировину. Для розкладання низькосортних алюмiнiсвих руд використовують мiнерал

кислоти. Найдоцiльнiше використовувати сульфатну кислоту як бiльш дешеву та менш корозiйно активну. Однiе

з проблем при виробництвi сульфату алюмiнiю сульфатнакислетним методом з

сировини, що мiстить до 79

дiоксиду кремнiю, с важкiсть роздiлення сульфатного розчину та кремнеземистого шламу

i подальше

вiдмиван

останнього вiд залишкiв вищезгаданого розчину. У той же час виробництво леочищеного сульфату алюмiнi
дозволяс уникнути цих труднощiв, до тогож це виробництво с досить простим у технолоriчному

i технiчном

оформленнi.Останнiм часом отримания сульфату алюмiнiю та коагулянтiв на його основi у промисловоС'

здiйснюсrься шляхом розкладання попередньо обпаленого каолiну розведеною сульфатною кислотою. За дано1
технолоriсю неочищений сульфат алюмiнiю отримують з каолiновоi" глини, випаленоi' у полум'янiй печi

температури

500 - 600°С

на протязi

30 хвилин.

Метою роботи с встановлення тривалостi

попереднього обпалу каолiновоi· глини для збiльшення вихол

водарозчинного алюмiнiю .

Параметри процесу в iдповiдають технологiчним умавам
лабораторних дослiджень процесу попереднього обпалу каолiну

випущеноrо сульфату алюмiнiю[2]. Умов

(

вмiст А\203

26,8

%мае,

Si02 58,6%

~ш

наведено в таблицi.
Таблиця

-

Параметри процесу сульфатнокислотного розкладамня каолiну

llараметр

Jначення

·1емпература

Концентрац1я

розкладу, ОС

кислоти ,

/SU

4U

Було здшснепо двi

cepii"

досшдш

попереднього випапу складав

30

(

Доза кислоти,

%

%

Температура попередньоrо

випалу, ОС

U,"/:J

6UU

два паралельнi дослiди в кож н iй

cepii).

хвилин, а у другiй

- 45

В першш

cepil

Чi

х.вилин. Отриманi результати представленi 1

дiаграмi.
Дiаграма

Знa'JelffiЯ

- Залежнiсть

ступ еню вилуч ения алюмiпiю вiд часу випалу

1,2 належать до першоУ cepil дослiдiв, а 3 ,4-до друга!. Як видно з дiаrрами, подовжеЮ!Я часу випалу на 15 ХВJ~]

пр изводить до збiльшешrя виходу водорозqинного аmомiнiю на 25-30%.Це можна пояснити тим, що при бiльшому часi в1
бiльш повно проходить перехiд каолiна в метакаолiн, який легко розюiадасrься сульфатною кислотою.
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УТВОРЕННЯ УЛЬТРАЛИСПЕРСНИХ ФАЗ ФЕРИТIВ ВАЖКИХ МЕТАЛIВ В

ПРОПЕСJ ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯПП ВОДНИХ РОЗЧИНIВ
О.М. Лавриненко

lнститут бiоколоlдноi" xiмii" iм . Ф.Д. Овчаренка НАН Украi"ни
бульв. Академiка Вернадського, 42; м. Киi"в, 03142
e-mail: zulberg@Ьioco.kiev.ua

В основу гальванокоагуляцrиного методу знешкодження техногенних розчинiв покладено
принцип

автогенерацii" сорбцiйно

розчину та компактувати

активних сполук,

здатних

вилучати

шкiдливi

компоненти

в ходi фазових трансформацiй в щiльнi малорозчиннi сполуки

i"x

[1].

Прикладом гальванопари , яка використовуеться для вилучения катiонiв важких металiв з водного

дисперсiйного середовища, е система на основi залiза та вуглецю . [2] . Днеперсними продуктами
гальванокоагуляцiйного процесу в такiй системi е океиди та моногiдрати залiза, ферити важких
металiв тоща.
Мета роботи полягала у встановленнi механiзмiв вилучения катiонiв важких металiв в системi
гальваноконтакту залiзо

(,

-

вуглець залежно вiд катiонного складу та значения рН дисперсiйного

серед о в ища.

1

Процес rальванокоагуляцi i" цинк- , нiкель-

)

значень рН

а

2- 8

мiдьвмiщуючих розчинiв проводили в дiапазонi

i

на лабораторному гальванокоаrуляторi при проточному режимi роботи апарату.

Ультрадисперснi осади гальванокоагуляцiйного процесу iдентифiкували методами РФА та ДТА;
фазовий розподiл проводили методом РФА.

у

Згiдно даних РФА, у складi осадiв наявнi океиди залiза: магнетит
магемiт

-Fe203,

розподiл мае яких (рис.

1)

FeFe204,

гематит

-Fe203

та

значною мiрою залежить вiд катiонноi· складовоi·

дисперсiйного середовища. Вилучения катiонiв важких металiв проходить за рахунок утворення
фаз феритiв. Аналiз залежностей (рис .

1.

а) вказу е на максимальний вихiд фази

ZnFe204 в

кислому

та лужиому середовищi, тобто в умовах iснування в розчинi катiонiв цинку, або при розчиненнi

йога гiдроксиду. Процес феритоутворення для цинку проходить за реакцiею
20Н-

2 -FeOOH + Zn2+ +

ZnFe204 +
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Маса,% \
60

60

2Н20

j

Маса .%

-•- 1

5О

·- ...

~---- .. - .... :.; ·~ ../
У.) .~о·. .
::....
о.

_.... -.:

10

20

.

. о.

б

рН

1. Пофазовий

ро з подiл осадiв

0.0

в

(%), отриманих

·4
5

.. .Q . ..

30

:1 ~:

.а··,

0 "0" : .6 -- 'i~ ... . ..'

· ·О

40

.

.о

~

10

а о.о

Рис.

4

-•_ ... _ 32

50

~
....,_.,._.__._ ··о· ·

• ...

зо

.......

-•- 1

-•2
- .... 3

40

40

10

60

-•- 1
50

23

( \):

(1),

рН

в

о.о

z

~

s

~

рН

при rальванокоагуляцi'i розчинiв :

а-хлориду цинку , б -хлориду нiкелю, в -сульфату мiдi.

Цифрами позначенi:

1 -а - ферит

CuFe20 4 ; 2- магнетит Fe3 0 4 ; 3 Л. :

Максимапьнi маси фаз

цинку

ZnFe 20 4 ,

гематит a-F~0 3 ;

NiFe 2 04

та

CuFe204

б

- ферит нiкелю NiFe20 4 , в - ферит мiдi
4- магемiт y-Fe2 0 3 ; 5- делафосiт CuFe0 2 •
(Рис.

1

б, в), навпаки, простежуються при

значениях рН iснування Ni(OH)2 i Cu(OH)2, якi утворюються при реалiзацi'i електрохiмiчного
механiзму дil гальванопари залiзо-вуглець, зокрема деполяризацil кисню на iТ вуrлецевiй складовiй
энадходженням в дисперсiйне середовище ОН-

[3]. Механiзм формування улырадисперсних фаз
NiFe204 та CuFe204 в системi гальваноконтакту залiзо - вуглець описуеться реакцiею (2), де
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·FF=======
Ме(П)

- Ni(II), Cu(II):
2 -FeOOH + Ме(ОН)2

MeFe20 4 +

2Н20

(2),

Водночас, при гальванокоагуляцi'i мiдьвмiсних розчинiв у складi осадiв за реакцiями

утворюються додатковi фази CuOOH та
Cu(OH) + ОН- CuOOH + Н2О + е,

2
y-FeOOH + Cu2+ + е CuFe02 + н+

CuFe02:
_

(2) i

(2)
(3)

Таким чином, в роботi ветановлево механiзми вилучения катiонiв цинку, нiкелю та мщ1
розчинiв при проведеннi гальванокоагуляцiйного процесу в системi залiзо-вуглец
показано вплив значения рН дисперсiйного середавища на розподiл ультрадисперсних фаз оксид
водних

залiза рiзних кристалографiчних модифiкацiй.

'

ЛИТЕРАТУРА:
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ПРОПЕС ПЛАВЛЕIШЯ ПОЛIМЕРУ В КАНАJП ЧЕРВ'ЯКА БАР'€РНОГО ТШIУ
'-1 ·

(i

С.А. Лiманський, Л.Б . РадЧенко
Нацiональний технiчний унiверситет Украi'ни "Киi'вський -полiтехнiчний iнститут"

з

пр. Перемоги ,

37,

Киi'в ,

56

щь;

щiв

В процесах переробки полiмерiв екструзiйними методами на якiсть одержуваного розnлаву
вирiшальний вшiив мае геометрiя черв'яка, яка залежить вiд . властивостей полiмеру. В процесi
переробки полiмер у охолоджуванiй зонi живлсния стискаеться
процес плавления

[ 1].

i

пiсля виходу з цiei' зони починаеться

Механiзм процесу плавления дослiджений експериментально

i

описаний в

роботах Маддока, Тадмора та iн.[2]. Встановлено, що у бiльшостi випадкiв у зонi плавления мае мiсце

3ИЧ,

роздiлення полiмеру на область розплаву, який транспортуеться вздовж штовхального гребеия нарiзки,

i область

щ

в

в //

твердого полiмеру,

який вiдповiдно транспортупься вздовж пасинного гребеня. Для

одержания в кiнцi зони плавления розплаву без включения нерозплавлених частинок набули поширення
•1ерв'яки бар'ерного типу [3].

щем

урн.

Рисунок

1. Процес

плавлення в каналi черв'яка бар'ерного типу

На рисунку 1а 3ображений ро3rорнутий у nлощину канал нарi3ки, який nояснюе конструкцiю такого черв'яка.
Область твердого полiмеру 1 i область розnлаву 2 ро1дiленi додатковим витком 3, мiж гребенем якоrо i стiнкою
щшiндра iснуе зазор , достатнiй для nеремiщення утвореного бiля стiнки цилiндра в областi твердого полiмеру
розплаву, рису нок

1б.

Iз ри сунка видно також , що збi льшення кута

твердого полiмеру у тому випадку, коли утворення розплаву

може пр изве сти до заклинювання в областi

i йога перетiкання в обл асть 2 вiдбувасrься повiльнiше ,

нiж стиснення гранул витком бар' ера. Отже, для проектування черв'якiв такого типу необхiдне дослiдження
процесу плавления

3

визначенням ширини нерозплавленого полiмеру, яке доцiльно здiйснювати шляхом

~tаrематичного моделювання .

У переважнiй бiльшостi праць
нерухам им черв'яком

i обертовим

3 моделювання

процесу плавления розглядасrься обериена модель черв'яка

цилiндром, в якiй процеси бiля поверхнi черв ' яка

, що

3

в дiйсностi обертапься ,

})\ОВНО переносяться до стiнки цил iндра. У розробленiй моде л i з адача розгляд апься в uилiндричнiй системi
I'Оординат Лаrранжа з обертовим черв'яком

i

нерухамим цилiндром . У видiленому елементi довжини , який

рухасrься вiдносно нерухомоi' сиетеми координат, рiвняння збереження кiлькостi руху

i

енергi'i доповненi

рiвняннями матерiальноrо балансу по розплаву i твердому полiмеру та теплового балансу на поверхнi плавления.
Система рiвнянь розв'язана числовими методами
rемпературнi поля в зонах розплаву

i твердого

i дае

можливiсть визначити ширину неро3nлавленого полiмеру,

полiмеру, а також енергетичнi витрати .

Таким чином , розробпена математична модель дозволяе 3дiйснювати проектування черв'якiв бар'ерного типу.
ЛIТЕРАТУРА:
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ДОСЛIЛЖЕННЯ ПРОJШСУ ОШIОЧЕРВ'ЯЧНОI EKCTPYЗil

[
~

В.В. Лукашова, 1.0 Мiкульонок, Л .Б . Радченко
Нацiональний технiчний унiверситет Украlни "Ки!вський полiтехнiчний iнститут"

Експериментальний пiдбiр геометрii: робочих органiв екструдера та режимiв переробки полiм

матерiалiв вимагае значних матерiальних витрат, отже значну увагу почали придiляти математи

моделюванню процесiв переробки. Тому актуальним е питания створення надiйно1 мет
розрахунку для

проведения повного теоретичного аналiзу процесу екструзii:,

шо дасть

обчислювати геометрiю робачих органiв, визначати енергосиловi параметри процесу та оптим

умови переробки.
Авторами запропоновано новий пiдхiд до розрахунку основних параметрiв процесу одночерв'

екструзil, який rрунтуеться на числових математичних методах. Особливiстю створено! математ
моделi е те, шо процес розглядаеться у цилiндричнiй системi координат, на вiдмiну вiд традиr

"плоскопаралельноl" моделi. Процес екструзii: розглянуто як сукупнiсть послiдовних зон, напри

подачi, плавления та гомогенiзацii:. Кiлькiсть зон

i Ух послiдовнiсть залежать вiд технологi
призначения екструдера (гомогенiзатор, гранулятор, екструдер для виготовлення пiнопластiв, те
можуть вiдрiзнятись вiд класичноl тризонноi: моделi. Кожна з зон розглянута окремо та вин

акремим модулем, який розв'язуе унiкальну математичну модель, що враховуе перетворення, хара1
для дано! зони.

Поеднання цих моделей дало змогу

створити загальний

алгоритм розра

екструдера, який мiстить окремi модулi та блоки з'еднання цих модулiв, що враховують взаемний

окремих зон. Водночас, як

в створених ранiше передових методиках iнженерного розра:

i

врахованi такi фактори як: неiзотермiчность процесiв переробки, високий ступiнь аномалil в'я
матерiалу, взаемний вплив подовжнього

i

циркуляцiйного потокiв у гвинтовому каналi, а

можливiсть врахування проковзування полiмерного матерiалу по корпусу

i черв'яку.

У методицi розрахунку, створенiй за розрабленою моделлю, закладено та реалiзовано насrуш

yci

моделi розглянутi в системi координат Лагранжа; в алгоритмi врахований взаемний вплив ус

мiж собою; у зонi подачi процес розглядаеться як неiзотермiчний з урахуванням теплоти те
поверхнi контакту полiмеру зi стiнками каналу; у зонi плавления механiзм процесу розглядао
плавления зi зняттям плiвок розплаву; у зонi гомогенiзацi!, окрiм дисипативних внутрiщнiх д
враховуються можли в i хiмiчнi

i

фазовi перетворения компонентiв композицй.

З огляду на складнiсть процесу був проведений аналiз вnливу змiни параметрiв за простоr
координатами

i

введенi

спрощения,

що дозволило розробити алгоритм

iнженерного розр

екструдера, який реалiзовано комп'ютерною програмою. Розроблена програма дозволяе вра
найважливiшi особливостi процесу, проводити iнженернi розрахунки для визначення reoмeтpii: р ·
органiв екструдерiв за рiз них умов

переробки , у тому числi проводити ро з рахунки че

спецiального nризначення, таких , як черв'яки iз зоною дегазацi! розплаву, черв ' яки для вигото

спiнених полiмерiв , тощо . За допомогою створено! програми проведено ряд розрахункiв для
дiаметрiв черв'якiв та матерiалiв, якi широко застосовуютr,ся в промисловостi

i

nредставляю1

групи термопластiв.
Для перевiрки адекватностi моделi проведено ряд експериментальних дослiджень процесу ек

серед яких дослiдження екструзii: композицiйних та спiнених полiмерiв. Проведено спiвсп
результатiв числового розрахунку з експериментальними даними. Порiвняння показала, що розr
методика розрахунку дозволяе з достатньою точнiстю обчисmовати процес екструзil.

За створеною методикою проведено проектнi розрахунки черв'якiв для переробки полi1
низькоi· густи ни

(45х30),

полiпропiлену та полiвiнiлхлориду (90х30), для

переробки сп

полiетилену низькоi· густини (63х32, 90х45) та iн. Наведенi черв'яки були випробуванi

впровадженнi у виробництво.
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ДОСЛЩЖЕIПIЯ ГlдРАВЛIЧНОГО ОПОРУ

В РОТОРНО-ПУЛЬСАI{ГЙНОМУ АПАРАТI
А. О. Лунiна, А.Р. Степанюк
Нацiональний технiчний унiверситет Украi'ни "Киlвський полiтехнiчний iнститут"
пр. Перемоги, 37,Киi'в, 56

у

Гiдродинамiчнi апарати роторно-пульсацiйного (роторно-iмпульсного) типу набули широкого

.

поширення у багатьох галу3ях промисловостi, де реалi3уються процеси 3мiшування, емульгування чи

у

roмoreнiзaцi'i гетерегенних систем, технологilрозчинення чи диспергування твердоi' фази в рiдинi [1, 2] .
Робота цих пристроi'в базуеться на принципi дискретно-iмпульсного введения енергii' (ДIВЕ) у

i

гетерогеннi середавища

[3],

що

i визначае i'x високу технологiчну

ефективнiсть при низьких матерiало -

i енергоемностях [4].

·

Незважаючи на те, що на протя3i багатьох рокiв процеси в роторно-пульсацiйних апаратах (РПА)

~:

'О

i

!а

були предметом активних дослiджень, до останнього часу вiдсутня повна однозначна iнформацiя про
фiзичнi механi3МИ, що визначають i:хню роботу. Переважно це обумовлено тим, що розглянутi явища
супроводжуються силовими впливами на середовище, роль яких
залежностi вiд типу, умов

i

параметрiв

процесу,

може iстотно вiдрiзнятися в

що ускладнюють

кiлькiсний аналiз.

i'x

Бiльш

ill

ефективним представляеться вивчення впливу кожного 3 ви3начальних факторiв на окремих моделях,
що вiдображаютъ характернi аспекти роботи, з наступним iнтегруванням результатiв для побудови

fY

заrальноi' тeopii' роботи

1В

:у,

:ri

IЖ

el:

DH

i розрахунку таких

апаратiв.

РПА вiдносятъся до апаратiв
цилiндричного типу, основними показниками роботи яких е :
продуктивнiсть по готовому продукту, час обробки вихiдноi' сумiшi до необхiдного ступеня
дисперсностi, енергоспоживання, габарити, дисперсний склад, тобто переважаючий розмiр часток
дисперсно'i складово! сумiшi (цей показник, що характеризуе необхiдну якiсть кiнцевого продукту, е
найбiльш сутн:вими з них).

Для створення оптимальних конструкцiй даних апаратiв та визначення технологiчних параметрiв
iхкьоi роботи необхiдно знайти взаемозв'язок вищезгаданих параметрiв з днепереним складом готового
продукту, тобто необхiдно вiдповiсти на 3апитання, при яких параметрах роботи апарата продукт

вiдповiдае необхiдним вимогам ступенi дисперсностi. У даний момент це питания залишаетъся одним
з найпроблематичнiших
кiнематичних

i

вiдповiдь на нього може бути отримана лише в ре3ультатi аналiзу

i

динамiчних характеристик течii' дисперсного середовища, тобто на основi iнформацii'

про rрадiенти змiни тиску, напруг, швидкостi, прискорень,

i'x

пулъсацii' у часi

i т.п.

Мета робот и полягае в необхiдностi створення методики розрал:унку роторно- пульсацiйl:юго апарата.
Задачi роботи:

1)

створення фiзичноi' моделi процесiв в РПА ;

2)

створення та

розв'язання

математичноi· моделi процесу на основi рiвнянъ Нав'е-Стокса, якi являють собою систему рiвнянь
частинних похiдних
моделi;

3)

i

описують динамiку руху в'язко'i рiдини;

3)

створення алгоритму розрахунку гiдравлiчного опору

перевiрка адекватностi математичноi'

3

урахуванням сучасних пiдходiв до

гiдромеханiчних процессiв.
ЛПЕРАТУРА:
\ . Балабудкин М.А . Роторно- nульсационные аппараты в химико- фармацевтической промышленности.
М. : Медицина,

1983.- 160

2. Накорчевский

с.

А .И. , Басок Б .И . , Рыжкова Т. С . Гидродинамика роторно-пульсационных аппаратов

Инженерно-физический журнал.

3. Долинекий

А .А., Басок Б.И. и др. Дискретно-импульсный ввод энергии в теплотехнологиях.

1\аучкая книга,

4. Басок

1996. - 208

//

- 2002. - 75, .N'!!2. - С. 58-68.
-

К.:

с.

Б.И . , Гартвиг А.П . , Коба А.Р. , Горячев О.А. Оборудование для nолучения и обработки

высоковязких дисперсных сред// Промышленная теплотехника.

- 1996. - 18, .N'!! 1. -

С.

50-56.
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ЗМЕНШЕННЯ ВИКИдlВ ШЛЯХОМ ШТЕНСИФIКАЦII ШДВЕДЕННЯ

ЕЛЕКТРИЧНОI nbTYЖHOCTI В ПЕЧАХ ГРАФIТАiпi

М. Ю. Литвинчук, С . В. "Лелека, I. Л. Шилович
Нацiональний технiчний унiверситет Украi:ни "Киi"вський полiтехнiчний iнститут"
просп . Перемоги, 37, Киlв, 03056

e-mail: admin@rst.kiev.ua
Металургiя е основним спожи)!ачем електроенергi! в Об'еднанiй енергосистемi Украlни, споживання

електроенергi"i галуззю складае

29,9% вiд загальноrо (2005). Одними з найбiльших споживачiв

електрично! eнeprii

металургiйноl галузi е електродуговi печi при виробНИцтвi сталi та феросплавiв .
Необхiдною умавою роботи дугових сталеплавильних печей е наявнiсть якiсних графiтових електродiв.

Електроди виrотовляються iз заготовок, якi одержуютъ пресуванням сумiшi вуriльних матерiалiв (антрацит, кокс) i
сполучного (нафтовий пек, смола). Графiтацiя заготовок вiдбувасrься в спецiальних печах пiд дiею електричноrо
струму при температурах

. Для запобiгання

втрат теплоти заготовки вкриваються шаром теплоiзоляцii", яка являе

собою насипний шар з коксового дрiб'язку, пiску, тирси.

Пiд час теплово! обробки заготовок з матерiалiв, якi знаходяться в робочому просторi печi,
видiляються ароматичнi вуглеводи, бензопiрен, СО, СО2 .
Пiдведення електрично1 енергii: у пiч rpaфiтaцii" реrламентуеться сnецiа..тrьним часовим графiком,
який отримують на nрактицi емniричним методом

[1].

На базi експериментальних дослiджень встановлено, що технологiчнi температури rpaфiтaцii: (вище

) досягаються з вiдставанням у часi вiдносно максимуму rрафiку пiдведення потужностi. Вiдставання
18 годин . На пiдставi аналiзу ексnериментальних даних та комп'ютерного моделювання за
методиками [2,3] запропоновано iнтенсифiкувати пiдведення електрично·i потужностi у пiч. На рис.!
досягае до

представленi базовий технологiчний та iнтенсифiкований rрафiки.
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Рис.

1 - Графiки

пiдведення електричноi· потужностi у бeзpoЗJVLipнux координатах:
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1 --

базовий технологiчний графiк , Р 1

; 2 --

iнтенсифiкований графiк,

Р2 ;

Р

--

поточне значения

пiдведеноУ потужностi, Р max -- максимальне значения пiдведено1 потужностi у кампанй; т -- поточний
час,

tr; -- час

кампанil.

В результатi час кампанiУ печi скоротився приблизно на 7 годин . У кiлькiсному виразi економiя
електроенергiУ за рахунок скорочення кампанi1 склала близько
. Зменшення шкiдливих викидiв ,
розраховане за даними Мiненерго Укра!ни вiдносно середнiх значень~при виробленнi ТЕС
електроенергiУ, становить

850 кг за кампанiю

1тис. кВт· год

(сумарнi викиди твердих частинок, оксидiв вуглецю, азоту

та сiрки) . Зменшення викидiв оксиду вуrлецю в технологiчному процесi за кампанiю печi складас

(700 ... 1200)
LННЯ

~pгii"
щiв.

кг в залежностi вiд кiлькостi електродiв, що графiтуються .

JПТЕРАТУРА:

1. Чалых Е.Ф. Графитация. - М . : Металлургия. 1987.- 176с.

IKC) j

2. Карвацький А.Я. , Дуднiков П.Й., Лелека С.В ., Жученко A.l. Застосування методу граничних

н ого

елементiв для розв'язання тривимiрних задач теплопровiдностi!/ Науковi вiстi НТУУ "КПI" . -2005 .-N25.-

! ВЛЯЕ:

C.5-13.

r1eчi,
i ком ,

3.

Панов Е . Н., Шилович И.Л., Кутузов С.В., Уразлина О . Ю. и др. Методика экспериментальных

исследований тепловых режимов и построения энергобалансов печей графитации
технической конференции "Электротермия

- 2004", 1-4

июня 2004г.

-

//

Доклады научно 

г. Санкт-Петербург.

-

2004г.

-

С.!Об-117.

шще
ання
fiЯ за

рис . l

год
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛКМИ ВИдАЛЕIШЯ ТА YTИЛIЗAIUI ТВЕРдИХ
ПОБУТОВИХ ВЩХОДIВ (ТПВ) В YKPAllii
О.А. Малишева
Наиiональний технiчний унiверситет Украlни "Ки!вський полiтехнiчний iнститут"
пр. Перемоги, 37, Киi'в

e-mail: alena_pedan@mail.ru

Щорiчно в Украi"нi збирасться 40 млн. м3 мiських побутових вiдходiв, що перевищус показники кpa
3,0-3,5 рази . Тi льки 6 % у краi'нськоrо смiтття спалюеться на заводах, а осиовна йо
частина пiдляrае захоронению на полirонах i смiтниках. Така ситуацiя с заrрозою для здоров'я та добробу
Захiдноi' €вропи в
суспiльства .

В Украi'нi нараховусться

771

полiгон , що вилучають з природокористування

2600 га родючих земель. Сл

зазначити , що, як правило, заходи по забезпеченню екологiчноi· безпеки полiгонiв не виконуються. Т
бiль ше це стосусться несанкцiонованих звалищ, якi е джерелами розвитку патагенних мiкроорrанiзм
Останнiм

часом

постас

питания

про долю

полirонiв

пiсля

рекулыивацii' у

випадку

порушенн

протифiльтрацiйно'i плiвки. Отже , утилiзацiя ТПВ на полiгонах вирiшус проблему лише в коротко часово
просторi.
Вирiшувати задачу за допомоrою смiттсспалювальних заводiв дорого

i

екологiчно небезпечно.

результат i термiчноi' обробки ТПВ утворюються токсичнi дiоксини та фурани , якi явл яються канцеро генам
першоi' кaтe ropi'i. До того ж близько

30 %

продуктiв реакцii'

- зола i пил,

якi пiдлягають захоронению .

Як вiдомо, компасти з ТПВ мають дiю аналогiчну природним добривам. Але при компостуваю

невiдсепарованих ТПВ iснус ризик потрапляння важких металiв у грунт

компостування

i

i

продукти харчування. Спое

вермiкомпостування рекомендусться для утилiзацi! ТПВ в сiльськiй мiсцевостi 1

вiдсортованих органiчних вiдходiв у мiстах.
Свiтовi технологii" видалсиня смiття орiентованi на сортування

i отримания

нторинних ресурсiв . Украi1

мае величезний потенцiал впровадження рециклiнгу. Крiм того, що цей метод с прибутковим, вiн дозваш
зм еншити техногсине навантаження на навколишне середовище . Вже зробленi першi кроки в цьо.

напрямку. В Ки с вi в 2005 роцi почав працювати сдиний смiтттссортувальний комплекс "Грiнко", п отужнi
переробки якого складае 200 тис. т/рiк при рiчному утвореннi 1 млн. ТПВ . П ланустьс я побудувати
анал огiчних станцiй в Кисвi , а т акож подал ьше роз галужения сиетеми по всiй Украi"нi.

Але повне використання ресурсiв ТПВ можна досягти впровадження м р озд i ль ного збо ру смiття. Tr
постае питания зацi кавленостi та вiдповiдальн ос тi н аселения. В €вропейських краi"нах у спiш но функц i01
система адмiнi стр ат ивноrо

контролю

поводж ення з

в iдход ам и .

Про т е в нашому

менталiтетном у просторi в она по к и що е нереальною. Тому полi тика краi"ни н а п оцаль шi

еко номiчному

10-15

рок iв мае б)

напр ав л ена саме на ств о рення у суспiльствi рециклiнrоrю"i культу ри . На да ном у етапi до цiльн о створю

сiт ку авто~1атизованих смiтттссор тувальних комп лекс iв з подаль ши м нап равлени я м вiдсепарованих ТПВ
переробнi заводи . Система ут и л i з ацi"i вепридатних для вторин ного використ ан н я компонентiв мае паедну
термi<шi , механiчнi та бiолоriчнi методи.
ЛIТЕРАТУРА:

1. Мороз

О. В. Економiчнi асnекти вирiшення екологiчних проблем утилiзацii'

ТПВ. Вiнниця,

2. Цуркан

2003 - 11 О

М. А и др . Городские отходы и способи их утилизации.

Кишинев : Штиинца,

3.

с.

1989. - 134

с.

Современные технологии утилизации отходов/ Ловецкий М. К., Кушхов Х.Х. , Гишко В. С, ЛебеJ

В . Н .// Твердые бытовые отходы .

4. Кудрявцев
27-29.

- 2006. - N~8 . -

с.

24-25 .

А. Л. Сепарация твердых бытовых отходов// Твердые бытовые отходы.

- 2006. - Jbl.
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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИХЕСКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НА ОСНОВЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЪIХ СПУТНИКОВЬIХ
РАДИОНАВИГАЦИОННЬIХ €ИС ТЕМ
Е.С . Марченко
Национальный технический у ниверситет Украины "КПИ"

e-mail:

Ьl_low _rider@voliacaЬie.com

С развитием средств навигации , а также по мере возрастания роли и объема наземных транспортных

н

10

перевозок ,

·у

автомобильном

современное

навигационное

транспорте.

Оно

оборудование

призвано

становится

обеспечивать

Современные системы радионавигации с использованием

неотъемлемой

непрерывный

контроль

частью
над

позволяют с точностью до

GPS [1]

на

ними .

5

м

iд

определить местоположение объекта в любой точке Земли . Это уникальное свойство дает возможность

м

использовать

в.

объепов .

данные

системы

Важнейшей задачей

'!Я

для

организации

диспетчериз ации

и

сопровождения

систем мониторинга и сопровождения является

подвижных

экологический контроль

транспортных средств , груз ов , которые содержат прО1\fЬiшленное сырье , отходы производства, товары

f.Y

химической промышленности, радиоактивные и другие опасные для окружающей среды и здоровья

людей вещества , ср едства з ащиты растений, удобре ний и т.п.

в

В настоящее время для решения данной проблемы используются системы спутниковой навигации

11 И

(рис . !) . Развитие систем радионавигации

поз волило решить проблему гл обального мониторинга в

шi

целом . Но существуют и более узкие направления развития систем диспетчериз ации и мониторинга ,

; iб

которые предназначены для решения четко поставленных задач . Одной из таких важных задач является

,

та

контроль за передвижением опасных груз ов.

iна

.. ·,

: f
J~

'fll \

..' IIJ

...
/.1
- ./'JT"!·
~~-J! \\ ~----m-J:zr·

~ Я€

IMY

~".
.

~
~\
·
1/t'l:r'~/~
)v"""\_\:rl t .._~ " "",

сть

5

\

ут

\

.х

tif

1

!:

/

/ \.

· . I!Jf\~----Г~~)

та

iути
а ати

В на

Puc.l
В данном случ а е в каждый моме нт врем е ни н е обходимо иметь достоверную информацию о

местоположении транспортного средства и состоянии груза, чтобы вовремя предотвратить аварию и
lfJбежать непоправимых последствий . Существующие системы навигации имеют один существенный
недостаток

- они

не позволяют производить контроль за состоянием перевозимого груза .

Для создания конкурентоспособной системы мониторинга и контроля опасных грузов, необходимой
дЛЯ ряда

государственных

и

коммерческих

структур,

нужно

произвести

модернизацию

систем

дисnетчеризации (рис .2) путем внедрения в нее дополнительной системы специальной контролыю 

измерительной аппаратуры (датчиков). Они позволят отслеживать изменение наиболее критичных
физических параметров груза, таких как температура, влажность и давление .
Существующий рынок контрольно - измерительной аппаратуры

позволяет сделать оптимальный

выбор датчиков , которые в данном случае формируют наиболее важный элемент системы мониторинга

-

с.

экологически опасных грузов .
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Рис. 2

В результате система датчиков включает в себя, например, три компонента : датчик темпераrуры

LM92, датчик

влажно сти НIН-3610-003 , датчик давления SA015PA1НD .

Для достижения окончательной цели

-

создания полноце н ной системы мониторинга и контроЛJ

э кологически опасных грузов необходимо у становить надежную связь между в семи ее структурньши
элементами . Прежде всего, необходимо произвести сопряжение системы датчиков с существующими
каналами

связи системы

диспетчеризации

подвижных

объектов .

Решением

использование новейшей разработки в технологиях беспроводного доступа

этой

з адачи стало

- Bluetooth . Использование

беспроводного доступа поз волило более гибко подходить к вопросу инсталляции датчиков (они моl)~

находиться в любом удобном месте транспортного средства) и их управления.
При отсутств ии на Украи не систем мониторинга экологически опасных грузов, рассмотрсннЗI
систем а мож ет быть припята за основу при внедрении подобных систем в народном хо зяйстве страны
Л ИТЕРАТУ РА :
! . С олов ьев Ю . А . "Системы спутников о й н ави гацр..и " : - М .: -Э ко- Тр енд,

2000 -

267с.
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ЗМЕНШЕННЯ ШКШJШВИХ ВИКИДШ ПАПЕРОРОБНИХ МАШШI.
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В. М. Марчевський, Л. Г. Воронiн, О. П. МелЬник, М. IO. Максименко
Нацiональний технiчний унiверситет Укра!ни"Киi'вський-полiтехнiчний iнститут"
пр. Перемоги 37, м. Ки!в, Украlна, 03056
e-mail: marchevsky@mail .ru, alex . melnick@ramЬier.ru

Папероробна машина середньоi' продуктивностi
навколишне середовише за годину

30- 35

(20

т/год) викидас iз сушильноi' частини в

тон водяноi' пари, яка забруднена паперовим пилом. Значно

зменшити викиди можна шляхом змеiШiення вологовмiсту паперового полотна, яке поступас на
сушильну частиву папероробно'i машини пiсля П пресовоi: частини .

· Середня вологiсть паперового полотна пiсля пресово! частини вiтчизняних папероробних машин
65 - 70 % i"i можна значно зменшити (теоретично до 20 %) шляхом застосування гарячого

становить

пресування. Нами розроблева математична модель температурного режиму гарячого пресування,
розв'язок якоi' (рис . 1) доводить можливiсть здiйснення процесу в можливих межах температур.
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Для пiдтвердження м атемат ичноi' моделi та виявлення к iнетики проце с а гарячого пресування
розроблена дослiдна у становка та проведенi дослiди в ре зультатi яких була досягнута вологiсть
nаnерового полотна пiсля пресово! ч астини

20 % . Це

е пiдтвердженням того, що впров адження процесу

rnpячoro пресування в паперову nромисловiсть дозволить в два рази зменшити ВИI<Иди в навколишне
середовище .

ЛlТЕРАТУРА:
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М . Марчевський , О . П. Мельник, Л . Н. Свиридон . Пути снижения выбросов грязного пара при
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IX

Мiжнародно\ науково

С'!)'дентiв аспiрантiв та молодих вчених "Екологiя. Людина . Суспiльство"

- практично! конференцii'
(17 - 19 травня 2006 р. М.

Киiв).

2.

Целюлоза. Бум ага. Картон. Под ред .. диrш. инж. А. Опхердена. Перевод с нем. М .: Лесная

промiшленность,

1980.

Збрiка тез Х Мiжнародно! науково-пракrично! конференцi! с-rудентiв, аспраmiв та молодих вчених

«Еколоriя. Людина. Суспiльство»

(16-20 травня 2007.,

м . Ки!в, Украiна)

131

•

«Техиологiя»
FF=======
УДК

628 .21 8
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e-mail: Voloshiп@ua.fm
Фiлырацiя

- це

лроцес в;щiлення завислих твердих частинок в рiдинi або raзi. Рiдина або газ з частинками твердо! речовини

пролускають через пористий матерiал ( фiлыр ), розмiри лор якого настiльки малi, що частинки твердого тiла не проходять через фiльтр.
Мета роботн: вивчити динамiку абсорбцil розчинених i Завислих речовин в ОСВ за допомогою опилок.

20 г. Опилки завантажували у реактор, закрiплений на штативi, i
200 мл. Даний об" ем залишали в слоко"i при кiмнатнiй темлерюурi. Один аналiз складався iз чотирьох
проб фiлырату по 10 мл . Весь процес дослiду йшов майже 4 тижнi . Вiдбiр фiлырюу конленеували додатковими ОСВ, що доливали в
реактор . Вiдiбранi проби профiльтрованоl рiдини дослiджували на наявнiсть завислих речовин i твердого залишку шляхом
фiлырування на бумажних фiлырах. Початкова концентрацiя завислих речовин в ОСВ становила 26,8 г/л, а твердого залишку 44,49 г/л.
3 першоУ гю чотирнадцяту добу вiдбуваеться лроцес постулового поглинання завислих речовин i твердого залишку. Пiсля
чотирнадцятоl доби спостерiгаеться постулове збiльшення маси завислих речовин i твердого залишl\)' у фiлыратi .
3
цього
Для даного дослiдження була взята наважка опилок в кiлькостi

туди ж заливали осад об'емом

можна зробити висновок, що з першоl по 'IОП!рнадцяту добу йде процес фiлырацil ОСВ опилками, пiсля '!Отирнадцятоl доби процеt
фiлырацii погiршуеться за рахунок лостуловоl насиченостi опилок осадом стiчних вод. ФL1ыруюча здатнiсть опилок поriршусrься i
вмiст завислих речовин i твердого залишку набли жаеться до вмiсту цих речовин в початковiй npoбi .
Мш1. 1. ЗiUlежнiсть концентрацii" твердого ЗiUlZIUihY вiд часу контакту ОСВ з опилками.
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Даний nроцес фiлырування е досить nерсnективним

i мае широкий

сnектр використання

i лризначення . € безвiдхiдним, так 11

вклю'lае в себе очистку осадiв стiчних вод, утворення твердого залишку з опилками який можна використати в якостi

opraro

мiнеральних добрив. Також в повному обсязi розкривае nроблему з точки зору ресурсозбереження та модернiзацi! технологi"i очищеН!I!
стiчних вод.
ЛIТЕРАТУРА:
!.Яковлев С.В . , Карелин Я . А. Очистка производственных сточных вод.- М.:Стройиздат, 1985.-632с.
2 . Дарулис П . В . Отходы областного города. Сбор и утилизация. Смоленск-2000,520 с.
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дО СЛШЖЕННЯ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЮВАIШЯ ПОДАЧI CTJ.llliИX ВОД У

ШСКОУЛОВЛЮВАЧI
Т.О. Матвiенко

Юровоградський нацiональний технiчниЙ унiверситет,
пр. Унiверситетський

Кiровоград Украi:на,

8,

25006

e-mail: kntu@ kw.ukrtel.net
В сучасних умовах господарювання в невеликих мiстах через закритrя та реорганiзацiю велико!

!О ВИНИ

кiлькостi пiдприемств значно змеЮIIилася кiлькiсть водоспоживания та скиду стiчних вод. Така ж

iльтр.

ситуацiя склалася

шалив

i в м . Кiровоградi.
· Якщо в 90 раках водоспоживания складало 120-140 тис. мЗ/добу, а скиди стiчних вод 80-100 тис. мЗ/добу, то
тепер водоспоживания складае 80-90 тис. мЗ/добу, а скиди- ледь перевищують 60 тис мЗ/добу.
Для очистки стiчних вод в минулому столiттi в бiльшостi мiст Укра!ни проектувалися i
конструювалися очиснi споруди з розрахунком на перспектину i тому на сьогоднiшнiй день практично

uляхом

всi вони недонавантаженi. Особливо на таких очисних спорудах усюшднився процес реrулювання

-,49 г/л .

пiскоуловлювання .

rивi,

i

rrирьох

Пiсля
цьоrо

Згiдно дiючих БНiП оптимальними режимами експлуатацil е пiдтримання в

пiскоуловmовачах оптимальних швидкостей вiд

0,3

до О, 15 м/с.

Аналiз надходження стiчних вод на очисну станцiю м. Юровограда показав, що кiлькiсть стiчних вод

процес

як на протязi доби, так

{СТЬСЯ

мiнiмальна швидкiсть руху стiчноi" рiдини опускаеться нижче О , 15 м/с. При цьому створюються умови

1

i

погодинно надходить нерiвномiрпо з великими коли:ваннями. Фактично

випадання орrанiчних речовин в осад, що може спричинити rниття осаду на пiскових майданчиках та
усклад нюе процес вiдмивання пiску.
Так в результатi дослiдження рiзних
регулювания

процесу пiскоуловлювання,

методiв

регулювання в

КНТУ розроблево дискретне

що передбачае попередне накопичення

стiчних вод в

приймальнiй камерi з послiдуючим впуском з оптимальною швидкiстю у пiскоуловлювач за допомогою
сиетеми дискретного регуmовання .

Запропонований спосiб очистки води

[1], реалiзованi

i пристрiй для

його здiйснення, якi захищенi патентом Украi"ни

наступним чином. Стiчна вода з бака-накопичувача за допомогою сиетеми дискретного

регулювання по впускнiй трубi подаеться у вхiдний лоток, звiдки надходить у пiскоуловлювач , де

вiдбувасться осiдання мiнеральних частинок , а очищена вода з вмiстом органiки виводиться через
вiдвiдний лоток на послiдуюч i очиснi споруди. В nepioд накопичування стiчпих вод, коли подача води

на пiскоуловлювач припиняеться , у пiскоуловлювачевi вмикаються аератори, що забезпечують
перемiшування стiчпо1 рiдини, запобirаючи випаданню органiчни.х частинок в осад.
Запропонований спосiб реrулювання порiвняно з iншими способами дае можливiсть реrулювати
витрату стiчних вод незалежно вiд динамiки надходження стiчних вод на очисну станцiю

i

на вiдмiну

niд iнших, забезпечуе рiвномiрнiсть подачi при значних коливаш1ях витрати. Пр и цьому розрахун ки
дозуючого пристрою проводяться для iснуючих пiскоуловлювачiв та приймальних резервуарiв , що не
потребуе залучения значних додаткових коштiв для покращення процесу пiскоуловлювання. В будь
який час при збiльшеннi середньодобових нитрат стiчних вод можливе автоматичне пiдключення
необхiдноi· кiлькостi пiскоуловлювачiв .
Ще однiею з переваг с те, що за допомогою дискретного регулювання стае можливим органiз<щiя

процесу пiскоуловлювання на очисних станцiях невеликоi· продуктивностi - до 100 мЗ /добу, що

, так як
органо
ищення

розширюс область застосування пiскоуловлювачiв.
Виходячи з нищесказаного можна стверджувати, що дискретне реrулювання проточних твидкостей

у пiскоуловлювачах значно покращить ефект пiскоуловлювання та може бути рекомендоване для

бiльшостi очисвих стапцiй Укра1ни.
ЛIТЕРАТУРА:

i32c.

1. Пат.46426

А Украiна, МПК

7 ЕОЗF5114.

Спосiб очистки стiчних вод вiд нерозчинних мiнеральних

речовин та пристрiй для його здiйснення. Ткач А.А . , Матвiенко Т.О. - J\ГQ2001074971; Заявл.14 . 07.2001;
Опубл.15 . 05 . 2002 , Бюл . NQ5.
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'

Авторы ориентиравались на создание таких систем лромышленной лылегазоочистки, которые бы безаварийно обесnечивали
качественную очистку в системах, осложненных возможным шламообразованнем и гелеобразованием , что, как известно, имеет место,
налример, nри очистке отходящих газов суnерфосфатных лроизводств от фтористых соединений

(HF, 2НF+SiF4 и SiF4). Известно, что

таким требованиям удовлетворяют только полые распыливающие аппараты (ПРА ), оснащенные цельнофакельными форсунками. Такие
форсунки , кроме того (и что не менее важно) должны обеспечить получение тонкого распыла сорбента и возможность длительной

эксплуатации без забивания. На кафедре ТНВиЭ ОНПУ созданы цельнофакельные форсунки с двумя вводами (ФсДВ), конструкция
которы х обеспечивает создание заполненного факела распыла. Особенностью конструкции таких форсунок являются
экспериментально найденные оптимальные соотношения диаметров центрального (dц) к выходному

(dc) соплу du) dc=O,7; диаметров

камеры закручивания (Dкз) к ее высоте (Нкз) Dкз/ Нкз=4,0; и диаметра тангенциального ввода (dт) к диаметру выходного соnла (dc)
dт/ dc=1,17;- обеспечивающие качественный распыл с размером калель dк=ЗSО-400 мкм. Такие рациональные характеристики факела
были получены по результатам теоретического решения уравнения нестационарной диффузии:

_1_ . деж

:or

дr:

= _1 . .!_ .(r 2 . деж 'j
2

Ck ~,

=

f(r, Ф)

r

дr /

которое с учетом

еж
приводится к виду, удобному для интегрирования

-

1

Dж

.
:"!

деж

2

де

д еж

дr

r

дr

дr2

·- = - · - + - -

Интегрированием этого уравнен ия при следующих условиях:

пол учен о

По результатам численного решения уравне!ШЯ быm1 получены профили изменения коицентрации сорбента в каллях различных размеров, анэ.'l!l
которых и позвоJШЛ установить в качестве рациональных размеров капли с dк=350-400 мкм. Более мелкие капли, активно использующие ООщ
выносятся из зоны контакта, а более крупные кarurn, например, при скорости каллв rок>= 1О м/с и вы саге абсорбционной зоны Н= 1О м (в~мя КOНlUJI
t-1 с) накидают абсорбционный объем с праЮW!ески не использовашiЫМ абсорбционным их объемом. Последнее указывает на целесооб~
осуществления циклического прощ;сса .

Для наработки промышленных образцов ФсДВ из полимерных материалов разработали и изготовили прессформу, с nомощью КOJ!1D
наработали napnno десятикубовых ФсДВ из полиэтилена и обеспечили ими пылегазаочистные системы на вин!Шцком ПО "Химпром" 11 ПО "Гms'
в г. Армянск. Опыт промышленной ЭКСimуатации созданных ФсДВ п~вол ил установить наиболее подходящие матеfиалы д!1Я их изroroВJitlli[
полиэтилен и золИ11ропилен (д!IЯ ФсДВ произво~ельнОС1ЫО Qф<= 15 м /ч), фто~пласт и текстолит
(Qф=ЗО-1 00 м· /ч), силицированный ~
(Qф=S0-250 м /ч, в перспсктиве вплоть до 500 м /ч), сталь ЭИ-943 (Qф=20-100 м /ч) . Перспсктивными мoryr быть и другие материалы (фаянСИJр)
Для ФсДВ ограничением nри выборе материала мoryr быть : прочность, коррозионная и термическая стойкость, возможность механической об~
или изготовления литьем.

Промьшшенные ФсДВ из поли:mшена и стали ЭИ-943 в настояшее время работаюr в очистных системах преД!!риятий химячm
nромьштенности в Вшшице, Сумах, Днепропетровске, Армянске, обеспечивая санитарные нормы на nылегазовые выбросы .
Збрiка тез Х Мi.жнародно·i науково-nракrичноУ конференцiУ с-rудентiв , асnрантiв та молодих вчених
«Екологiя. Людина . Сусn iльство»

134

(J 6--20 травня 2007.,

м. Ки!в, УкраУна)

«Технологiя» ~

=======я·
УДК

633.11

ВПЛИВ ПШЕНИЧНО-ЖИТШХ ТРАПСЛОКАЦIЙ ПА ЯКIСШ ПОКАЗПИКИ ЗЕРНА
ОЗИМОI М'ЯКОI ПШЕЮЩI
О.М . Михальова, М.О . Рябченко
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кафедра товарознавства та експертизи продавольчих товарiв
бул. Шевченко, 30, м. Донецьк, 830 17
e-mail: mihaleva_lena@Ьigmir.net

ечивали

етместо,

Встановлено , що здоров'я тодей залежить вiд якiсних показникiв харчо в их продуктiв

тно, что

и. Такие

Ительной

СТруКЦИЯ

вляются

аметров

опла

(dc)

и факела

i по рушения якостi харчування
[!].

разом з несприятливими екологiчними факторами е основною причиною багатьох захворювань у Донбасi

На Украi'нi вироблясrься й заготовлюсrься недостатня кiлькiсть високоякiсного зерна озимоi· м'якоi' пшеницi , яке
необхiдне для переробно! промисловостi

[2].

У наш час при селекцii: озимо'i м 'якоi' пшеницi широко застосовуються

пшенично-житнi транслокацii', якi впливають, як на врожай, так

i на якiсть зерна [3].

Мета наших дослiджень полягала в аналiзi показникiв якостi зерна озимо! м'якоi' пшеницi для сортiв створених у

Миронiвському iнститутi пшеницi iм. В .М. Ремесла УААН.
Дослiдження родовiдних сортiв озимоi' м'якоi' пшсницi показали, що з

32 сортi в , занесених до Реестру, 18 сортiв (61%)
Hadm 6508 - 74 в 90 -х раках минулого
сторiччя першим реалiзованим сортом iз ПРТ був сорт озимо! м'якоi' пшеницi Миронiвська 61. Цей високо адаптований
сорт щорiчно висiвався на Украlнi на площi 500- 600 тис. га, а в Pocii' 300 - 400 тис . га. Озима пшениця Миронiвська 61
мала масу 1000 зерен у межах 41,5- 41 ,8 г, вмiст сиро·i клейковини 29,8 - 30,7%, а бiлка 14,4- 14,6%. У групу сортiв з
вiдомими джерелами ПРТ увiйшли: Rebesel 48-49 i Weigue. Також слiд зазначити, що при участi сорту Weigne, створенi
найбiльш адаптованi сорти пшеницi Миронiвська 6! i Миронiвська 27. На основi лiнil Hadm 6508 - 74 створенi сорти
Миронiвська 31 , Миронiвська 65, Миронiвська 67, Снiжана, Весту, Hadm 41810/49 - сорт Гарант i Hadm
16851/96- сорт Волинська 2.
Сорти озимоi' м'якоi' пшеницi Миронiвська 63, Миронiвська 66, Миронiвська 68, Мирич i iн., якi не мiстили ПРТ,
характеризувалися наступними якiсними показниками зерна. Так, у сортi Миронiвська 63 маса 1000 зерен склала 42,3 42,7 г, вмiст сиро! клейковини 28,4- 28,9% i бiлка 14,3- 14,4%. Видiлився сорт пшеницi Миронiвська 66, що мав низькi
показники маси 1000 зерен 36,2 - 37,4 г, i вмiст сиро! клейковини 27,3 - 27,7%, але високi по вмiсту бiлка 17,5 - J8,1 %.

€ носiями пшенично-житнiх транслокацiй (ПРТ) . Так, завдяки нiмецькiй лiнi1

На з акiнчення необхiдно вiдзначити, що сорти озимо'i м'нко! пшеницi iз пшени -чно-житньою транслокацiоо
характеризувалися якiсними показниками зерна на рiвнi звичайних сортiв . Хоча цi сорти мали висакий ступiнь
екологiчноi' адаптивностi , що успадковували вiд жита .

ЛIТЕРАТУРА:

1. Коршунова

Г.Ф . Якiсть життя

i

безпеки харчування

1 Г.Ф .

Коршунова, В.Д. Малиriна

Дру гоi' мiжгалузевоi· мiжнародноi' науково-пр актичноi' конференцii', ДонНУЕТ, Донецьк,

2. Чебаков М . Н .

Особливостi вихiдноrо ма:rерiалу захiдноевропейського екотипу

озимо! пшеницi для умов Лiсостепу

i Полiсся Украi'ни:

i

// Матерiалн
2007. - С. 11-12 .

створення на йоrо основi сортiв

Автореф. дис ... к . с. -г.н. Харкiв ,

2005. - 20

с.

3. Животков Л.А . Итоги международных селекционных исследований по озимой пшенице 1 Л.А.
Животков, Н.П. Чебаков // Тез.
в , анализ

съезда УОГиС им . В авилова, Киев .: Урожай,

С.

153-154.

4. Чебаков

~нтакrа

Чебаков, Г.Б. Вологдина, Г.Д. Лебедева та iн. // Наук . техн . Бюлетень МIП iм . В.М. Ремесла, К .: Аграрна
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"Титан"
JВЛСНИЯ:

irрафит
~с и др).

5.

i перспективи

1986.-

е объем,

которой

М.П. Результати

V

селекцi1 озимо1 пшеницi в умовах Лiсостепу Украi:ни

1 М .П .

2002. - Вип.2 . - С. 40-53 .

Власенко В . А . Використавня rенетичних компонентiв жита в селекцil миронiвських сортiв озимо!

м'яко'i пшеницi

1 В .А . Власенко , В .Т. Количий, М.П . Чебаков // Використавня rенетичних та бiологiчних
i первинному насiнництвi c.-r. культур. - Умань. сб . н.пр. УДАУ - 2005 . - Вип. 60. - С.

методiв у селекцii'

55-63.

' ботки
ической
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ПраКтично на всих пiдприсмствах використовусться замкнута система водопостачання. Iснува
i"x теплофiзичнi характеристики внаслi

корозiйноi: взасмодi1 в замкнутих системах рiзко погiршус

утворення газо подiбних та твердих продуктiв корозil, якi блокують паровi канали та частину повер

теплообмiну. Головний вклад в утворення газiв при корозi! сталi в водi вносять корозiйнi процес

водлевою деполяризацiсю. Корозiя такого обладнання призводить до його руйнування. Одним

способiв захисту являсться застосування пасиваторiв корозil. Вiн може бути проведений без поруше
технологiчних режимiв

i майже

не потребус додаткового обладнання .

Вимiрювання корозiйноi" агресивностi проводили в верухомому середовищi при вiльному конт
рiдини з повiтрям, за допомогою iндикатора поляризацiйного опору Р

датчика вiд корозiйно-iндикаторно·i установки УК-

2.

5126

та двохелектрод.Н

Як корозiйне середовище використовув

дистильовану воду.

В якостi пасиваторiв викаристовували хромову кислоту, а також й композицil з амiаком, пipiдiнo
моноетаноламiном та бiхромат калiю.

Хромона кислота в певнiй мipi знижус швидкiсть корозii: сталi з водневою деполяризацi
100 мг/л, рН=6 (контролювали NаОН) ступiнь захи

Найкращi результати були отриманi при дозi
склав

94,36% .Бiхромат калiю при дозi 100 мг/л показав також непоганi ре зультати, ступiнь захисту
94%. Амiни в чистому виглядi с малоефективними краще вони захищають сталь вiд кор

корозil склав

в композицi1 з пасиваторами, в даному випадку з хромовою кислотою. Найкращi результати отримю

композицii': хромова кислота

10

мг/л

i

моноетаноламiн

50

50 мг/л i амiак 100 мг/л,

ступiнь захисту склав

мг/л, ступiнь захисту склав

пiрiдiном, результати були дещо нижчими

92, 88 %.

92,9% та хромова

кис1

При використаннi в композицi;

80-85 %.

Таким чином, в резулыатi проведених дослiджень показано, що застосування

пасиваторii

композицiй забезпечус ефективний захист сталi вiд корозii' в замкнутих системах.
ЮТЕРАТУРА

:

1. Коррозиенно-индикаторная установка УК-2 / Герасименко Ю.С. ,
11 Водоснабжение и сан. Техника- 1988- N2J 1.-23 с.
2.

Гомеля М . Д., Шаблий Т.О . lнгiбiтори

Экатехнологии и ресурсосбережение

3.

Воробьев С.Е.

Кулемона Н.Ф., Борискии А . В . 1

корозi1 сталi для водаоборотних систем охолоджен

- 2001 -

}(Q

1.-

с.

14 - 19.

Исследование различных методов обработки воды для снижения корроз1

образования осадка // Кокс и химия .

1987.N22-

С.51-53 .
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ування

слiдок

верхнi

цеси з

ним зi

ушения

Проблема борьбы с коррозией стали в водной среде является сложной и аJ...'Туальной . На
сегодняшний

день

нацбольшие

одного

вували

iном та

зацiею.

природной

сту вiд

малив

и слота

щiях з
рiв та

используются

в

водаоборотных

системах

воды

и

объемов

воды и

объемов

сточных вод .

Существование коррозионного

взаимодействия в замкнутых системах резко ухудшает их теплофизические характеристики в
газообразных и твердых продуктов коррозии, которые блокируют

паравые каналы и часть поверхности теплообмена. Главный вклад в образование газов при
коррозии стали в воде вносят коррозионные процессы с водной деполяризацией.

В качестве коррозионной среды использовали дистиллированную воду. Коррозионные исследования

провощши с помощью двухэлектродного датчика от коррозионно - индикаторной установки УК-

который
из стали

(Rp)

был установлен в стакан емкостью

20,

150

2 [1 ,2],

мл и индикатора Р5126 . Цилиндрические электроды

которые перед каждым экспериментом были зачищены.

Поляризационное сопротивление

измеряли через определенные rrромежутки времени .

В качестве ингибиторов коррозии использовали аммиак, пиридин, моноэтаноламин.

ахнету

корозi!

воды

Коррозия такого оборудования приводит к его разрушению, что приводит к увеличению забора

следствии образования

онтактi

объемы

промьшrленности. В данных системах используют трубопровод из нелегалированной стали .

Наилучши е результаты достигли при использовании

моноетаноламина . Защитный эффект

использованного амина обусловлен повышенным рН среды при увеличении его дозы , а также

образованием водарастворенных комплексов с ионами железа. Степень защиты составил
Пиридин при использовании в дозах

100, 500

эф фективность. Сталь плохо пассив~уется

90%.

мг/л обеспечивает приблизительно такую же

в чистой воде в присутствии кислорода потому, что

ионы Fe2+ легко окисляются до FеЗ , а Fe (III) полностью гидролизуются в нейтральной среде.

Поэтому в растворе отсутствуют катионы, способные стабилизировать адсорбционную пленку на
поверхности

стали.

В

присутствии

аммиака растворимость

Fe (III)

в

воде

з начительно

увеличивает ся, что благоприятствует стабилизации пассивацианной пленки.
Таким

образом , в ре зультате

проведеиных исследований было

показано , что

использование

монозтаноламина, обеспечивает защюу стали в водаоборотных системах .
и др .

шя./1

·и

и
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Останнiм часом внаслiдок високо! доходностi паливнога бiзнесу поширюсrься практика створення нсвеликих

нафтопереробних пiдприемств, якi не мають необхiдно! матерiально-технiчноlбази для випуску якiсно! продукцil. Через
це значна частка моторного бензину, що реалiзусrься н Укра!нi, не вiдповiдае вимогам чинних нормативних документiв,
зокрема ДСТУ 4063:2001 (1]. Вiд цього потерпають не ли:ше споживачi, ал е й власники автозаправних станцiй, оскiльки
зriдно з iнструкцiею [2] неякiснi нафтопродукти мають бути вилученi з oбiry й поверненi постачальнику, що вимаrае
матерiальних затрат, якi становлять понад

а якiсть автомобiльного палива
технологi! - первапорацiю

20 % вiд роздрiбноl вартостi моторних бензинiв .

Цих затрат можна уникнуrи,

швидко вiдновити, застоеунавши один iз найперспективнiших методiв мембранноi·

(3].

Первапорацiйне роздiлення rрунтусrься на рiзнiй дифузiйнiй проникностi полiмерно! непористоi· мембрани для

компонентiв рiдко! сумiшi. Йоrо розглядають як послiдовнiсть розчинення речовини в поверхневому шарi мембрани,
дифузil молекул речовини крiзь мембрану та видiлення пари цi el речовини на зворотному боцi мембрани. Пермеат
вiдводять завдяки вакуумуванюо, iз потоком газу-носiя або конденсують на охолоджуванiй поверхнi всерединi або за
межами мембранного модуля.

Об'ектом дослiджень був атомобiльний бензин марки А-95, який не вiдповiдав вимогам стандарту

[1]

за октановим

числом, масовою часткою сiрки, наявпiстю води й механiчних домiшок. Проби бензину пiсля первапорацiйного
оброблення вiдбирали згiдно з вимогами ГОСТ

2517-85 [4].

Завдяки первапорацiйному обробленюо якiсть автомобiльного бензину марки А-95 було вiдновлено за всiма
показниками . При цьому:

- густипу

дослiджуваного бензину зшDКено на

3,3 %.

Це дозволяе покращити розпитованiсть палива, скоротити його

питому витрату, пiдюшщти павноту згоряння робочоl сумiшi й зменшити димнiсть спрацьованих газiв ;

- фракцiйний склад палива змiнено таким чином, що це покращило пусковi властивостi, скорстило тривалiсть прогрiвання
двигуна, а також пiдвmцило павноту згоряння робочоl сумiшi;

- октанове число пiдвmцено на 1,3 одиницi, що покраuщло детонацiйну стiйкiсть палива;
- концеmрацiю факгичшtх смол знижено в 2,3 раза, що змеишило здатнiсть дослiджуваного

бензину до утворения

низькотемпературних вiдкладень;

- масову qастку сiрки зменшено в 14 разiв, що зна'Шо змеишило корозiйну агресивнiсть nалива й продуктiв його згоряния;
- концентрацiю свшпцо знижено в 10,9 раза, що пiдвmцило екологiчну безпеку беюю1у;
- iз дослiпжуваноrо палива повнiС1Ю вилучено воду й механiчнi домiшки, наявн iсть яких поriршувала його прокачуванiсть;
- сумарнкй вм!ст ароматичних вуглеводнiв знижено з 44,5 до 43,5 %. Це дещо погiршило горюqiсть палива, однак
п окращило його сумiснiсть iз rумовими й полiмерними ущiльнеlшями .
Застосування первапорацil дозволяе вiдновлювати якiсть бензину марки А-95, що не вiдnовiдае вимогам чинних в Укра·iнi

нормативних документiв, за октановим числом, фракцiйним складом, концентрацiоо фактичних смол, масовою часткою сiрщ
концентрацiоо свинцю, наявнiстю води, мexaнiqfJИX домiшок тощо.
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Iони важких металiв

скидаються

еликих

Через

ментщ

кiлъки

имаrае

:кнути,

анноi'

и для

брани,

рмесrr

або за

ановим

iйного

всiма

·и йога

1iвання

-

це один з найбiльш токсичних та маесвих забруднювачiв гiдросфери,

очистки стiчних вод вiд iонiв важких металiв е адсорбцiйний метод. Йога застосування дозволяе
видаляти з водних розчинiв рiзноманiтнi забруднювачi, не впливаючи на хiмiчний склад води.

Перспективним вважасться використання в якостi сорбентiв часток з магнiтними
властивестями (магнетит та ферити), що дозволяе просто вiддiляти 1х вiд водного середавища iз
застосуванням магнiтних фiльтрiв. Такi частки досить просто отримати у виробничих умовах [ 1],
причому, в якостi вихiдноi' сировини можуть бути використанi залiзовмiснi вiдходи рiзноманiтних
пiдприемств. При застосуваннi такого методу процесс сорбцii. вiдбуваеться на поверхнi магнiтних
часток, тому стан

i'x

поверхнi, зекрема поверхневий заряд твердих часток, може мати визначальне

значен ия, особливо у випадку, коли мова йде про взаемодiю двох твердих часток. Тому нашою
метою було дослiдити м ожливiсть визначення заряду поверхнi часток магнетиту та вивчення змiни
поверхпевого заряду часток магнетиту та феритiв в залежностi вiд умов

IЯННЯ ;

'liсть ;
>Д}ТаК

pa'iнi

iрки,

i'x

отримання. Нами було

використана метод визначення знаку заряду поверхнi часток твердоi· фази iз застосуванням рН

метру

[2].

Так званий суспензiйний ефект

t.pH

(або ефект Паллмана) дозволяс по рiзницi значень

рН визначити знак поверхнi твердих часток.

Основу кристалiчноi' решiтки магнетиту складають iони Fe2 + та Fe 3 +, а при наявностi в розчинi

достатньоУ кiлькостi кисню може спостерiгатися окисления поверхнев их гiдролiзованих iонiв

Fe2+ до FеЗ+. Визначення суспензiйного ефеь.'Т)' гiдроксидiв залiза показала, що точка нульового
заряду (ТНЗ)
для Fe(OH)2 вiдnовiдае рН=12 та Fе(ОН)3 рН=8.5, що цiлком спiвпадае з
положениям ТНЗ, вимiряним iншими методами [3].
Як показали проведенi дослiдження, результати вимiрювання суспензiйного ефекту в значнiй мipi

залежать вiд багатьох факторiв. Оскiльки суспензiйний ефскт зумовлений використанням Н+ та ОН- iонiв для
формування подвiйного електричного шару часток магнетиту, то при освiтленнi суспензii' д еяка частина цих
iонiв локалiзуеться в ryщi осаду, що

•рения

що

в довкiлля пiдприемствами машинобудiвного комплексу. Одним з ефективних методiв

i зумовлюе

рiзницю в значениях рН. Тому очевидно, що значения рН

сутте во залежить в iд концентрацii' твердо'i фази. З'ясувалось , щ~ стабi л ьнiсть значень
магнет иту досягаеться лише при концентрацiях бiльше

40 - 50

t.pH

для часток

г/д м-'.

Подальша робота nоказала, що змiна сniввiдношення мiж iонами рiзних форм залiза в магнетитi

(К) т а кож впливае на поверхневий заряд сформованих часток. При змiнi спiввiдношення (К)
змiнюеться не ли ше положения ТНЗ, а й вся форма залежностi суспензiйного ефекту вiд рН. I з
збiльшенням рН спостерiгаеться рiвномiрне збiльшення негатиl3ного заряду nоверхнi часток.

Максимальнi

з начения

суспензiйного

ефекту

i,

вiдповiдно,

поверхневого

заряду

часток ,

зафiксованi для магнетит i в, отриманих при К=О,5 Смаксимальне значения nозитивного заряду) та

при

K=J ,O Смаксимальне

значения негативного заряду) .

Також в роботi було вивчено змiну суспензiйного ефекту для часток феритiв. Отриманi результати
свiд<tать про те , що склад часток феритiв суттево вnливае на значения сусnензiйного ефекту. Причему
введения до складу магнетиту iонiв iнших металiв супровоюкуеться не лише змiною величини

суспенз iйного ефекту, а й загальним характером nерезарядки поверхнi.
ЛIТЕРАТУРА:
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СКЛАДУ ЗАБРУДШОЮЧИХ РЕЧОВИН

ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ GEМIS

4.3

0.0. Печак, С.М. Iншеков
Нацiональний технiчний унiверситет Укра!ни "Ки'iвський полiтехнiчний iнститут"
Вул . Борщагiвська 115, Киlв, Украi:на, 03056
e-mail: lena@tcem.ntu-kpi.kiev.ua
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Для розрахунку кiлькостi викидiв забрудшоючих речовин промисловими об'ектами, процесами та

можливих сценарi'iв розвитку подiй (екологiчнi аспекти) може бути використаний програмний пакет
GEМIS

(Global Emission Model for Integrated Systems -

систем),

модель глобальних в:икидiв для iнтегрованих

що розроблений Нiмецьким Iнститутом Прикладно1 . Екологi1

[1].

Пакет складаеться з

iнтерфейсно! частпни та бази даних, роздiлено! за категорiями : продукти, процеси та сценарi! та
взаемозв'язки мiж

ними .

Версiя

GEMIS 4.3,

випущена

року, розповсюджуеться разом з

2006

стандартною базою даних у яку введено значний обсяг iнформацii".
Дана модель може виконувати повнi розрахунки життевого циклу рiзноманiтних видiв викидiв

забруднюючих речовин, з визначенням використовуваних ресурсiв . Також , е можливiсть проаналiзувати
витрс:ти палива

i

витрати на енергетичнi та транспортнi процеси. Наприклад, для видiв палива, якi

пiдпадають пiд категорiю продукти , задаеться хiмiчний склад палива (який можна редагувати для

власних розрахункiв), собiвартiсть, життевий цикл, викиди забруднюючих речовин при використаннi,
витрати при транспортуваниi та багато iншого . Можливостi програмного пакету не обмежуються
вищенаведеним перелiком .

Серед результатiв розрахункiв першочергово наводяться обеяги викидiв забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря . Крiм стандартного перелiку (СО,
кiлькiсть утвореного оксиду карбону
iнших

пока зникiв,

що

(IV) -

характеризують

NOx, S02, HCl, HF тощо) також наводиться
- еквiвалент, S02 - еквiвалент i рад

СО2 та показники СО2
кiлькiсть

розраховуються зriдно з методиками, розрабленими

викидiв

IPCC

парниканих

газiв.

Цi

офiцiйних звiтах.
ЛIТЕРАТУРА:
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4.3,
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http ://www.oeko.de/service/gemis/en/
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НЕОРГАНIЧНI СОРБЕПТИ НА ГЛИНИСТIЙ МАТРШU В ПРОЛЕСАХ
СОРБIUЙНОГО ОЧИШЕННЯ СТIЧНИХ ВОД

ЕЧОВИН

ВЩ РАДIОНУКЩ[IВ ЦЕЗIЮ ТА СТРОЮJПО
М . А. Петрова, I . M . Kpiп, Т.В . Шимчук
Нацiональний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"
вул. С. Бандери, 12, Льв iв, Укра!на, 79013

e-mail: marianna.petrova@gmaii.com

цесами та

ний пакет

теrрованих

дасться

3

ценарil та
разом

3

в викидiв

налi3увати

алива, якi

rувати

для

користаннi,

межуються

Основними забруднюючими радiонуклiдами , що утварилися внасл iдок aвapil на Чорнобильськiй АЕС с цезiй-

137 та

стронцiй-90 . Вони характеризуються високаю мirрацiйною здатнiстю через високу розчиннiсть

lx сполук .

Окрiм того, джерелами з абруднення навколишнього середсвища радiонуклiдами цезiю та стронцiю с р i дкi
радiоактивнi вiдходи (РАВ) пiдприсмств атомноl енерrетики, радiохiмiчнi заводи та сховища рiдких радiоактивних
в iдходiв

[1 ,2]. Ефективними

сорбентами для очищения РАВ вiд вказаних радiонуклiд в с синтетичнi неорганiчнi

матер i али : гiдроксиди титану, стибiю, фероцiанiди перехiд них металiв

[3]. 3

огляду на

бiльшоl уваrи придiлясrься вивченню сорбцi йних вл астивестей природних сорбентiв.
3 метою одер ж ання високоефективних сорбцiйних матерiалiв проведен о

i·x

високу вартiсть все

дослiдження

процесiв

модифiкуванння сiрих бентонiтових глин Язiвського родовища (Львiвська область, Украlна) з нанесенням на

поверх ню синтетичних неорганiчних сорбент iв : фероцiанiд iв залiза, мiдi, мiдi -калi ю
титану

(IV),

стануму

(IV)

та стибiю

(V).

Структура одержаних систем

(4],

а також

i·x

гi дроксидiв

досл iджено м етодами порошко во!

дифрао:тометрii', електронноl скануючоi мiкр о скопil та IЧ- спектроскоп i'i.

Сорбцiйна здатнiсть синтезаваних систем пере вiрено в процесах очищения симульованих розчи н iв , що мi стять
!i в iд рН , спiввiдношення тверда

стабiл ьн i i зотопи цез iю та стронц iю . Досл iджено кiнетику сорбцii', з ал ежнiсть
речовин в

фаза: рiдин а та впливу ко нкуруючих i о нiв кальцiю та натрiю на процес сорбцiйного очищения . При дослiдженн i

наводиться

сорбцil в су мiснiй присутност i стронцiю та цезiю встан овлено, що присут нiст ь цез i ю мало впл ивас на сорбцiю

алент

i рад

пока3ники

товувати

в

стронцi ю, що дозволя е зробити висновок про рiзнi механiзми сорбцil. Коефiцiснти розподiлу за стронцiсм та цезi ем

становпять 1·1 о2_ 3·1 о4 та 5·1 оЗ -1 об вiдповiдно. При цьому досягасrься ступiнь очищения 90-99%.

Дослiджено процеси десорбцu стронцiю iз насичених сорбцiйних матерiалiв. По казан о, що сорбенти на осно в i
гли н , модифiкованих гiдроксидами титану, стануму та стибiю десорбують стронцiй в значно меншiй мipi, нiж
фероцiанiди залiза, м iд i та мiд i-калiю . Результати до слiдження со рбцiйних властивестей синтезаваних матерiал iв

показал и висакий ступiнь в и лучени я м iкрокiлькостей стронцiю та цез i ю, що дозволя е прогнозувати можл ив i сть Ух
використан н я для в и лу чен и я стронцiю та цез iю з пр иродн их вод.
Дослiдж ено м ехан iзми с о р б ц il. В стан о вле н о, що феро цi ан iди зал i за, м iд i , мiд i-калiю та г iдр оксид сти б i ю на

глинистiй матрицi праuюють за механiзмом iон ного обмiну. Гiдроксиди титану та стануму, н анесен i на глинисту
матрпцю, найбiл ьш iмовiрно, сорбують за механiзмом хемо сор бц·i.
Проведенi дослi дже н н я до зволяють стверджувати , що с интез ованi с орбе нти на гл ин и ст i й матри цi е

перспективними для застосува н ия у про uесах оч ищения рiдких радiоактивн их вiдходi в.
Роботи викон анi при пiдтримц i гранту

JNTAS (NгОб-10000 1 9- 6139)

ЛПЕРАТУРА:

1 .И. Я. Василенко, О. И. Василенко . Радиоактивный цезий .// Энергия : экономика, техника, экология.

2001 , N~ 7, С. 16-22
2. И . Я . Василенко, О . И . Василенко. Стронций радиоактивный.// Энергия : экономика, техника, экология . 2002, N2 4, С . 26-32
3. Ю .В . Кузнецов, В .Н. Щебетковский, А.Г. Трусов. Основы дезактивации воды. М ., Атомиздат, 1968. - 319с .
4. М . Петрова, I. Крiп , Т. Шимчук. Синтез та апробацiя глинистих сорбентiв на основi бентонiтових глин для
створення рад iоеколоriчних бар' ерiв // Матерiали науково-практично'i конференuii"Чорнобильська катастрофа та 'ii
впли в на екол оriч ну ситуацiю в Укра:iнi ", Харкiв , 2006, с . 151-152.
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В.В. Полiщук
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Як

i

бiльшiсть об'ектiв народного господарства автозаправочнi станцii. (АЗС) вiдносяться до забруднювачiв

навколишнього природного середовища. Тому дуже актуальним е перевiрка екологiчно! безпеки АЗС ще на стадii

lx

проектування. Для вирiшення цього завдання

iснуе багато рiзноманiтних методик. Метою дано! роботи е

розробка методики оцiнки впливу на навколишне середсвище дiяльностi стандартно! АЗС рiвнинного типу з

трьома паливороздаточними колонками та мiсткiстю пiдземних резервуарiв для зберiгання палива 100 мЗ .

Основними забруднюючими речовинами вiд експлуатацй АЗС е пари бензину, що утворюються при йога
зберiганнi та заповненнi бакiв. Крiм цього , пiд 'ШС роботи двигунiв автомобiлiв на територil автозаправо'!ного

комплексу в атмосферу в складi вiдпрацьованих газiв, випаровувань вiд паливних систем тощо потрапляс бiльше
десяти компонентiв забруднюючих речовин. Серед них, облiку та нормуванню пiдлягають окс~щи вуглецю,

вуглеводнi та океиди азоту. Пiд час очищения поверхневих вод нафтовловлювачами закритого типу може
вiдбуватися забруднення навколишнього середонища вуглеводнями, фенолом та сiрководнем. Також при роботi
дизельного водопiдiгрiвача комплексу очищения стiчних вод вiд мийки автомобiлiв можуть утворюватися як твердi
забруднювачi (сажа, твердi частинки летючоi· золи та недогорiвшого палива), так

i

rазоподiбнi океиди сiрки,

вуглецю та азоту.

Таким чином, пiд час роботи АЗС можуть утворюватись наступнi забруднюючi речовини: бензин, граничнi
вуглеводнi, фенол , сiрководень, сажа, океиди сiрки, вуглецю та азоту. Величини викидiв цих речовин пiдлягають
обчисленню та нормуванню.

В данiй роботi для розрахункiв викидiв парiв бензину та дизельного палива за рахунок випаровування при йоrо
зберiганнi , заповненнi резервуарiв АЗС та паливних бакiв автомобiлiв використовусrься методика,

розробпена

ВНДIУС ВПО "Союзнефтеоргсинтез" з урахуванням змiн до методики зriдно листа ГГО iм .. Воейкова N~879 1/23
вiд 27.11 .1 987 р ., шо наведена в [1] .
Для оцiпки забруднення атмосферного повiтря викидами вiд працюючих двигунiв автомобiлiв. на холостому
ходу, п ри м а невруваннi на авто стоянках та у примiщен н i мий ки заетасов ана методика, навед ена в
вр ахову валос ь ,

що п отужн iст ь АЗС стан о вит ь

автозаправочно! станцil може обслу говуватись до

500

з аправок на добу,

[2]. При цьо~1у

а одн очасно на трьох колон ках

6 автом обi лiв. Також, за методикою [2], р озр аховуються вели чини

заб руд ненt'.JI вiд робот и диз ел ьн ого водопiд irрiвача комплексу очищения стiч них вод м ийки автомобi лiв, а за
ф орм улою

5.37 цi е! ж

методик и- ви киди в атмосферу забруднюючих речови н , що утворюються при експлуатацii

нафтовловлювача закритого типу дл я механiчноi очистки дощових вод .

При розрахунках величин забруднення навколишнього середавища враховувавались мiсцевi особливостi
атмосфери, коефiцiент рельефу мiсцевостi, температура

клiмату та релы:фу, а саме: коефiцiент стратифiкацii"

повiтря, швидкiсть та роза вiтрiв. Необхiднi коефiцiенти
управлiння по гiдрометеорологi ·i

i контролю

приймалися за даними Укра\нського державного

природного середовища .

Таким чином, нищенаведена методика дозволяе розраховувати вплив на навколишнс середсвище дiяльностi
стщдартноi АЗС рiвнинного типу з трьома паливороздаточними колонками з у рахуванням особливостеl
мiсцевостi, де вона розташована.
ЛIТЕРАТУРА:
J.Сборник

методик

по

расчету

выбросов

производствами.- Л.: Гидрометеоиздат,

2.Методика

проведения

в

атмосферу

1986.- 128

инвентаризации

загрязняющих

веществ

различными

с.

выбросов

загрязняющих

веществ

автотранспортных предприятий. Министерство транспорта РСФСР. М.: НИИАТ,

атмосферу д.u

1992. - 48
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ВИВЧЕШIЯ БIОСОРБЦII ВАЖkих :tyiETAJПВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ
Т.Г. Полiвода, Г.Н . Нiковська
Нацiональний технiчний унiверситет Украi'ни "Киi'вський полiтехнiчний iнстиrут"
пр . Перемоги 37; м. Киi'в, 03056
lнститут бiоколоi'дноi' xiмii' iм. Ф . Д. Овчаренка НАН Украi'ни
пр . Вернадського

42, м. Киi'в , 03142
e-mail: polivodane@mail.ru

У результатi iнтенсифiкацi'i гiрничодобувноi', металообробноУ галузей промисловостi та техногсиних
катастроф у даний час посилюсrься забруднення водних об'ектiв важкими металами, якi акумулюються

нювачiв

а стадil

оботи е

типу

з

в трофiчних ланrцогах i обумовлюють реальну погрозу здоров'ю населения . У зв'язку iз цим акrуальною
е проблема знешкодження води, забруднено! важкими металами. Одним з найбiльш перспективних
методiв видапения з води важких металiв вважаеться i'x зв'язування (сорбцiя) мiкробною бiомасою.
Метою дано! роботи е вивчення ефективностi сорбцii' мiкроорганiзмами важких металiв. Останнi в

природнiй водi знаходяться у виглядi комплексiв з цитратами, фульватами й гуматами

и йога

вочного

бiльше

основними

-

продуктами кругообiгу органiчних речовин у водi та грунтi. Процес бiосорбцii' розчинних органiчних
комплексiв важких

металiв систематично

зустрiчатися лише в

не дослiджувався .

екстремальних умовах. В

У

природi монокультури можуть

реальнiй екосистемi

мiкробiологiчнi

процеси

углецю ,

здiйснюються сукупнiстю мiкроорганiзмiв з рiзними нластивостями, якi пристосувалися до iснування в

у

специфiчних умовах еконiшi.
Була вивчена сорбцiя з водних розчинiв iонiв мiд i , й цитратнога та фульватного комплексiв клiтинами

може

роботi

ктверд1

и сiрки ,

монокультури

Bacillus cereus

природних екосистемах

ранИЧНI

1ЯГаiОТЬ

ВКМ

4368 i

складним природнiм мiкробiоценозом- активним мулом. У якостi

модельного важкого металу була вибрана мiдь, оскiльки вона е токсичною , широко розповсюджена в

i входить до

складу традицiйних добрив та засобiв захисту рослин.

У резулыатi проведения дослiджень встановлено, що мiдь у катiоннiй формi однаково добре
сорбуеться бiоколоi'дами монокультури й активного мулу. У формi цитратних

не сорбуеться монокультурою, але ефективно зв'язуеться

ри йога

(>50%)

i фульватних

(>90 %)

комплексiв метал

мiкробiоценозом активного мулу.

Проведенi нами дослiдження демонструють здатнiсть складних мiкробiоценозiв,

що

мiстять

юблена

позитивно

1791123

негативно зарядженi органiчнi комплекси важких металiв, тому можуть бути покладенi в основу

i негативно

зарядженi гiдрофобнi та гiдрофiльнi бiоколоi'ди, ефективно сорбувати катiони

i

екологiчних пiдходiв до очистки водних розчинi в .
)СТО МУ
цьому
юнках

и чини

1, а за

'атацii'
шостi
•атура
вного

ностi
Jстей

>IМИ

для
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА БЕЗВОДНЫХ СПОСОБОВ ВСКРЫТИЯ И
ПЕРЕРАБОТКИ ТРУДНОВСКРЫВАЕМЫХ РУД И КОЮ1ЕНТРАТОВ МЕТОДАМИ

СОЛЬВОМЕТАЛЛУРГИИ (ЭЛЬКОНСКИй РАЙОН. ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)
Г. А. Поминов
Московский колледж управления и новых технологий
ул. Братеевекал 18-3-284, Москва, Россия, 115408

e-mail: Alex150589@mail.ru
В

настоящее

время

постановлением

nравительства

'

РФ

поставлена

з ад ача

освоения

месторождения Элькон, которое рассматривается как базовый источник природного урана.
Урановая минерализация месторождения представлена в основном браниеритом и относится к
трудновскрываемым рудам. В основу предполагаемых технологий nереработки закладывается
автоклаввые или гидрометеллургические процессы.

Автоклавная технология требует громадных капитальных затрат и приводит к огромным
сбросам

токсичных

промышленных

отходов,

содержащих

ванадий,

молибден

и другие

тяжелые металлы, в том числе радионуклиды. Учитывая огромный объем переработки, речь
может

пойти

о

миллионах

кубических

метров

токсичных

вод,

для

очистки

которых

потребуется строительство самостоятельных заводов.

Гидрометаллургический процесс , не смотря на высокую карбонатность руд, несомненно,
приведет к выбросам

S02

в атмосферу со всеми негативными последствиями.

Альтернативой предлагаемого способа может явится , разрабатываемый в настоящей работе
сольватометалургический метод переработки, свободный от указанных недостатков.
В основу технологии закладывается процесс безводного вскрытия урановых руд методом
сульфатизации с последующим извлечением полезных компонентов nутем экстрак ционно го
выщелачивания их из обработанного материала без использования водной среды.
Целью

настоящей

работы

сольватометеллургических

являлась

технологий

проверка

на

рудах

возможности

месторождения

использования

"Элькон"

и

подбор

технологических регионов.

В результате проделанной работы установлено, что предложенный способ сульфатизации

упорных руд Эльконского месторождения обеспечивает высокую степень вскрытия урановой
минерализации, позволяющей при последующем сернокислотном выщелачивании пол учать

д ост аточ н о высокие степени извлечения
для пр обы

(80,0%

для пробы N~ 1,

80,34% для

пробы Н22 и

69,9%

N23)

Испыта11ы различ ны е сп о со б ы в ыщ ел ачи ва ния ур ана из о бр абоm аfl ны х руд для 3-х пр об.
Для пр об ы

! -

2 -

Ns>l

и сп ытан о :

выщелач и в ан и е р аствором О ,

lM

ТБФ

-

выщ ел ачивание рас т вором О , 1М ТБФ

О, 1М Д2ЭГФК а Т ХЭ:,

-

О, 1М Д2ЭГФК в ТХЭ, насыщенным серной

-

0 , 1М Д2ЭГФК в ТХЭ, насыщенного смесью

кисл отой ;

3 -

выщелачивание раствором

O,IM

ТБФ

серной и азотной кислот (суммарная кислотность

-

0,4н, отношение концентраций серной

кислоты к азотной

Опыты с

-2) .
пробами 2

и

3

проведены с вводом кислот (серной и азотной) непосредственно в

твердую фазу как путем увлажнения материала водными растворами кислот, так и с помощью
специально приготовленных эмульс ий. Полу ченные результаты следует при знать неудачными.
Причина этого явления связана с

действием ряда противоположно направленных факторов.

При использовании эмульсий основные негативные явления обусловлены, пассивирующим

действием

гидрофобного

растворителя,

зат рудняющего

доступ

химического

реагента к

активным центрам минерального сырья.

Установлено,

что

наиболее

перспективным

способом

выщелачивания

урана является

четырехстадийный

процесс экст ракции урана непосредственно рудной массы

раствора О, 1М ТБФ

-

За

30

с помощью

О, 1М Д2ЭГФК в ТХЭ, насыщенным смесью серной и азотной кислотой.

минут обработки при соотношении Т:Ж

= 1:1

степень извлечения вскрытого урана
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достигает

(На всех выше рисунках было показано ,

97%.

что

степень

извлечения,

есть

отношение количества урана в растворе к количеству урана в исходной руде).
И как заключение хотелось отметить '!Iреимущества сольватометалургического метода над

и

другими:

АМИ

-

ЛЬЕ)

Расход минеральных кислот по сравнению с водным выщелачиванием осуществляется

при температурах

-

25-30

оС вместо

60-80

оС, по действующей технологии;

Жидкое агрегатное состояние экстрагента и его проникновение в поры рудных частиц

позволяет загубить помол руды до
-С окращение в

-

Сокращение в

0,3;0,5 и даже J ,О мм.
lO раз объема используемой воды;
5-6 раз объема используемого технологического

оборудования, и кубатуры

зданий;

воения

урана.

ИТСЯ К

вается

ОМНЫМ

другие

, речь

орых

- Снижение расход~ органических реагентов более чем в
реагента не превышает 0,2 кг/т;

5

раз . Так расход о рганич еского

- Схема легко поддается автоматизации и регулировки;
- Отвальный сухой кек может использоваться для закладки

пространства в шахтах. Объем

жидкостей стоков минимал ьный.

-

Технология позволяет переработать урановые и комплексные руды с выделением всех

ценных металлов.

-

За счет селективности действия реагентов удается выделить качественный химич ески й

концентрат материала ;

- Диполярные

протонные растворители обладают рядом технологических достоинств:

а) доступностью и относительной де шевизной ;
б) химической и радиационной устойчивостью;

ненно ,

- Процесс

осуществляется без выделения взрывоопасных или токсичных газов ;

Сокращение

работе

числа

технологических

стадий,

за

счет

совмещения

процессов

растворителей

позволяют

выщелачивания и экстракции;

тодом

•ИНОГО

-

Высокая

летучесть

и

сравнительно

низкая

теплоемкость

осуществить их регенерацию отгонкой, за счет чего достигается экологическая безопасность

процесса, резкое сокращение сбросов и энергозатрат.

вания

щбо р
1ации

!О ВОЙ
; qать

9,9%
б.

•ной
СЬЮ

ной
·о в

: ью
\о! И.
о в.
им
к

·с я

,JO
·Й .
:ш
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ВПЛИВ АНТРОПОГЕШIИХ ЧИН:ниюв НА ЗМIНЕННЯ ЯКIСНИХ ПОКАЗНИКIВ
ЗЕРНА ОЗИМОI ТВЕРдОI ПIIIЕНИЦI

В.Г. Привалова, О.М.Рябченко
Донецький нацiональний унiверситет економiки i торгiвлi iм . М . Туган-Барановського
бул.IUевченко,30,м . Донецьк,83017

Проблемi покращення якостi зерна приходиться придiляти постiйну увагу як у tфepi виробництва
так

i

у ходi селекцil, сортовипробуваннi та насiняництвi (Голуб И.А.,

i заготiвлi,
2005).

199б , Ханиев М.Х . та iншi,

Встановлено, що антропогенi чинники справляють достовiрний вплив на змiни бiлковоrо составу зерна озимоi·
пшеницi (Мусинов К.М. ,

2005,

Тогстаева А.Г. та iншi,

2005, Айдиев А.Ю.,

Шумаков В.А"

2005).
i норми висiву), а

Метою проведених дослiджень було вивчення впливу агротехнiчних прийомiв (строки сiвби

також ретардантiв (на прикладi туру) на якiснi показники зерна (вмiсту бiлка, сироi· клейковини, скловидностi та

iнших показникiв). Дослiдження проводились з двома сортами озимоi· твердоi' пшеницi Харкiвська

32 i Алий парус
3,4,5 i б млн. всхожого насiння на гектар. Тур
насiння у дозi до 3 л/га i у перiод вегетацil рослин (бл/га) .

при чотирьох строках nociвy, з чотирма нормами висiву

викаристовували для передпосiвноl обробки

У результатi проведених дослiджень було встановлено, що змiна строку сiвби незначно впливала на вмiст

загального

i бiлковоrо азоту у

зернi обох сортiв. Проте, вмiст запасних бiлкiв збiльшився на

твердо!· озимоi· пшеницi у бiльш пiзнi строки. Загущения посiвiв сорту Харкiвська
заrального азоту у зернi на О, 13-0, J5%. Збiльшення норми висiву до
сприяло пiдвищенню загального азоту у зернi на
збiльшилась на

0,3 - 0,4 абс.

0,23 - 0,97%.

5 млн.

32

8,3 - 1J,2%

при посiву

призвело до зменшення

всхожого насiння у Алого п арусу

Характерно , що при цьому бiл ковiсть зерна

процента. Подальше збiльшення норми висiву до б млн. всхожого насiння на гектар

викликало зниження глобулiну у зернi обох сортiв на 39-б2 вiдносного вiдсотку, а кiлькiсть нерозчинних фракцiй
бiлку збiльшилось на 19,б

- 75,9 вiдносного

вiдсотку. Застосування препарату тур при обробцi насiння не справило

достовiрноrо впливу на бiлковiсть зерна нового врожаю. У той же час обробка рослин туром ( у дозi 6 л!га)
збiльшила вiдносний вмiст проламiнiв у зернi на 12,4- 19,7% i, напроти змеишила кiлькiсть альбумiнiв на 8,7 ·
12,2%. Виявил ось, що маса 1000 зерен у дослiджуваних сортiв не змiнювалась за варiантами, за виключенням
варiанту з передпосiвною обробкою зерна туром, де збiльшення спостерiгалось вiд 0,5 до 1,2 г. Характерно, що тур
впливав на скловиднiсть неоднаково по сортам. Так, цей показник у сортi Харкiвська

32 збiльшився на 5,7- 7,2%,
%. Цiкаво, що у цьому сортi збiльшився вмiст клейковини на 2,1 - 2,3%.
Заrу щення посiву пшеницi Харкiвська 32 призвело до зниження вмiсту сиро! клейковини у зерн i на 1,5 - 1,8%, ау
Алого парусу напр оти збiльшилось i"i накопичення на 1,2- 1,4 %. Норма висiву 5 млн . всхожих зерен на гектар
забезпечила найбiльше з бiльшення клейковини у зернi на 5,3- 6,7%.
а у Алого парусу знизився на

6,1 -

б, 5

На закi нчен н я слiд вiдмiтити, що антропоrеннi чиннихи справили до стовiрний вплив на якiснi показники зерна

оз имо'i твердо! пшеницi, а сам е склов иднiсть, вмiст сиро! клей ко вини, масу

1000 зерен та i ншi .
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ПРОЕКТУВАНПЯ ПРОЦЕСШ ОЧИСТКИ ~АЗШ ШД NOx НА ЦЕОJПТАХ

КIВ

С.О. Примиська
Нац i ональний Технiчний Унiверситет Укра!ни "КШ"
пр. Перемоги, 37, м.Ки!в -56 , Укра!на

e-mail: kxtp@xtf.ntu-kpi.kiev.ua

primiska@ rambler.ru
primiska@ramblcr.ru

отiвлi,

2005).

Важливою проблемою в теперiшюи час

зимоl

iву), а

стi та

на перспектиnу е захист повiтряного басейну вiд

викидiв оксидiв азоту в промислово-розвинутих кра!нах е енергетика

парус

i

транспорт

- 95%,

хiмiчна

nромисловiсть - менше 5%. Подальше збiльшення викидiв азоту можс привести до необоротних
екологiчних наслiдкiв в глобальному масштабi , тому на сьоrоднi питания зниження вики дiв NOx мають

. Тур

надзвичайно актуальне значения. Особливо rостро проблема знешкодження вiдкидних газiв вi д оксидiв

вмiст

азоту стоi'ть для Укра!ни, де об'ем викидiв

nociвy

NOx

становить понад

400

тис. тонн на рiк.

Промисловi гази очищають вiд оксидiв азоту, переважно використовуючи

шення

вiдновлюючи

парусу

i'x

cyxi

методи, наприклад,

амiаком чи iншим газом на поверхнi каталiзатора або шляхом гомогенного очищения,

тобто в об'емi газового тракту. Праь:тика показала, що цi методи доцiльно використовувати при

зерна

концентрацii' оксидiв азоту в газах

гектар

виникае проблема корозi!

ракцiй

[l-4] .

0,5%. I

крiм того такi процес потребують значних затрат eнepri'i

На дан ий момент адсорбцiя

перспективним способом нейтралiзацii'

равило

NOx

NOx

i

на цсолiтах вважаеться найбiльш

у вихлопних газах промисловостi й автотранспорту

[5].

Побудова оптимально! моделi для конкретного виробничого об'екта повинен здiйснюватися на

б лfra)

а

i

шкiдливих речовин i перш за все вiд NOx. Океиди азоту NOx (NO i N02) - однi з найбiльш небезпечних
забруднювачiв атмосферного повiтря. ГДК (rранична допустима концентрацiя) оксидiв азоту
в
nерерахунку на N02 мг/мз для приземного шару атмосфери - 0,086 мг/м . Основними джерелами
3

основi технiко - економiчного обrрунтування.

8,7-

3

огляду на неминучу жорсткiсть екологiчних вимог у

nерспективi, представляеться доцiльним продовжити проектування техноло гiй очищения вiд оксидiв

енням

азоту

цотур

7,2%,
2,3%.
Уо, а у
ектар

!ер на

iу

першу черrу адсорбцi!.

Рiзнi моделi процесу

адсорбцii' газiв наведенi в лiтерату рi,

бiльшiсть з них не пiддаються

безпосередньому вирiшенню, потребують значних спрощень, такi моделi не е унiверсальними
використовуватися лише для опису конкретного процесу
математичноi" моделi, яка б повнiй мipi

i адекватно

[6-8].

могла описати процес адсорбцi!

NOx

niддавалася безпосередньому математичному вирiшснню .
Математична модель процесу адсорбцi'i оксидiв азоту на фiксован iй насадцi
частинках цсолiту була побудо вана на основi рiвняння ма:rерiального балансу

rазовiй ф аз ах з

використанням р i вняння для знаходжсння

дифсре нцiального реактора
вiд моль ноi' частки

NO

i можуть

Нашою метою була розробка ново'i

i-

на цеолiтах та

агломерован их

го шару по твердiй

i

ступеня адсорбцil виведенаго для

[9], у припущеннi, що адсорбцiя- iзотермiчна; залежнiсть ступеня адсорбцil
- незначна; тепло смнiсnо адсорбованого газу на

л iнiй на; дифузiя речовин

адсорбентi в порiвняннi з теплоемнiстю адсорбата можна знехтувати.
Математична модель процесу адсорбцi"i й десорбцi!

побудована на основi рiвняння рiвноважно'i витрати

NO

та

NO?

у твердiй та газоподiбнiй фазах, з у рахуванням таких допущень : адсорбер працюе у

квазiстiйкому режимi ; температурний rрадiент
!ЫХ

NOx на монолiтi в критому Na - У uеолiт
NOx i рiвнянь матерiального балансу перетворения
вiдсутнiй по газовiй i твердiй фазах; градiшт

концентрацii' в перпендикулярному напрямку до газу вiдсутнiй; дифузiя речовин незначна; вiдсутня
дезактив ацiя адсорбету протяrом ексnерименту ; газовий потiк через всi канали однаковий .

юе

Для розрахунку за математичними моделями параметрiв процесу адсорбцi!

частинках цеолiту й на монолiтi вкритому

.,

Na-Y

дозволяе розрахувати змiну вихiдно! концентрацii' оксидi в азоту з часом
и

в

NOx

на агломерованих

цеолiт розроблено проrрамне забезпечення, що

i побуду вати

характер истичнi

кривi для рiзних параметрiв процесу.
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У теnломасообмiнних апаратах, призначених для знешкодження газсвих викидiв, широко використовуються
найрiзноманiтнiшi конструкцil контактних тарiлок.

Незважаючи на значну кiлькiсть конструкцiй тарiлок масообмiн них колон у промисловостi широкого
и

:Техника,

Ind. Eng.

IiоширешiЯ набули однi з найбiльш nростих, але ефективних тарiлок, основним елементом яких е плоский лист з

отварами для проходу однiе! або декiлькох фаз, що взаемодiють одна з одною : nровальнi

i ситчастi

тарiлки.

Зазначенi тарiлки мають прос1у конструкцiю, проте наявнiсть у них цилiндричних отворiв з гладкими стiнками
пiд час абсорбцii' забезпечуе прохiд газу крiзь шар абсорбенту на nлоскому листi тарiлки у виглядi сукуnностi
бульбашок, сnрямованих чiтко по вертикалi. Такий рух легко! фази крiзь важку фазу суттево погiршуе
масообмiнний процес, а отже

i ефективнiсть тарiлки.

Авторами запропонована конструкцiя масообмiнноi' тарiлки, будову яко! наведено на рис .

1.

Проnенавана тарiлка мiстить nлоский ш1ст з цилiндричними отварами. На стiнцi кожного отвару виконано
повздовжнi пази, розташованi пiд кутом до повздо вжньоi'

oci

отвору, при цьому повздовжнi пази сусiднiх отворiв

можуть бути розташованi пiд кутами nротилежних напрямiв . Пiд час роботи аnарата , спорядженого такими
тарiлками, забезпеч уеться закручування i дробления бульбашок газу на виходi йога з отворiв, а також рух
зазначених бульбашокне у виглядi струминки, а у виглядi об'емного вiяла, що суттево iнте нсифiкуе масообмiнний
процес.

А

2

1

~

1

.:

Рис

1-

плоский лист;

2

1.

З,

\

Схема виконання тарiлкимасооб.мiнного

-цилiндричнi отвори;

3-

повздовжнi пази ;

anapama:

4-

повздовжня вiсь цилiндричного

отвару.

Зазначена тарiлка вiдрiзняеться унiверсалънiстю
рiдина", а

i для

i може

бути використана не лише для систем "газ

систем "пара-рiдина" або "рiдина-рiдина" .

Як свiдчать попереднi дослiдження, зазначена тарiлка, нескладна у виrотовленнi та зручна в
експлуатацii' забезпечуе достатню iнтенсивнiсть масообмiнного процесу при незначному опорi.
ЛIТЕРАТУРА:
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Робота бiльшостi rальванiчних цехiв та дiлянок супроводжусrься утворенням значних об'емiв промивних вод та вiдпрацьованих

електролiтiв, при знешкодженнi котрих утворюсrься велика кiлькiсть надмiрно зваложених осадiв . Останнi представляютЪ собою сумiш
гiдроксидiв рiзних металiв, котрi входять до складу електролiтiв. Бiльшiсть осадiв на сьогоднi не знаходять заетесуванн я, а зберiгаються,
nереважно, на територii' пiдприемств, оскiльки сховищ таких вiдходiв в Украi'нi не iснуе. Зважаючи на значну токсичнiсть, при

неналежних умовах зберiгання такi шлами можуть забруднюваrи прилеmi територii', поверхневi та пiдземнi води

i створювати загрозу

для здоров'я людини.

3 iншого

боку, основою багатьох типiв фарб та пiгментiв е саме гiдроксиди металiв або сполуки, отриманi шляхом

i'x

обробю1.

Наприклад, гiдроксид залiза (!П) е основою для виготов.лення залiзного сурику, гiдроксиди цинку та титану використовують для

отримания бiлил, гiдроксид хрому(!!!)- основа фарб та пiгментiв зеленого кольору. Тншим наnрямком утилiзацii' таких шламiв може бути
ел ектролiз отриманих на !х основi розчинiв. При цьому вдасrься переробити шлам у метал , котрий може повторно використовуватись у

ПрОМИGЛОВОМУ ВИробництвi .
На кафедрi eкoлoril та технологi'i рослинних полiмерiв НТУУ "КШ" розробленi способи висаджування цинку, кадм iю, нiкелю з
ро3чинiв рiзного складу. Давно вiдомо, що мiдь та деякi iншi метали при значних концентрацiях добре висаджуються з кислих ро3чинiв.
Сьогоднi найбiльш поширеними в системах очистки rальваностокiв е подiл стiчних вод на три потоки : кислотно- лужнi, хромат- 111
цiанiд-вмiснi . Зважаючи на токсичнiсть, сьогоднi електролiти на основi цiанiдiв практично не використовуються. Стi4нi води, якi мiстять
хромати, потребують поnередньоi' обробки вiдновниками , тому пiдnриемства прагнуть 3амiнити хромування iншими nроцеса.1ш
нанесения покриття. Таким чином, найбiльш nоширеними е сиетеми 3нешкодження кислотно
переважно, два nроцеси

- нейтралiзацiю

- лужних стокiв. Цi сиетеми включають,

та вiдстоювання . Сучаснi засоби автоматизацi'i дозволяють nовнiстю уникнути втручання

люди ни в nроцес 3нешкодження стiчних вод.

Враховуючи nриведеf:е вище, проnонуеться наступна схема реагентного очищення стiчних вод rальванiчних виробництв. Стiчнi
води гальванiчно'i дiльницi роздiляються на потоки у вiдnовiдностi з типами металiв, що використовуються для нанесения захисних чи

декоратинних покриттiв. !снуючi вiдстiйникидiлять на секцi!у вiдповiдностi 3кiлькiстю потокiв та lx nродуктивнiстю. На виход i з кожноi
секцi'i (лiнiя шламу) встановлюють електролiзер або фiльтрувальну установку з сушкою. В резул ьтатi влаштування тако'i сиетеми на ii

виходi отримують кориснi вториннi матерiали , придатнi для nовторного використання. Необхiдною умавою е використання полiмерних
труб та арматур и для поnер едження забруднення вихiдно'i сировини сполуками залiза.

2

2

2

1- вiдновник хроматiв; 2 - нейтралi3атор; 3 - скид води в каналiзацiю; 4 - електролi3ер;
5 - фiлырувальна установка 3сушкою.
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цьованих

оюсумiш

irаються,

сть, nри

и загрозу

обробки.

ують ДЛЯ

ожебути

уватись у

юкелю з

розчинiв.

ромат- та

i мiстять

роцесами

лючають,

Рiчний обсяr виробництва nолiмерiв i матерiалiв на !хнiй оновi на початку третього тисячолiття перевищив

200 млн т i впевнено

наближаеться до позначки 300 млн т. Утилiзацiя вiдходiв, у тому числi i nолiмервмiсних , перетворюеться на одну з головних ссцiально
скономiчних i технiчних проблем розвитку суспiльства.

Видiляють два основ нi шляхи поводження з полiмервмiсними вiдходами виробництва та споживання :
утилiзацiя

i видалення

(рис.

1).

Метоли утилiзацil вiдходiв можна подiлити на такi основнi групи:

- фiзич:нi

методи, пiд час реалiзацii' яких змiнюються лише форма, розмiри, агреrатний стан

i деякi

iншi властивостi матерiалу

вiдходiв за умови збереження !хньоrо якiсноrо хiмiчноrо складу ; цi методи притаманнi методам , застосовуваним для переробки
первинно! сиро вини;

- хiмiчнi

методи, пiд час реалiзацi'i яких змiнюються фiзичнi властивостi та якiсний хiмiчний склад; причему взаемодiя речовин

здiйснюсrься в стехiометричних спiввiдношеннях, якi визначаються рiвняннями хiмiчних реакцiй;

· фiзико-хiмiчнi

методи, пiд час реалiзацi! яких вiдбуваються взаемопов'язанi фiзичнi й хiмiчнi перетворення, причому хiмiчна

взаемодiя речовин здiйснюсrься в нестехiометричних сшввщношеннях;

· бiохiмiчнi методи, пiд час реалiзацi·i яких мають мiсце хiмiчнi перетворения за участi мiкроорrанiзмiв ;
· комбiнованi методи, якi с спалучениям методiв рiзних груп, один з яких може бути домiнуючим.
Отже, основнi методи утилiзацil можна реалiзувати за трьома напрямами: матерiальним, термiчно-сировинним та енерrетичним.
Методи же видалення вiдходiв можна подiлити на знешкодження

i захоронения.

тручання

в. Стiчнi
1СНИХ ЧИ

зкожно!
:ми на iТ

iмерних

Рис.

Найдешевшим

/. Основнi ,иетоди та ШJl!iXU викорuстання полiмервмiснuх вiдходiв

i найрозповсюдженим

(але

i найнерацiональним) натепер способом видалення вiдходiв е Ух захоронения. Однак
i звалища, а також вiдсутнiсть контролю за ними може призвести до забруднення
води й nовiтря, виникнення пожеж, масовоrо размножения гризунiв тоща. Основний же недолiк захоронения вiдходiв • це безповоротнi

суm:ве збiльшення кiлькостi дiлянок пiд полirони

вrрати nотенцi йно вiдновлюваних матерiалiв, тому все бiльше уваги придiлясrься методам утилiзацi'i.
Найбiльш же доцiльним з методiв утилiзацi'i в бiльшостi випадкiв е використання полiмерних та iнших твердих вiдходiв як
!!!Орин них матерiальних ресурсiв, i в першу черrу переробпения 'ix у термопластичнi композитнi матерiали . У цьому випадку nрактично
повнiстю використовуються всi властивостi полiмерiв саме з точки зору

'ix призначення .
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Тяжелые металлы - металлы, имеющие плотность более 4,6 г!смз.Фоновое содержание их в природной среде настолько мало, что
Hg, Cd, Cr) обнаруживаются самыми чувствительными современными методами. Антропогенные

большинство таких элементов (РЬ,

источники опасного повышения содержания тяжелых металлов в почвах и природных водах весьма разнообразны . Это, h'ОНечно,
прежде всего

• промышленное

производство , в стоках которого часто содержаться соли тяжелых металлов в недопустимо высоких

концентрациях . Также высокое содержание тяжелых металлов наблюдается в выбросах от автомобилей, в минеральных удобрениях
сельского хозяйства.

Многие тяжелые металлы легко образуют комплексные соединения и связываются с органическими кислотами. В
такой слабосвязанной форме они могут накапливаться в почве, слабо вымываясь грунтовыми вода.\о!и, но оставаясь
доступными для корней растений. В водоёмах тяжелые металлы накапливаются в Донных отложениях и мигрируюr с
током воды иногда на огромные расстояния.

Наиболее серьёзными и масштабными источниками антропогенного загрязнения ион&\1и тяжелых металлов являютс1
гальванохимические производства. Они содержаться в общих стоках заводов машиностроительной и металлообрабатывающей

промышленности, которые потребляют 1О

%всей свежей воды.

Среди известных способов очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов наиболее распространенными являются peareнruыe
(химические), электрохимические, ионаобменные и адсорбционные методы.
Они могут применяться как в отдельном виде, так и в различном их сочетании, для увеличения эффективности очистки . Однако,

отличительной особенностью этих методов является дороговизна и сложность эксплуатаци и оборудования . Так, стоимосrь

ионаобменной смолы КУ -2-8, рекомендованной для очистки от ионов Ni2+,cu2+,zn2+, составляет несколько тысяч у.е./1; а сульфоущ
· около 500 у. е./т.

также применяемого для очистки от ИТМ,

Анализируя все возможные методы очистки сточных вод нами было предложено использование в качестве адсорбционноrо
материала зелёной глины харьковского месторождения, которая отличается своей дешевизной и доступностью, а также больше!

ёмкостью. Кроме того, зелёная тина харьковского месторождения обладает гидраслюдистой структурой, что предnолагает наличие

большого количества пор в слоистых образованиях и предусматривает высокие адсорбционные свойства глины.
Для снижения затрат на обработку шлама, а также для повышения адсорбцион н ых хараh'Теристик и удобства при рекуперац1~
адсорбента, глину nодвер гают грануляции и обжигу. Затем её помещают в адсорбер, через который пponycкa,rr отработанн ые сточ11111

воды после гальванических цехов. В результате концентрация ионов Ni2+ снижается с 30мг/дм3 до 0,3 мг/дмJ Регенерация адсорбе1111
NH40H, 10%-ным раствором NaOH и сушкой.

осуществляется путём обработки адсорбента lО%-ным раствором

В ходе эксперимента наблюдалось увеличение адсорбционных характеристик с повышением температуры, что свидетельствует о

процессах хемосорбци и на поверхности адсорбента. Также была определена величина полной динамической обменной eмliOCII

(ПДОЕ) . Значение ПДОЕ разработанного глинистого адсорбента, определенное по ГОСТ 20.2551-84, составило по ионам

0,8мг-эЩ

что сопоставимо с величинами ПДОЕ ионаобменных смол и цеолитов.
Таким образом, адсорбционные характеристики нового адсорбента позволяют применять его в качестве заменителя существуюЩИI
дорогостоя ших ионаобменных и адсорбционных материалов, резко снижая себестоимость обработки воды.
ЛИТЕРАТУРА :
l .С.Розанов. Общая экология. С.-П .: "Лань" ,2003
2.Дитер Гейнрих , Манфред Гсргт. Экoлorия:dtv-Atlas. М .: "Ритари",2003

3. Доиський Д. Л ., Слепцов Г. В. , Китаев А.Л. Використання природних сорбентiв для очистки стiчних вод гальванiчних
Харкiв: НТУ "ХПJ" , травень, 1995.
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ВПРОВАдЖЕШIЯ ЕНЕРГОЗБ ЕРIГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГIЙ У СУЧАСЛОМУ
МЕГАПОЛIСI
Ю .А . Рибалка, С.П . Фомiн
Днiпропетровський нацiональний унiверситет

Метою дано! роботи е оцiнка деяких енерго3берiгаючих технологiй
економiчно!
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бiльш крупнi мегаполiси свiту - Токiо, Берлiн , Ки1в та Москву (див . рис . )
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rвует о
~КОСТИ

--экв/г,

Були розглянутi наступнi заходи:
л ампи;

2)

3) Застосування
ЮЩИХ

1)

Замiна ламп розжарювання на комп акт нi люмi н есцентнi

Впровадження 3асобiв автоматичного управлiння освi тленням у житлових пiд'1здах;

технологй "Термодом" при будiвництвi нових споруду мiстi ;

стiн при реконструкцil споруд;

5)

4)

Теплоi з оляцiя

Впровадження пластиксвих вiкон у житловому секторi ;

Застосування сиетеми обл iку та регулювання теплоенергil;

7)

6)

Впровадження iнфрачервоних

обiгрiвачiв на промислових пiдприемствах з амiст ь традицiйно1 сиетеми опалення .
Результати розрахункiв з економй енергiУ за рахунок впровадження енергозберiгаючих
з аходiв у мiстi наведенi в таблицi.

ицтв .
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Таб л .

Рiчна еконо м iя за ра хунок впровадження

Днiпропетровськ

.!5

е н ергозберiгаючих з а ход iв м .

.: .

~

~

НнергозЬерiгаюЧJ заходи

t.КОНОМ!Я енерпf

-

t:кономtя

t:кономtя

eнeprii"

коштiв для
однiеl р одини ,
гр н .

Впровадження tнф рачервоних ооiгршачш на промиелових

159,28

l кал

~u

-

пiдприемств~

1

Заетоеування енергозберtrаючих в 1 кон у житловому фонд ! мн;та

202,4

Ткал

LJ, ~

89,/о

Теплозбереження при будшництв 1 нових елоруд

10,33

ткал

7~

-

Збереження енергй при реконструкцй елоруд

43 1,3

Ткал

JU

-

В лровадження сиетеми обшку та реrулювання телловоl енергй в

232,47

l кал

L"l

/LU

ТВт• год

70

583,25

житловому фондi мiета
Ннергозбереження в осютлешп

0,357

Враховуючи загальне енергоспоживання у Днiпропетровську, отримано, що за рахунок

впровадження

запропонованих

електроене р гi! складатиме

12 %,

енергозберiгаючих

теплоенергi!

- 28,5 %

заходiв
вiд

lx

у

мi стi

сумарв а

економiя

загального в икориставня у м i стi .

Крiм того економiя енергi! призведе й до пол i пшення екологi чно! ситуац i i. в м i стi. Так рi ч нi

викиди N0 2 у м i стi зм е ншаться на 33,4 %, в икиди S02 - на 32,5 %, СО2 - на 11,4 % .
Отже впровадження енергозбер i гаючих заходiв у сучасному мегаполiс i е ефекти в ним як з
економiчноi, так i з екологi чно! точок зору.
Л IТ ЕРАТУ РА :
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М . В.Садкова, В.М . Радовенчик
Нацiональний технiчний унiверситет Укра!ни
"Киlвський полiтехнiчний iнститут"
пр. Перемоги, 37, м. Киlв, 03056

e-mail: gome1ya@user.ntu-kpi.kiev.ua.
Переважна бiльшiсть сучасних rальванiчних дiльниць на промислових пiдприемствах Укра!ни обладнусrься
для знезараження стiчних вод станцiями нейтралiзацil, в основу роботи яких покладено реагентний метод. Весь

·технолоriчний процес передбачас нейтралiзацiю стiчних вод лугом (переважно Са(ОН)2) чи кислотою
(переважно н 2 sо 4 ) . При цьому виникае кiлька екологiчних проблем . Зriдiю [!], в каналiзацiйну мережу м.
Киева приймаються промисловi стiчнi води

3 дi апазоном

рН=6.5-9.0.

3

iншоrо, боку значна кiлькiсть важких

металiв в цьому дiапазонi лише починають riдролiзуватися або в3 аrалi не 3мiнюють свiй аrрегатний стан. Так,
добре вiдомо, що залiзо

(Il)

повнiстю riдролi3усrься при рН=9.5, нiкель-9.2, кадмiй-9 . 5

т.д. Тому навiть

i

теоретично такi метали не можуть бути видаленi iз промислових вод до рiвня ветапавлених нормативiв, якi ~о

речi с досить жорсткими. Так, допустимий вмiст 3алi3а в обробленiй водi не повинен перевищувати

2.0 мr/дм ,
кадмiю - 0.05 мг/дмз , нiкелю - 0.6 мr/дм3 Ще бiльш жорсткi вимоги до 3алишкових концентрацiй важких
металiв при скидi стiчних вод у поверхневi водойми .

Можливим виходом

нок

омiя

icтi.

>iчнi

як

3

3 тако!

ситуг.цi"i може стати використання додаткових реаrентiв пiсля нейтралi зацi!

стiчних вод для осадження важких металiв у виглядi менш розчинних сполук, нiж гiдроксиди. Найбiльш
дешевими та поширеними реагентами цього ряду с карбонати та фосфати .

Нами до слiджено ефективнiсть використавня таких реагентiв для видалення найбiльш поширен ога

забруднювача стiчних вод - залiза (III). Модельнi стiчнi води iз вмiстом iонiв РеЗ+ 345 мг/дм3 нейтралiзували
розчином NaOH до визпаченога рiвня, вiдстоювали протягам 1 год та визначали вмiст залiза в освiтленiй водi.
При використаннi додаткових реаrентiв , lx додавали пiсля вiдстоювання, коригували рН, ще раз вiдстоювали
отриману сумiш i проводили анал iз освiтленоУ води . Дод атковi реагенти викаристовували у виглядi водних
розчинiв NaHC0 3 та Na2HP04 i додавали в кiлькостi 1 мл J 0%-го розчину на J 00 мл стiчно! води . Результати
досл iджень представленi на рисунку.

Залежнiсть залишкових
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ОЗОНИРОВАНИЕ ВОЩIЬIХ РАСТВОРОВ
ЭТОКСИЛИРОВАНПОГОАЛКИЛФЕНОЛА
Д.П Савицкий., Л.С Трофимова
Камянец - Подольекий государственный университет
Ул . Огиенка, г. Камянец- Подольский, Украина 61, 32300

Производство и широкое применение синтетических поверх ностно-активных веществ (СПАВ), особенно в составе моюших
средств, обусловило поступление их со сточными водами во многие водоемы , в том числе источники хозяйственно-питьевого

водо снабжения. По всеобщему признанию наиболее эффективным методом является биологическая очистка сточных вод,

содержащих ПАВ, экстракционный, флотационный и флотаэкстракционный методы[1,2] . Но необходимо учитывать, что смесь
бытовых и производственных сточных вод при поступлении на сооружения биологической очистки не должна содержать

биологически жестких ПАВ, а при использовании пеной сепарации образуется обогащенный ПАВ конденсат, который медленно
разрушается, и в большинстве случаев является отходом

[3].

Исходя из этого, целесообразно использовать другие способы

извлечения поверхностно-активных веществ и з воды. Метод, который мы предлагаем в настоящей работе, заключается в

использовании озона

(03)

в качестве окислителя СПАВ . Проведение работы состояло в изучении воздействия

03

на

неионогенные поверхностно-активные вещества в качестве додецилтетраэтоксифенола:
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Неионогенные ПАВ определяли с помощью роданида

аммония, который образует комплексные соединения,

окрашенные в голуб ой цвет[5] . В процессе озонироваю11
раствора

этоксил ированноrо

алкил фенола

в

дистиллированно й воде при исходной концентрации 20мг/л
был и п олуче ны следующие результаты (Рис] ).

Puc. l . Kuнemuкa окисления додецu1mР.mраэтоксuфенола озонан при коицеитрациu

03

JОмг/л

(lj; 15AIZIJI (2);

20ш;л

(3).

Во всех случаях происходит наиболее быстрое окисление посл е десяти минут контакта с 03, при чем количество, СПАВ
03 = 20мг/л. Есл и учитывать экономич еск ий фактор концентраци и 03 = 1 5 мг/л вnолне

снижается максимально при кон центрации

достаточно для осуществления процесса оки сл ения этоксилированого алкилфенола, а процесс озонирования при дальнейших
исследованиях можно рекомендовать в качестве м етода снижения концентрации СПАВ в сточных водах.
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пр. Перемоги, 37,
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На сьогоднi баромембраннi методи, зекрема мiкро- та улырафiлырацiя
перспективними при очиЩеннi питноi' води, в тому числi

i вiд

[1],

вважаються доволi

гумiнових кислот (ГК). Проте органiчнi

сnолуки типу ГК здатнi концентруватися на поверхнi м ем брани, знижуючи й продуктивнiсть
випадкiв коефiцiент затримування

Мета

дано!

роботи

Uv) i в рядi

(R).

полягала

в

порiвняннi

дil улырафiлырацiйноl

мембрани

УПМ-20

i

нанофiлырацiйноi' мембрани ОПМН-П (ЗАТ "Полiмерсинтез" , м . Володимир, Росiя) при очищеннi
розчинiв ГК рiзноi· концентрацii'.

Одержанi нами данi з ультрафiлырацii' розчинiв ГК показують (рис.

1), що в залежностi вiд вмiсту

ГК R складав 84,0-96,8%. Iv мембрани при вмiстi ГК 5 i 20 мг/дм3 за - б год знижувалась на 15-18%,
при 100 мг/дм3 це знижеяня вже складало 28 i при 200 мг/дмЗ 31 ,2%. Обробка наведених даних у
координатах рiвнянь
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1. Змiна fv (1 -4) i R (11-41)

Р =

1

мембрани УПМ-20 з часом при ультрафiльт!jацii"розчинiв ГК концентрацii"
11), 20 (2, 21), 100 (3, 31) i 200 (4, 41) мг/дм .

МПа конвективно'i тeopii' фiлырування

[2)

закупорюванням пор, потiм за перехiдним механiзмом,
из

5 (1,

показала, що процес спочатку вiдбуваеться iз

i

нарештi

-

з утворенням осаду на мембраннiй

поверхнi.

Аналогiчнi залежностi для нанофiлырацii' розчинiв ГК наведенi на рис.

2;

згiдно з конвективною

теорiею фiлырування одержанi результати вiдповiдали випадку фiлырування з утворенням осаду.

I. -

'· -

тв
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2. Змiна lv (1 -4) i R (! '-4')

D.P = 0,1

ме.мбрани ОПМН-П з часом при нанофiльтрJцii·розчuнiв ГК концентрацП
1 '), 20 (2, 2'), 100 (3, 3') i 200 (4, 41) мг!дм .

5 (1,

МПа

Одержанi результати свiдчать на користь нанофiльтрацi"i - вiдомо

[3],

що iнтенсивнiсть зниження

Jv

з часом зменшусrься з переходом вiд фiльтрування з постуловим закупорюванням пор до фiльтрування
промiжного типу

i,

зрештою, до фiльтрування з утворенням осаду на поверхнi мембрани. Таким чином,

у випадку ультрафiльтрацii: ГК мае мiсце найбiльш небажаний тип фiльтрування , тодi як у випадку
нанофiльтрацii: ГК - найкращий .

Одержанi результати використовуються при розробцi багатофункцiональних блочних установок для
одержа н ия високоякiсноi" питно"i води в регiонах, де вона не вiдловiдае дiючим стандартам.
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ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГIЯ ОдЕРЖАНИЯ КОЮ{ЕНТРОВАНИХ ПЛОДОВО

ЯГIЛНИХ союв
О . А . Шапар, ГЛ. Рябцев
Нацiональний технiчний унiверситет Украiни "КПI"
пр. Перемоги, 37, корп. 19, м . Киi:в, 03056

e-mail: ShaparOA@ukroil.com. ua, gryab@svitonline.com
Важливе значения uiд час виробництва концентраваних сокiв мае !хне якiсне освiтлення .
Неосвiтлений сiк при концентруваннi утворюе гелi, що ускладнюе процес його випарювання . Крiм того,
концентрати iз неосвiтлених сокiв схилыu до коло'iдного помутнiння, що негативно впливае на

i'x

органолептичнi властивостi i якiсть продуктiв, якi з них виробляються.
Освiтлення здiйснюють седиментацiйними способами, вiдстоюiзанням iз

за

фiльтруванням,

допомогою ферментних препаратiв у комплексi з желатином, бентонiтом, препаратами на основi
дваоксиду

кремнiю

в

комплексi

iз

флокулянтом

обробленням препаратами на основi бентонiту

деякi недолiки
!О

%

- значна тривалiсть

i

полiакриламiдом,

флотацiйними

способами,

на основi алюмокремнезему. Проте цi способи мають

процесу вiдстоювання, утворення великих гущових об'емiв осаду (до

для бентонiту), не завжди повне видалення речовин, якi можуть бути причиною вторинного

помутнiння соку. Крiм того, пiд час освiтлення обробленням желатином, бентонiтом порушуеться
чистота продукту внаслiдок внесения в соки та напо! стороннiх небажаних речовин.
Конuентрування сокiв здiйснюють також виморожуванням
собiвартiсть

такого

концентрату

досить

висока,

обладнання , значною енергоемнiстю виробництва

i

що

i

вакуумним випарюванням. Але

пояснюеться

високими

затратами

на

втратами соку пiд час концентрування. Також

при застосуваннi високотемпературних методiв вiдбуваt::ться руйнування вiтамiнних сполук, що е
небажаним при виготовленнi сокiв .

5 (1,

Iз метою зниження енергоемностi, скорочення тривалостi оброблення й пiдвищення якостi продукту
запропоновано

технологiю

одержания

концентраваних

плодово-ягiдних

сокiв

за

допомоrою

ультрафiльтрацii' та мембранноi' дистиляцil .
шя

Iv

1ання
IНОМ ,
· адку

Зriдно з uieю технологiею плоди з приймального бункера транспортером завантажуються в мийну
м а шину. Пiсля цього вертикальний елеватор завантажуе

lx

в дробiвку-насос, яка подае отриману м'язrу

в збiрник. Звiдти м'язга надходить в кошикоnий прес. Свiжий сiк niсля пресу проходить через ситовий
фiльтр

i

заповнюе збiрник. Потiм сiк направляеться в установку для вiддiлення ароматичних речовин.

Деароматизований сiк, в потiк якого дозуються ферменти насосом-дозатором, при температурi
: для

направля Е.'Ться в резервуари для ферментаui!,

i

Освiтлений сiк вiдводиться з установки

i

концентруванпя ,

повертаеться

а

неосвiтлений

сiк

50

С

далi на освiтлення на ультрафiльtрацiйну установку.

направляеться на мембранно-дистиляцiйну установку для

в

потiк

рециркуляцil .

Пiсля

завершения

концентрування концентрат направляпься в збiрник для збер iгання ко нцентрату.

ьнi
СР.
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ВдОСКОНАЛЕЮIЯ ПРОПЕСУ РЕГЕНЕРАЦЙ ВЩllРАПЬОВАНИХ
СIРЧАНОКИСЛОТНИ:Х ТРАВИЛЬНИХ РОЗ1ШIПВ

I.B. Шкiрко
Днiпрод3ержинський державний технiчний унiверситет
вул. Днiпробудiвська 2, м. Днiпрод3ержинськ, 51918
e-mail: shkirko@yandex.ru
Стiчнi води rальванiчних виробництв, металургiйних та металообробних заводiв, мiстять велику
кiлькiсть високотоксичних сполук. При великiй кiлькостi травильних стiчних вод доцiльна регенерацiя

3

них сульфату 3адiза та кислоти. Регенерований залiзний купорос мае широке коло споживачiв, а

маточний роз чин, в якому 3алишаеться сiрчана кислота, може використовуватися для пригоrування
свiжого травильного розчину.
Однак на сучасному етапi розвитку промисловостi це е 3начною проблемою, тому то очиснi споруди

багатьох украi:нських пiдприемстn не забе3печують необхiдного ступеню очистки стiчних вод та не
передбачають переробку стокiв з метою вилучения цiнних компонентiв. Другий аспект проблеми
переробки вiдпрацьованих травильних розчинiв е те, що iснуючi регенерацiйнi установки дуже
енергосмнi та потребують великих матерiальних
Тому

метою

дано"i

сiрчанокислотних

роботи

травил ьних

е

розробка

ро3чинiв ,

i енергетичних

способу

якi

та

нитрат.

технологi"i

характеризуеться

переробки

значно

вiдпрацьованих

вищою

ефективнiстю,

компактнiстю, зменшениям енерrоемностi та екологiчною бе3пекою для навколишнього середовища.
Для проведения експерименту викаристовували вiдпрацьований сiрчанокислотний травильний

розчин метизного пiдприемства мiста Днiпрод3ержинськ.
Дослiджения проводили при використаннi рi3ного вакууму без рециркуляцi! та
повiтря. Були зiбранi експериментальнi установки, якi 3ображенi на рисунку

3

рециркуляцiею

1, 2.

ХолодильНЮ<:

/

...

~

...
Термометр

В атмосферу

"
/

Ваь..'уу м-н асос

Колбонагр1Вач

"""'

Рисунок

1 - Схема л абораторноi" установки

для регенерацii" вiдпрацьованого сiрчанокислотного травил ьного

розчину з використанням вакуумног о насосу
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2-

Схема лабораторноi· установки для регенерацП вiдпрацьованого сiрчанок-ислотного травильного
розчину з рециркуляцiею повiтря за допомогою вакуу~'>~ного пасосу

е

И

е

х

,

й

Порiвнявши результати обох експериментiв бачимо, що при випарюваннi травильного розчину пiд
вакуумом без рециркуляцi1 повiтря отримали бiльший вiдсоток виходу сульфату залiза, нiж при
проведеннi експерименту з рециркуляцiЕю повiтря.
Слiд niдмiтити, що рiзниця виходу сульфату залiза за результатами обох експериментiв незначна ,
тому в подальтому планупься дослiдити влив вакууму на процес кристалiзацii" сульфату залiза в бiльш
широкому iнтервалi.
ЛIТЕРАТУРА:

l. Долина

Л.Ф. Сточные воды предприятий черной металлургии и способы их очистки. Справочное

пособие . Днепропетровск.

1998.- 44с.
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Т.О.Шаблiй, В.В.Швець
Нацiональний технiчний унiверситет Укра!ни "Ки!вський полiтехнiчний iнститут"
пр. Перемоги, 37,м. Ки!в, 03056

Перспективним е використан:ня флокулянтiв у процесах пом'якшення та освiтлення природноi"

води, оскiльки вони використовуються в значно менших концентрацiях, характеризуються бiльш
високою ефективнiстю освiтлення води та не приводять до вторинного ii" забруднення. У данiй
роботi проводилось дослiдження ефективностi флокулянта Magnoflok-1 О у процесi пом'якшення
та освiтлення природно1 води.

Magnoflok-1 О

супево впливае на niдвищення ступеня пом'якщення природньо! води. При

використаннi даного флокулянту у межах 05.-2 мг-екв!дм3 та пом'якшеннi води лугом до рН 9
ступiнь пом'якшення складае
пом'якщення сягае

67%,

в той же час nри пом'якшеннi води без додавання

флокулянта,

36%.

Можливо, недостатньо ефективне освiтлення води пов'язано з недостатнiм часом вiдстоювання, на

протязi

1 години.

Крiм цього, у нерозчинний стан при використаннi флокулянту переходить майже у 2

рази бiльше солей жорсткостi у порiвняннi з холостим дослiдом.
Схожа ситуацiя спостерiгапься i при збiльшеннi рН води за допомогою лугу ( рН l О, 11 ). При рН 10
зашишкова жорсткiсть води знижуеться до 07 .-0.8 мг-екв/дм3, що майже у 2-3 рази нижче у порiвняннi
з дослiдами , де флокулянт не використовуеться . Необхiдно зауважити, що в даних дослiдах за той же
час вiдстоювання досягапься супеве зростання ефективностi освiтл ення води. При рН 1О найкращий
результат отриманий за мiнiмально! дози флокулянта (0 . 5мг!дм3 ) ,залишкова мутнiсть niсля
вiдстоювання не перевищуе 38 мг!дм3, а пiсля фiльтрування досягаеться повне освiтлення води. При
рН 11 ефективнiсть вiдстоювання суспензiУ зростае зi збiльшенням дози флокулянта. А при

фiльтруваннi повне освiтлення досягапься при всiх дозах флокулянта.
Таким чином, при використаннi флокулянта

9-1 J

Magnoflok-1 О

та лужиому пом'якшеннi води у межах рН

зафiксовано суттеве збiльшення ефективностi пом'якшення води, а в межах

рН

10-11

суттеве зниження мутностi води.

Трохи iншi результати досягнутi при використаннi флокулянта

Magnoflok- 1О та вапнуванпi води.
9, JО флоку~янт сприяе зниженюо ефективностi пом'якшення води. При рН 9 та дозi
10 05 .-2мг-екв/дм-'залишкова жорсткiсть води сягае 4.-4.5мг-екв!д.Jw3. За даних умов флокулянт

При рН

стабiлiзуючу дiю по вiдношенню до жорсткостi води. У менш i й мipi стабiлiзуючий
спостерiгаеться ~ри рН 1О . Залишкова жорсткiсть у вибраних межах концентрацiй флокулянта
1.4- 1. 9мг-екв!дм -', що у J .5-2 раза вище у порiвняннi
розчину пiсля вiдстоювання сягае 65-96.мг!дм 3

з холостим

дослiдом. За цих умов

Несподiванi результати отриманi при використаннi флокулянта Magrюflok-1 О пiд час ЗRОстання

до 11 . У цьому випадку у холостому дослiдi залишкова жорсткiсть сягае 20 мг-екв!дм3за
розчиненн.я вапна. У дослiдах, де використовупься флокулянт з концентрацiею 05.-2
залишкова жорсткiсть складае всього 1.06-1.3мг-екв/дм3.
У даному випадку при збiльшеннi рН вiд 9 до 11 зафiксовано зниження залишково1 мутностi як
вiдстоюваннi, так i при фiльтруваннi, практично у всьому дiапазонi рН, що використовуються
концентрацiй флокулянта. Вцiлому, при використаннi вапна освiтлення
використаннi лугу. Якщо при рН

9

вiдбуваеться краще нiж

у винадку вапнування залишкову низьку мутнiсть води

пояснити стабiлiзуючиею дiею флокулянта та низькою ефективнiстю пом"якшення , то при рН

ефективне освiтлення води вiдбуваеться за рахунок флокулюючо! дil

Magnoflok-10.
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На сьогоднi основною екологiчною проблемою на планетi е глобальне потеплiння

i, як

наслiдок, змiна клiмату.

Вiдомо, що nромисловiсть , будiвництво i транспорт УкраУни споживають щорiчно близько 80 млрд
кВт/год електроенергii", тобто близько 65 % вiд загального й споживання.
Нинi найбiльш широко використовуються традицiйнi джерела енергiУ: ядернi, хiмiчнi й механiчнi.
Зважаючи

на обмеженiсть органiчних паливно -енергетичних ресурсiв,

перспективним

е розвиток

альте рнативни х вiдновлюваних джерел енергi"i, зокрема вiтру. За рахунок вiтру в УкраУнi можна одержувати
щорiчно

30

млрд . кВт/год енергiУ.

Основною перевагою використання вiдновлюваних джерел енергii. е Ух невичерпнiсть та екологiчна

чистота. Цi якостi обумовили бурхливий розвиток вiдновлюваноУ енергетики за кордоном.
Потреба людства в eнeprii. не зменшуеться, а традицiйнi джерела

ii"

отримания не стають доступнiшими.

Зростають вимоги щодо збереження природного середовища. Сучасний розвиток вiтроенергетики у свiтi

- це

вiдповiдь на вимоrи часу.
Енергiю вiтру в Украi"нi почали застосовувати ще у глябокiй да внинi , в тi часи майже в кожному селi був
побудований, як мiнiмум, один вiтряк. Початком сучасного етапу розвитку вiтроенергетики можна вважати

1931 р., коли в Криму бiля Балаклави була побудована дослiдна вiтроелектрiчеськая установка з
трилопатеним вiтроколесом дiаметром 30 м i генератором потужнiстю 100 к"8т; ВЭУ успiшно працювала
паралельна з паротурбiнною електростанцiею . Проте пiд час вiйни вона була зруйнована.
Найбiльш сприятливi умови для

"ix

роботи, як показуе практика, досягаються на вiдкритих рiвнинних

мiсцях {степи, вершини гiр , морське побережжя).
!сн ують проблеми у розвитку та експлуатацil цiei" галузi, вони наступнi:
шумовий вплив ; змiна ландшафту ; вплив на тварин ний свiт; електромагнiтне випромiнювання.

Однак , порiвняно з iншими технологiями виробництва електроенергi!, вiтроенергетика вважаеться
найбiльш чистою

i найменш

нитратною .

До найбiльш сприятливих регiонiв для промислового використання енергiУ вiтру вiдносяться Одеська ,
Микола"iвська , Херсонська , Донецька , Луганська областi , а також Крим та Карпати. Середне рiчне значення

швидкост i вiтру в цих регi о н ах складае

5,0-5,5 м /сек

на стан д артизован i й висотi

1Ом

над земною поверхнею .

У перспективi виробництво електроенергi"i за рахунок експ луатацii" вiтроелектричних установок в Украi·нi
може досягти

15-20%

вiд загальноУ кiлькостi електроенерrii", виробленоi· традицiйними електр ост анцiями.

Досяжне значення рiчного обеягу виробництва електроенергii. ВЕС дорiвнюе

25-30

млрд. кВт.год/рiк , що

екв iв алентно замiшенню органiчного палива в

Вiтроенергетика Укра·iни мае достатнiй досвiд виробництва, проектування, будiвництва, експлуатацii" та
обслуговування ВЕУ та ВЕС. В кра!нi е достатньо висакий науково-технiчний потенцiал

i

розвинена

виробнича база, якi дозволяють, за умови вiдповiдного фiнансового забезпечення , досяrнути на кiнець
року обеягу будiвництва ВЕС на основi су часних вiтроустановок в розмiрi

100-1 50

201 О

МВ т за рiк.

Отже на вiтрое.нергетику, як одну з екологiчно найчистiших технологiй виробництва електроепергii",
покладаються великi надi"i. Вiтровi станцi"i вже в багатьох perioнax прийшли на змiну електростанцiям , для
роботи яких використовуеться традицiйне паливо.

Найбiльшi"вiтростанцii. побудованi в Е:вропi. Людство прийшло до едино"i думки , що вiтроенергетика- це
найкраща альтернатива атомним

i традицiйним

електростанцiям .

Збрiка тез Х Мiжнародноl науково -nрш.-тичноl конференuil студентiв, асnрантiв та молодих вчених
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новий напрямок сiльськогосподарськоi' науки. Це ефективний

чистий метод утилiзацi1 органiчних вiдходiв тваринництва, рослинництва, побуту

виробництва за допомогою спецiалiзованих дощових черв'якiв

i

i

екологiчно

промислового

[1].

Бiогумус, яки:й утворюеться в результатi вермiкультивування, е цiнним органiчним добривом. Вiн
активiзуе бiохiмiчнi та фiзiологiчнi процеси, пiдвищуе обмiн речовин

i

енергетичний рiвень процесiв в

рослинному органiзмi. У ньому баrато ензимiв, що надходять iз кишечнику черв'якiв, якi активiзують
мiкробiологiчнi процеси у rрунтi, прискорюють проростання насiння, пiдвищують стiйкiсть рослин
проти хвороб

i сприяють

твидкому дозрiванmо врожаю

[1 ,3].

Мiкроорганiзми бiоrумусу перетворюють

токсичнi речовини у безпечнi та блокують потрапляння радiонуклiдiв до рослин.
За даними американських дослiдникiв навiть виснаженi "холоднi" та "мертвi" rрунти вiдновлюють

свою родючiсть через три роки при внесеннi 3 т бiогумусу на гектар щорiчно.
· Бiомаса <rерв'якiв за амiнокислотним складом прирiвнюсrься до м'ясо-кiсткового та рибного борошна.
Черв'ячну бiомасу можна згодувати усiм видам сiльськогосподарських тварин та птицi, як у сирому, так

i

висушеиому виглядi у кiлькостях, якi б задовольняли потребу в бiлку. Слiд вiдмiтити, що при додаваннi черв'ячноi
бiомаси до рацiону птицi у кiлькостi

г на одну голову на добу, спостерiгають пiдвищення яечноi

20-30

продуктивностi та якостi продукцi!, а також покращусrься загальний стан mицi.

Метою наших дослiджень було визначення можливостi внесения цеолiту Сокирницькоrо родовища
до складу живильного середонища вермiкультури.
Результати проведених дослiджень вказують на ефективнiсть запропонованого способу, адже

вдаеться зв'язати до

35%

рухомих форм важких металiв

[2].
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТЕХНОЛОL'ИИ И ОБОРУДОВАIШЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
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М.Н . Степанов, Я .Н. Степанов
Донецкий национальный технический университет
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Утилизация строительных отходов и материалов имеет глобальное значение . Ежегодно в мире

логiчно

слового

ом. Вiн

ОЦесiв в

вiзують
рослин

ворюють

влюють

орошна .

у, так

i

рв'ячноi'
яечноi'

давища

',

адже

образуется более

2,5

млрд. т строительных отходов, что составляет приблизительно

20%

всей общей

массы всех видов твердых отходов.

В Украине на сегодняшний день насчитывается около

75

млн. кв. м ветхого жилья, что составляет около

всего существуютего жилого фонда. В частности, в Донецке ветхого жилья
пятиэтажного здания образуются около
отходов получают до

3% металлолома, т.

3 тыс.

7

23%

млн. кв . м, при сносе одного

куб. м строительных отходов. Из железобетонных строительных

е . около

100 т

на один снесенный дом.

Од нако , в Украине какие-либо мошности для утилизации такого мусора практически отсутствуют.
Хотя бетон на вторичном заполнителе можно применять при обшем малоэтажном строительстве, заливке

фундаментов складских и производственных помешений, при строительстве гаражей и подсобньrх помешений,
фунда.~1ентов под станины машин и механизмов.
В общем виде технологический процесс утилизации строительных отходов можно представить двумя стадиями:

- предварительная разборка или разрушение наиболее ценных и сложных бетонных и желе зобетонных конструкций .
- переработка отходов во вторичный шебень ; вывоз и утилизация железобетона и строительного мусора .
Основными

компонентами железобетона являются щебень,

песок,

цемент и металлическая

армаrура. Эти материалы являются относительно стойкими в окружающей среде : их общий объем и
масса изменяются мало даже после продолжительной эксnлуатации. После дробления и отделения
металла у полученных вторичных заполнителей по сравнению с nриродными отмечаются более низкая
плотность, масса на единицу объема и процент объема в плотном теле, более высокое водопоглощение,
потеря массы при испытании на сопротивление выветриванию и потери в результате истирания. Все эти
изменения связаны с наличием растворной составляющей в бетонном ломе.

:{ОВ

В

Позитивные результаты переработки бетонных строительных отходов:

J.
{ЬКОГО

)ЛОГii'

Достижение экологического эффекта

-

новые производства уменьшат колич ество свалок

строительного мусора.

2.

Создание таких производста

или заводов приведет к более

полному

насышение рын к а

конкурентоспособным строительным материалом .

3.

Получение экономического эффекта

- за счет

сокращения расходов на содержание свалок.

Отходы строительной отрасли обладают огромным ресурсом и их использование позволит решить
экологические и экономические проблемы, связанные с образованием и накоплением твердых отходов.
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К.В. Степова
Нацiональний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"
вул. С.Бандери, 12, Львiв, Украi'на, 79013

c-mail: katyastepova@gmail.com
Дослiджено процеси модифi!()'вания карбонатовмiсних глинистих мiнералiв з метою одержания
високоефективних сорбцiйних матерiалiв для знеmкодження сiрководню. Об'ектом дослiджень вибрано

глини, що е вiдвалами видобутку сiрки на Язiвському родовищi ДГХП "Сiрка".

Ix

особливiстю е

наявнiсть пiдвищеного вмiсту карбонатiв кальцiю та магнiю[l] , що дозволяе проводити процеси

модифiкування за рахунок

руйн:увания карбонатноi' складово1 кислими розчинами солей металiв

3

одночасним введениям в склад глини нерозчинних гiдролiзованих металоформ.

В данiй роботi проведено порiвняння вихiдно1 глинисто! сировини i модифiкованих хлоридом залi3а
i хлоридом мiдi (II) зразкiв. Результати аналiзу дифракцi1 рентгенiвського випромiнювання

(Ш)

доводять факт руйнування карбонатноi' складово1

i

утворення натомiсть гiдроксидiв вiдповiдних

металiв. Проведено дослiдження вихiдпо1 глини та модифiкован.их зразкiв, на атомно-абсорбцiйному
спектрофотометрi. Одержанi данi дозволяють зробити висновок, що кiлькiсть нанесеного на глинисту

матрицю залiза (Ш) або мiдi (П) еквiвалентна кiлькостi зруйнованих карбонатiв .
В результатi проведених дослiджень доведено, що матерiали, одержанi модифiкуванням природноi·
глини солями залiза
Процес

та мiдi

(III)

знеmкоджен:ня

(II),

е ефективними сорбцiй:ними матерiалами для сорбцii' сiрководmо .

сiрководню

глинистими

сорбентами

з

навесеним

на

поверхню

високодисперсним гiдроксидом залiза вiдбуваеться аналогiчно процесу, описаному в

сiрководню сорбентами з навесеним на поверхню високодисперсним

[2] . Знешкодження
гiдроксидом мiдi проходить 3

утворенням нерозчинного сульфiду мiдi (П). Перевагою залiзовмiсного сорбенту с його здатнiсть до

саморегенерацi1
ефективнiсть

[2].

Мiдевмiснi зразки, що не пiдлягають регенерацiУ, проте мають надзвичайно високу

щодо

сорбцii'

сiрководню ,

можуть

бути

використанi

для

тонкого

доочищення

низькоконцентрованих сiрководневих газових викид iв .
Новизна дано! розробки полягас в тому, що для одержания високоефективних сорбентiв сiрководню

використана не чистi глинистi мiнерали, запаси яких е доволi обмеженими, а широко розповсюдженi
карбонатовмiснi бентонiто вi глини. Iншим важливим аспектом цi ei' розробки е те, що я к модифiкаторп
глинистого

мiнералу

можуть

бути

використ анi

промисловостi - воднi розчини хлоридiв залiза
значни х з атр ат

i

(Ili) та

екологiчно

мiдi

шкi дливi

багатотонажнi

вiдходн

(II),

нейтралiзацiя та утилiзацiя яких вимагас

використання цiнних хiмiчних реагентiв.

Це дозволяе з начно знизити вартiсть

синтезаваних сорбц iйних матерiалiв та розширити сферу

lx

використання .
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ержания

вибрано

вiстю с

процеси

еталiв з

м залiза

нювання

овiдних

цiйному

Л ИНИСту

риродноi·

КОВОДНЮ .

верхню

одження

ХОДИТЬ З

Виробництво целюлози с одним з найбiльш екологiчно небезпечних виробництв . Реагенти, якi
використовуються для варiння целюлози сульфiтним та суль фатна\1 методами, спр ияють утвор енню

шкiдливих сiркувмiсних сполук. Варiння целюлози пр оводять за високих температур та в итрат
реагентiв , що ускладнюс технолог i чпий процес

i пiдвищус вартiсть

напiвфабрикату.

Тому, на сьогоднi, актуальним с зниження температури варiння i використавня екологiчно безпечних реагентiв .
3 цi сю метою були проведенi лабораторнi варiння вiдходi в переробки льону - короткого волокна пероксидним
методом . Температура варiння складала 900С, тривалiсть
водню у варильному розчинi

каталiз атори

- 10%.

2 i 4 години,

гiдромодуль

8:1 , концентрацiя

пероксиду

До варил ьного р озчину додавали сiрчану кислоту з витратами до

- вальфрамат i молiбдат натрiю з

витратами

5% вiд маси абс .

5,5%

та

сух . сиров ини.

У результатi проведених варiнь одержали лляну целюлозу з широким дiапазоном показникiв: виходом

56,8... 84,4%, вмi стом

л iгнiну-

-

1, 18 ... 7,4% та -целюл оз и 31 ,2...73,0%.

Як показали дослiдження , лляна целюл оза мае високий вихiд з а рахунок з береження пi д час варiння
гемiцелюлоз. Дод авання каталiзаторiв до варильного розчину сприяс поглибленню дел i гнiфiкацi!i та
пiдвище нню виходу целюлози , причому використання молiбдату натрiю с бiльш ефективним.
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(КЛПIОПТИОЛIТ)- IНГРЕдх€НТ МИЮЧОГО РОЗЧШIУ" ТА "СТРОНЦТЙТЕХIIРПIИЙ МНЮЧИЙ ЗАСIБ- МОРДЕШТ (КЛПIОПТИОЛIТ)"
Т.В . Сударушкiна
Нацiональний технiчний унiверситет Укра!ни
"Ки!вський полiтехнiчний iнститут"
Розробка · та застосування рiдинних технiчних мmочих засобiв (ТМЗ), якi не мiстять дефiцитних

пожежонебезпечних свiтлих нафтопродуктiв, в.iдрiзняються низьким вмiстом iнrредiснтiв , доз1юляють
проводити процес промивки в умовах екологiчноl безпеки, а також розробка механiзму очистки та

сиетеми циклiчноl промивки технологiчного обладнання с дуже важливими в наш час.
В роботi вивчалась можливiсть розробки промивних розчинiв на основi цеолiтiв для очищения
газотурбiнних аrрегатiв вiд аерозольних вiдкладень iшками радiоактивних речовин, а також для

очищения технологiчного устаткування вiд змазок та мастил. В якостi цеолiтiв розглянуто можливiсть
використання морденiту (М) та клiноптиолiту (К) украlнських родовищ.

Результати IЧ-спектроскопiчних дослiджень твердо! фази сиетеми морденiт (М) -iнrредiснт мmочого
ро зчину (МР) вказують на суттевi змiни параметру свiтлопропускання в низикочастотнiй областi

(u=500-1500 см-1) та в областi пропускания ОН-груп (u=3400-3600 см-1), що свiдчить про взаемодiю
цеолiту з компонентами мmочих розчинiв.

В системi M-KO!-f IЧ-спектр пропускани я характери:уеться вузь~ою полосою пропускания _при
u=840 см·1 (для поршняння в систем1 К-КОН - u=432 см l ) та менш штенсивною при u=740 см 1 (в
системi К-КОН - v=966 см·1 ).
Система М-лейканол (Leik) мае аналогiчний IЧ-спектр низькочастотноl областi ; полоси
свiтлопропускання при v=840 см·l та 740 см·1 практично спiвпадають, в той час, як в системi K-Leik
характеристичнi полоси при v=973 та 445 см·1 змiщуються в низькочастотну область (v=959 i 432 см·
1), що може бути пов'язане зi збiльшенням довжини ланцюга внаслiдок неповно! адсорбцii" Leik. Полоса
поглинання при u=1050 см·l розширюеться та iнтенсивнiсть П пiдвищуеться . Пiдвищуеться також i
iнтенсивнiсть полоси свiтлопропускання ОН-групи.

Дослiдження сиетеми М-ОП-10 описуеться аналогiчним IЧ-спектром свiтлопропускання . Однак,
~;~изькочастотна область характе ризупься деяким пiдвищенням iнтенсивностi полос при v=850 i 760 см·
1
1 пiдвищупься на 10%, тобто, пiдвищення
• Iнтенсивнiсть полоси свiтлопоглинання при v= l050 см·
iнтенсивностi бiльше , нiж у

Аналiз

IЧ-спектру

Leik, 1' якого

склала

7 %.

морденiт-гiдрофосфат

вказуе

на

змiщення

характеру

IЧ-спсктру

в

низькочастотнiй областi (у=500-1500 см·l ): спостерiгасться зменшення полоси при v=840 см·l та при
820 см· l, а також появаряду полоспоглинання при v=бОО-500 см·l . Зниження полоси свiтлопоглинання
при u= 1000 см·l супроводжуеться також появою двох полос в iнтервалi 11 00-1 300 см· 1 .
Значнi змiни спостерiгаються також для полоси поглинання ОН-групи , котра, на рiзницю вiд систем
з iншими iнгредiентами, збiльшуе свою iнтессивнiсть.
Таким чином, очевидний вплив

ycix

iнгредiштiв на спектр свiтлопропускання морденiту. Причому,

слiд вiдзначити , що найбiльший вплив на iнтенсивнiсть характеристичних полос

(v=840 см-1 i v=1060
см·1) виказують ПАР (ОП-1 О та Leik), хоч характер спектру зазнас найбiльшоi: змiни при взасмодii

морденiту та К2НРО4.
Дослiдження сиетеми SI-1Mз·M, в залежностi вiд концентрацil стронцiю , свiдчить про майже
незмiнний характер полоси ОН-rрупи. Спостерiгаються змiни лише в iнтенсивностi.
Збiльшення концентрацi! стронцi.Jо призводить до змiщення полоси свiтлопропускання при

850 см· 1 в низькочастотну область, що свiдчить про збiльшення ступеня адсорбцi! стронцiю.

u=760-

Дослiдження мнючих та антикорозiйних властивестей систем ТМЗ-М (К) показали, що освiтленi
розчини ТМЗ пiсля вiддiлення цеолiтiв зберiгають своl миючi властивостi , а корозiйна активнiсть ТМЗ
практично не змimоеться.
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В последние несколько десятилетий резко увеличилось загрязнение сточных вод поверхностно -активными

цитних

веществами. Многие распространенные неионогенные ПАВ чрезвычайно медленно подвергаются разложению в

ЮЛЯЮТЬ

окружающей среде . В связи с этим важной характеристикой ПАВ становится их способность к биодеградации . Так,

ТКИ та

·оксиэтилированные алкилфенолы относятся к биологически жестким ПАВ, однако именно эти вещества в

настоящее время являются основным сырьем на российском рынке сш-iтетических моющих средств

ищення

ж

для

позволял бы полностью или частично разлагать использованные ПАВ.

ивiсть

Ранее было показано, что эффективной системой для глубокого окисления оксиэтилированных алкилфенолов
является сочетание пероксида водорода с ионами трехвалентного железа (система Раффа)

ючого

катал изатора, температуры,

емодiю
Щ)И

полоси

K-Leik

В2 см

lолоса

i

)днак ,

60

см

дення

РУ

что

позволило установить оптимальные условия

оксиэтил ированных изонавилфенолов

см-1 (в

·акож

[2].

было изучено влияние на процесс окисления соотнощения окислительных реагентов ,

областi

НЯ

[1] .

Альтернативой биологическому разложению может стать разработка химического процесса окисления , который

в

а при
1аRНЯ

!СТеМ

юму,

1060

[3].

Экспериментально
природы аниона

окислительной деструкции

О деструкции неионогенных ПАВ судили по снижению концентрации

исходных веществ или по увеличению поверхностного натяжения раствора. Оставался открытым вопрос о составе
продуктов окисления . В то же время к продуктам предъявляется весьма существенное требование : они не должны
быть устойчивее исходных веществ .
В настоящей работе предпринята попытка установить состав продуктов окислительной деструкции

этоксилатов алкилфенолов системой Раффа . В работе

торговой марки Неснол АФ

9-12

производства

000

использовался оксиэтилированный изононилфенол

"Нижнскамскнефтехим" (далее

- Неонол).

Для идентификации продуктов применяли методы тензометрии и ПМР- спектрометрии .
Экспериментально было установлено , что поверхностное натяжение исходного раствора Неонала составл яет

мН/м . По окончании дест рукции величина поверхностного натяжения достигает
пов ерхностное натяжение бидистиллированной воды составляет

72,5

71

мН/м.

36

Поскольку

мН/м, можно предположить , что после

окисления в раство ре остаются только продукты с низкой поверхностной активностью.

Для получения ПМР -спектров продуктов готовили растворы с применением в качестве растворителя тяжелой
воды; ок исле ние производили так же, как и в обычных водных растворах . Анализ ПМР-спектров показал , что

сигналы, отвечающие бензольному кольцу, исчезают достаточно быстро; с зам етной · скоростью снижается
интенсивность сигнала, соответствующего протонам этокси-групп . Единственным интенсивным
появивщимся и растущим в ходе эксперимента, является сингл ет с химическим сдв игом

2, 102

сигналом ,

м.д . Можно

предположить, что основным пр одуктом глубокого окисления оксиэтилированного изононилфенола явля ется
уксусная кислота.

Таким образом, окислительную деструкцию системой Раффа можно рассматривать в качестве альтернативы
бисдеградации для очистки сточных вод от оксиэтилированных изононилфенолов.
Работа выполнена при поддержке внутривузовского студенческого гранта БелГУ ВКАС

11-07.

юдi1
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Грунт е головним компонентом та iндикатором екологiчного стану ландшафтiв. Саме в них вiдбувасrься

накопичення техногеиного забруднення та йога перерозподiл з подальшею мiграцiсю з частковим надходженням

екотоксикантiв до трофiчних ланцюгiв (забруднення рослинностi та пiдземних вод).

Актуальним напрямком екологогеохiмiчних дослiдже нь е розробка реабiлiтацiйних заходiв з використанням

композицiйних сорбентiв -мелiор антi в. Мелiорантами називають речовини, що використовуються для покращання

фiзико-хiмiчних властивестей грунтiв. Вони впливають на хiд реакцii', склад
rрунтових розчинах

i поглинаючому

i форми

мirpaцil мiкроелементiв в

комплексi.

Видiляють чотири види хiмiчно! мелiорацii': солерегулююча- внесения в rрунт мiнеральних добрив, гiпсування
- вапнування rрунту; грунтоукрiплююча - полiпшення структури rрунту; санiтарно

rрунту; кислоторегулювання

дезинфекцiйна обробка поля пестицидами. Як хiмiчнi мелiоранти використовують такi хiмiчнi речовини: карбонат
кальцiю, оксид кальцiю, хлорид амонiю, гiдроксид амонiю, а також рiзнi мiнеральнi добрива

- сечовину,

амонiйну

селiтру, а також багато iнших калiйно-фосфорних добрив.

Особливо цiнними мелiорантами с глауконiтвмiщуючi породи, якi досить широко розповсюдженi на територii' Украlни.
Проблема реабiлiтацii' rрунтiв мае важливе значения з точки зору схорони навколишнього середавища
iз ефективних способiв

i"i

вирiшення е використавня природних мелiорантiв.

3 цiei' точки

зору особливий

i одним
·

становить дослiдження можливостей використавня для вирiшення цих задач дешевих природних JV1v,цп~~U\.\Jnw1лл 1

та композицiйних сорбентiв (МКС) на основi клиноmилолiту та сапропелю (утворюеться iз флори

i фауни озер i

морiв в резулыатi дiяльностi анаеробних мiкроорганiзмiв). В зв'язку з цим була проведена серiя експериментальних
досл iджень по з'ясуванню впливу модифiкованих та композицiйних сорбентiв на фiзико-хiмiчнi властивостi
типсвих rрунтiв Украi'ни. Дослiдження показали, що внесения МКС у rрунт сприяе значному пiдвищенню
об' емноl смностi,

вологоемностi та зменшею!Я кiлькостi мобiльних форм важких металiв, якi переходять в

лини. Ця закономiрнiсть особливо характерна для дерново-п iдзолистих та пiщаних rрунтiв. Для торф'
лужних I'рунтiв цей ефект дещо менший . Внесения МКС на основi клиноnтилолiту в rрунт значно впливас на

кислотнiсть. Шляхом внесення МКС у rрунт разом iз хiмiчними добривами зменшуеться ефект пiдкислення фунтiв.
Значна сорбцiйна активнiсть МКС до лужних , лужноземельних

i

важких металiв , а також висока

'ix .. u~•uц•"""J

емнiсть визначас буфернi захиснi властивостi МКС, якi проявляються у виведеннi токсичних метапi iз ..."r,тш"'"' 1
ланцюгiв гру нт-розчин-рослина.

В зв'язку з тим , що клиноптилол iт мае бiльш високу кислотостiйкiсть в пopiBl!ЯHHi з монтморилонiтом
гiдрослюдою, можна чекати йоrо багаторiчну пiслядiю навiть в )ГМовах кислих грунтiв . В перiод внесения
у грунт клиноптилолiт, що nерейшов у ненасичений стан , буде обмiнювати водень на катiони К+
зменшуючи тим самим несnриятливий вплив добрив у почшковий перiод

i запобiгаючи Ix

i

виносу iз vvrfL'!'\••nunml

шару шмосферними сnадами . Принципова схема дii' клиноnтилолiтiв в кислих грунтах взагалi складасrься iз

переходу

i'x

в ненасичений стан, потiм фази накоnичення в клиноnтилолiтах поживних елементiв, джерелом

i мiнеральнi добрива, i зно ву фази переходу i'x в ненасичений стан niд дiею iонiв Н+ iз ~DlJ1Dfl'-П'""'
iонiв са2+, К+, i NH4+. Чим кислiший rрунтовий розчин i бiльше атмосферних опадiв, тим повнiша буде реалiзац~
емностi поглинання клиноnтилолiтiв i тим ефективнiшою i'x дiя на врожай.

будуть органiчнi

Таким чином, можна зробити висновок про те, що внесения модифiкованих та композицiйних сорбентiв
дерново-пiдзолистi та пiщанi rрунти е ефективним засобом для пiдвищення рН
зниження потоку мобiльних форм важких металiв

i,

i буферних властивестей rрунтiв
i радiонуклiдiв в трофiчному ланцюгу fD\' HT-DCIЗЧJf!юшк-nocлшill

як результат, зменшення накопичення забруднювачiв в рослинностi .
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Пiдбiр типу хлоратора для органiзацii' технологii' пiдготовки води, мае головне значения в процесi знезараження.
При цьому основними критерiями для пiдбору е:

- простота i надiйнiсть процесу знезараження води ;
- простота конструкцi"i хлораторiв i строк експлуатацii;
- економiчнiсть експлуатаuii' хлор аторiв;
- простота обслуговування та безпечнiсть для обелуговуючага персоналу;
· можливiсть регуmовання подачi хлору в широких межах, особливо в нестандартних

ься

ям

ям

ння

умовах: наприклад, рiзкого

коливання хлорпоглинання вихiдно! води.

B В

Особливо гостро постае питания вибору типу хлоратора при органiзацii' водопоетачания з вiдкритого джерела
схильного до цвiтiння, тому що в таких умовах виникае потреба в швидкому реагуваннi на змiну якостi вихiдно"i води,

ння

iнодi по декiлька раз на добу, регулюючи подачу хлору. В цi ~юменти особлине значения мае наявнiсть необхiдних напорiв

НО

води в мереж i власних потреб станцiй водоп iдготовки.

нат

3

йну

урахуванням проведених дослiджень

здiйснено вибiр типу хлоратора, який найбiльш вiдповiдае умавам

знезараження води при коливаннях надходження фiтопланктону на водопровiдну станцiю . При цьому порiвнювались всi

вiдомi хлоратори, якi в теперiшнiй час використовуються на вiтчизняних водопроводах. При вибор~ порiвнювались:

кiлькiсть необхiдних хлораторiв для забезпечення процесу знезараження, сумарва нитрата води (м-'/год), погодиюrа
витрата хлору (кг/год), технiчна характеристика окремих пmiв хлораторiв . В ибiр здiйснювався на фонi динамiки

ним

рее

надходження фiтопланктону на Днiпровську водопровiдну станцiю в

них

хлораторiв здiйснювали за параметр ами:

~р

i

2003

р . Порi вняння характеристик окремих типiв

Q0 - витрата води на один хлоратор (мЗ /год);

-!ИХ

Н- напiр води на хлорато рi (м) , корисна по'Г)')!Sнiсть хлоратора (кВт/год) ;

ICTi

!1Q - питома витратаводи на один кг хлору (мЗ/кг);

JГО

fu~- питома витрата електроенергй на один кг хлору (кВт/кг).

ос -

3 порiвняння

встановлено, що найбiльш вiдповiдають експлуатац i йним вимогам та умавам динамiки надходження

та

фiтопланктону на Днiпровську водопровiдну станцiю при iнтенсивному цвiтiннi Кременчуцького водосховища,

1ГО

Укра'iнський хлоратор ХТ-2 (УХТ-2) . Вiн, забезпечуючи технологiчний процес знезараження води, ма€ значнi переваги
перед iншими типами хлораторiв за такими показниками: питома витратаводи на J кг введеного хлору складае 0,09 мЗ/кr,

i в.
на
их

питома витрата електроенерri'i

0,002

кВт/кг, що в десятки разiв менше за загальновiдомi хлоратори ЛОНИИСТО.

Пошуки критерiю для оцiнки ресурсозбережен!-'.я через алгоритм A=n · QЯ наводять на думку, що простiше всього iТ
моЖJrиво здшснити з
логарифму алгоритму

IB

lg А~ J.

1-,

ХТ-2.

допо~югою рiвня ресурсозбереження, для чого запропоновано використання десятинного

(lg А) . При цьому ефективнiсть процесу знезараження в оди у ресурсозбереженнi виникае у випадку

Таким умова.м вiдповiдають хлоратори сиетеми ХТ-2, iз яких найбiльш ефективним е Украlнський хлоратор

'()
и
х

>!
я
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ВИКОРИСТАВНЯ НАПОВНЮВАЧIВ ПРИ БIОЛОГIЧНОМУ ОЧИЩЕННI СТIЧНИХ

ВОд МОЛОКОЗАВОдiВ

Т.Л. Ткаченко, O.I. Семенова, Н.О.Бублiенко
Нацiональний унiверситет харчоних технологiй
вул . Володимирська, 68, м. Киlв, 01033

e-mail: tanya_330@mail.ru
Воднi ресурси мають велике соцiально-екологiчне значения i е базовою основою сталого розвитку
економiки будь-яко! держави. Однак, як вiдомо, Укра"iна вiдноситься до кра1н з досить обмеженими
водними ресурсами. Виснаження природних вод в теперiшнiй час вiдбуваеться головним чином за
рахунок скорочення якiсноi" води у водоймах пiд ВШIИВОМ дil антропогенних факторiв, зокрема,
внаслiдок забруднення комувальними

i

промисловими (в тому числi харчоних пiдприемств) стоками .

Таким чином проблема ахарани природних вод набувае гострога характеру. Вирiшення цiе1 проблеми е
прiоритетним завданням сучасно! бiотехнологii".
Серед харчоних пiдприемств молокопереробнi, мабуть, не знають собi рiвних по кiлькостi вторинноi·
сировини (в

"вiдходами"

першу

чергу

i скидаються

повнаi· заборони.

сироватки,

знежиреного молока та

пахти),

що

помилково

називають

в каналiзацiйнi мережi чи водойми, незважаючи на iснуючi обмеження аж до

Цi суровi заходи викликанi тою обставиною,

що органiчнi речовини

вiдходiв

молочного виробництва для свого окислювання споживають велику кiлькiсть кисню, погiршуючи тим

самим умови розвитку флори

i

фауни водойм. Отже, молокопереробнi пiдприемства е джерелами

iнтенсивного забруднення гiдросфери.

Для захисту водойм вiд забруднения стiчними водами харчоних пiдприемств, в тому числi
молокопереробних, необхiдно здiйснити комплекс заходiв, у тому числi технологiчних , якi включають
розробку

i

застосування безвiдхiдних

i

використавня всiх компонентiв сировини

маловiдхiдних технологiчних процесiв, тобто максимальне

i

побiчних продуктiв. Частково досягнення поставлено! мети

можливе за рахунок створення станцiй бiохiмiчного очищения стокiв , адже "вiдходи" молокозаводiв
багатi на органiчнi забруднювачi.
Аеробна ферментацiя е давнiм та поширени.VI способом нейтралiзацii: достатньо концентраваних
стiчних вод, але з розвитком наукавага прогресу ця технологiя вимагае удосконалення з метою
пiдвищення якостi очищения та скорочения часу перебувания муло-водяно! сумiшi в аеротенку. Одним

з сnособiв iнтенсифiкацii" даного процесу може виступати iммобiлiзацiя ферментiв мiкроорганiзмiв
активного мулу

на н еро зчинних закрiплених

наповнювачах,

наnриклад,

подрiбненому жавтому

сапонiтi, що вiдомий як якiсний адсорбент.
Були проведенi

cepil

досл iдiв з рiз ною кiлькiстю наповнювача. Концентрацiя активного мулу в

стандартних умовах становить

8 г/л . В першiй cepil дослiдiв спiввiдношення наповнюы.ча до активного
1:8, тобто в бiореактор був завантажений адсорбент iз розрахунку концентрацi11 г/л та
активний мул - 8 г/л . В другiй cepil дослiдiв значения спiввiдношення становило 4:8, третя серiя
виступала в якостi контрольно"i проби- 0:8. Отриманi результати зведенi в таблицю .
мулу становило

Таблиця. Характеристика процесу очищения сто1сiв молочного виробництва з використанням

жовтого сапонiту як нерозчинного носiя для iммобiлiзацil фермен тiв аеробного активного мулу.
Lшввщношення адсорDент

активний мул , г/н

: г/л

:

Значения ХСК (мг О 2 /дм3) в процесi аеробноl ферментацil
llочаток

12

1: IS

14UU

ISUU

4UU

4:~

1400

600

4U

14UU

IUUU

550

· U: 1! (контральна проDа)

год.

24

36

год.

год.

4~ год.

4U

40

250

Отже, за отримаиими даними можна зробити висновок , що застосування iммобiлiзованих ферментiв
покращуе якiсть та швидкiсть процесу очищения, але мала кiлькiсть адсорбенту (концентрацiею

спричиняе скорочення перiоду ферментацii" на
за

24

25%,

а пiдвищення йога вмiсту до

4

год., що вдвiчi швидше, нiж в стандартних умовах ( контральна проба).
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ДОСЛIЛЖЕННЯ СХЕМ ВИБIЛЮВАННЯ СОЛОМ'ЯНОi ЦЕЛЮЛОЗИ

НИХ

l.B.

Трембус, В.А. :Dарбаш

Нацiональний технiчний унiверситет Укра!ни "Киi:вський полiтехнiчний iнститут"
пр Перемоги 37, м. Киi:в, Укра!на, 03056

На сьоrоднi

найважливiшою

проблемою

вибiлювання

целюлози

с еколоriчна безпека

технолоriй, оскiльки, як вiдомо, використавня для вибiлювання целюлози моле~-.-улярного хлору
супроводжу еться утворенням високотоксичних хлорорганiчних сполук: хлорфенолiв, дiоксинiв,

витку

фуранiв . Тому загальним напрямком розвитку технолоriй одержания целюлози е застосування схем

ним и

ОМ

iT

за

вибiлювання без використання молекулярного хлору або повнiстю без хлормiстких реаrентiв.

ема,

Нами проведенi дослiдження по одержанию целюлози iз пшенично! соломи рiзними методами

ками .

делirн iфiкацi1, в тому числi лужно-сульфiтно- спиртовими розчинами з добавкою антрахiнону (так

еми е

званий метод

ASAM).

В даному повiдомленнi представленi результати дослiдження процесу

вибiлювання солом'яно1 целюлози, одержано! методом

инноУ

з використанням перикису водню в

ASAM,

рiзних схемах вибiлювання.

ають

Вибiлювання проводили при витратах Н2О2 вiд

аж до

ходiв

температурi

И ТИМ

90

° С, впродовж

1

до

10%

вiд маси абс. сух . целюлози,

1 години.

Ефективнiсть процесу вибiлювання оцiнювалася за зменшенням вмiсту лiгнiну та приростом

елами

бiлостi целюлози . Встановлено, що оптимальною витратаю Н2О2 е

5%

вiд маси абс. сух .

целюлози, оскiльки подальше збiльшення витрат перикису водню не призводить до суттево rо

числi

qають

зб iльшення бiлостi целюлози, але суттево збiльшуе вартiсть. Привитратах Н2О2

аль не

сух. сировини бiлiсть целюлози збiльшилася вiд

мети

ДО

водiв

до

5%

вiд маси абс.

а вмiст лiгнiну зменшився вiд

65.9%,

2.80

0.89 %.
Для визначення оптимально! схеми вибiлювання органосольвентно! солом?яно! целюлози були

проаналiзованi наступнi схеми з використанням трилону Б

а них

1) П2) Q3) Q-

~тою
(НИМ
ЗМIВ
·ому

ty

38.2

(Q)

та кислотування (К):

К;
П;
П- К .

Як показали проведенi дослiдження, обробка целюлози трилоном Б пiдвищуе бiлiсть целюлози

в

!ОГО

на

2,2 %,

що пояснюеться утворенням комплексiв з катiонами перехiдних метапiв

-

мiдi, марганцю,

залiза, якi запоб irають розкладанню пероксиду водню . Додаткове проведения стадil кислотування

1 та

дозволяе одержати целюлозу з бiлiстю бiльш

:рiЯ

орrаносольвентно1 солом'яно!· целюлози можна вважати схему

80 %

бiлоrо. Тому оптимальною схемою вибiлювання

3.

Таким чином , можна зробити висновок про можливiсть використавня вибiленоУ солом'яноi·
ям

•

у

лужно -сульфiтно- спиртовоУ целюлози у композицй писально-друкарських видiв паперу.

.в

!)
с
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ДИНАМIКА ГАЗОВЦДIЛЕННЯ 13 KOМIIOCTHOI СУМIШI ОСВ
К.М.Цiпа, ЯJ'v1~Черненко
Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет
Вул.Днiпробудiвська 2, м. Днiпродзержинськ, 51918

e-mail: Voloshin@ua.fm
Технологiя очищения стiчних вод мае своl особливостi. Так, у техн6логiчнiй схемi не задiянi
метанте.нки для одержания бiогазу ОСВ, а також

lx

бiльш глибока переробка з метою використавня як

добрива в сiльсь.кому господарствi. Таким чином, дiюча технологiя очищения Днiпродзержинських
мiських стiчних вод мае два суттевих недоЛLТ(а: перший

-

видiляеться iз ОСВ в навколишне середовище; другий

забруднення навколишнього середонища

-

не обгрунтованi втрати бiопалива, яке

газовими викидами та твердими вiдходами.

Мета дослiджения: вивчення динамiки отримания бiогазу з ОСВ.
Для використання дослiджень було взято

г опилок та

200

700

установка, що складапься з термостата з терморегулятором,

мп

-

ОСВ , також була змонтована

реторти з

дослiджуваним осадам,

приймачем

i

опилками

герметично закривали пробr<ою з трубкою , що з'еднуе реторту, гiдрозапiр

i

мiрником газу. У реторту, завантажували дослiджу ваний осад ретельно перемiшаний з

Приймачi газу

i

i

приймач газу.

мiрник заповнювали водою. Обсяг газу замiряли по обсязi витиснуто! рiдини з

приймача в мiрник. Iз малюнка

(1)

видно, що загальний об'ем газу постiйно зростае. В результаn

математично! обробки динамiки видiлення газу iз сумiшi було отримано рiвняния peгpecil з достатньо
високим показником величини достовiрностi опроксимацi1. Крiм цього дослiджуеться швидкiсть
видiлення газу за кожну добу

(

мал.2

).

За першу добу при термофiльному зброджуваннi видiляеться

порiвняно велика кiлькiсть газу в складi якого переважають iнертнi гази. Далi швидкiсть видiлення газу
зменшуеться на протязi 10 дiб, потiм швидкiсть газу знову зростае та зменшуеться. Бiогаз , отриманий
протягам перших

10-ти дiб,

rорить погано. Як показали дослiдження, присутнiсть опилок не впливае на

динамiку rазовидiлення, але велика вiдносна поверхня останнiх добре адсорбуе зваженi частки.
Освiтлену частиву осаду можна направити в голову процесу, а тверду сумiш для отримания бiогазу в

спецiальних метантенках. Пiсля термофiльного зброджування

сумiш можна використовувати, як

добриво в сiльському господарствi .
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Мал.

1. Динамiка

видiлення газу iз сумiшi ОСВ та дерев 'яноi" стружки
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА УГЛЕЙ дОНБАССА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ

ПУТЕЙ ИХ PAIIИOHAJIЬHOГO ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

lJ

О.Н. Турчанина, М.В. Смирнов, В . А . Сафин
Донецкий национальный технический университет
ул . Артема,58, г. Донецк, 83000

e-mail: ksyu_t@mail.ru
Долгосрочной стратегией угледобычи и углепереработки в Украине является программа "Уголь Украины" , которая

предусматривает полное удовлетворение потребностей государства в угле собственного производства до 2020г, с этой целью
предусматривается широкое внедрение новых технологий и мер, наnравленных на nовышение качества угольной продукции.

Важнейшим показателем качества углей является содержание гетераатомов

- кислорода

0/С считается важнейшим nоказателем стеnени метаморфизма угля

однако, nрямой связи между содержанием

[1 ],

и серы . Величина атомного отношения

N, S и

степенью углефикации не было замечено. Значительную долю запасов каменных углей Украины составляют угли низких стадий
метаморфизма с повышенным содержанием серы

[2]. Для определения оnтимальных

путей их технологического исnользования

важно установление взаимосвязи между содержанием серы разных видов и важнейшими свойствами твердых топлив с
использованием

математических

методов

анализа,

nозволяющих

количественно

оnисать

влияние

различных

элементов в

формирование свойств углей, что является одной из основных задач настоящей работы .
В качестве базы данных использовали качественные характеристики угольных шахтопластов Донбасса, которые дополнены
результатами

46

анализа

свежеотобран ных

[3].

длиннопламенных углей

~

вл ияния

состава

(содержание углерода

·• ••

44

...•

42

'#.
~>

.· .·
40

• •
• •

летучих веществ

массы

водорода

Hdaf,

угля

серы

установления тесноты

Vdaf),

этой связи, исnользовали методы регрессионного

и корреляционного анализа. Показано, что выход
летучих

серы

•

веществ

коррелирует

органической

с

S0 oaf

содер жанием

(коэффициент

ко рреляции г=О,92) , т.е. существуст линейная

-.

38

Cdaf,

на их технологические свойства (выход

Std)

•

Для выяснения

органической

связь, которая выр ажается уравнением прямой:

ydaf = (35,98 ± 0,46) + ( 1,78 ±О, 15)*S 0daf.
Провер ка

значимости

· коэффиц и ентов

уравнения nроведсна по критерию Стьюдента, а

ЗG

адекватность уравнен ия

S., d~r. о/о

-

п о критери ю Фишера

[4].

Рuсунrж /. Зависuлtость выхода летучих веществ от содержания органической серы
для углей ,нарки Д (серы.н цветам обозначены экспериментальные точю1).

Пол у ченные результаты позв оляют проrнозировать технологические свойства низкометаморфизованны х углей Донбасса по
содержанию серы и п оказывают возможности усовершенствования классификационной схемы твердых топлив .
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низкометаморфизованных углей Донбасса!/ Углехимический журнал . -

2003.- NQ3-4. - С. 7-12.
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ТЕХНIКА ДЛЯ СiлЬСЬКQГО ГОСПОДАРСТВА
О.С. Ульянке
Полтавська державна аrрарна академiя
вул .Г. Сковор оди, 1/3, м. Полтава, 36003

В даний час вся увага придiляеться удоеконаленто технологii' висiву та способу обробiтку rрунту
для пiдвищення урожайностi та зменшення собiвартостi отримано! продукцii'. Такий творчий пiдхiд

торая

елью

uии.

ения

S

и

тадий

базуетъся на переглядi технологiй виробництва рослинницькоi' продукцii' та технiчного забезпечення.
Головне завдаюiЯ такого способу базусrъся на науково пiдтвердженiй можливостi вирощування
сiльськогосподарських культур з одночасним збереженням структури rрунту та попередження

Вiтчизнянi товаровиробники в даний час виготовляють технiку; яка прейшла випробування й
вiдповiдае вимогам технiчних умов. Цi машини успiшно працюють на полях Украi'ни

с

ОВ

В

- для
- для

нения

ыход

- для

зимового обробiтку

мiжрядного обробiтку фунту.

Iншим представником е комбiнованi rрунтообробнi

i

посiвнi агрегати . Це посiвнi комплекси, якi за

один прохiд роблять всi основнi технологiчнi операцi! :

- поверхневий обробiток rрунту;
- висiв насiння ;
- внесения мiнеральних добрив;
- прикочування ;
- боронування .

н н ого
ыход

ни ем
иент

•Й:

з одночасним кришенням rрудочок;

стерньових полiв;

ноты

йная

i парiв

i озимих культур;
- для рихлення i кулыивацii' ущiльненоi' оранки i озимих культур ;
- для суцiльного передпосiвного i парового обробiтку rрунту, осiннього i

угля
серы

суцiльного передпосiвноrо обробiтку rруНТ)'

основного обробiтку rрунту без обертання плахи;

-для пiдготовки rрунту до nociвy промiжних (сидеральних)

нены

нных

i зарубiжжя.

Обробiток проводять культиваторами, якi застосовують:

вания

ив

його

·epoзii' за рахунок залишених на поверхнi рослинних решткiв , а також збереження вологостi.

Але кожен з них в рiзному поеднаннi робечих знарядь для вiдповiдно! клiматичноi' зони мае свiй
ефеп. та в загальному застосування ново! сiл ьськогосподарсько! технiки дае можливiсть з бiльшити
прибуток виробника та одночасно йде економiя коштiв при використаннi нових машин за рахунок

f.

по в
·а, а

1ера

збiльшення продуктивностi, надiйностi та економiчностi. Тому таке конструктивне виконання дозволяе
зменшити затрати працi на

40 - 80 %,

а затрати палива

i

маетильних матерiалiв

-

на

30 - 50 %.

Отже, для екологiчно чистого землерабства вiтчизiiЯНИЙ товаровиробник виготовляе майже весь
спектр технiки по пi дготовцi rрунту, п о сiву й догляду за ним .
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11 Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. - 1999 - N!!4. С. 24 - 28.
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ПРОЦЕС ВИЛУЧЕННЯХРОМУ

(YD 3 ВОдНИХ РОЗЧИIПВ В СИСТЕМ!

ГАЛЬВАНОКОНТАКТУ СТ-3- КОКС
О.М. Лавриненко, Ю.В . Васянович, O.I. Iваненко
Iнститут бiоколо1дно1 xiмil iм. Ф.Д . Овчаренка НАН Украlни
бульв. Академiка Вернадського, 42, м. Киlв, 03142

e-mail: zulberg@bioco.ldev.ua
Нацiональний технiчний унiверситет Украlни "КШ"
пр. Перемоги, 37, м . Киlв, 03056
'

e-mail: gomelya@users.ntu-kpi.kiev.ua
На сьогоднiшнiй день на територii"Украlни накопичено зна'!нi обеяги хромвмiсн их вiдходiв гальванiчних виробництв. Традицiйннм
методом знешкодження таких розчин iв визнано нейтралiзацiю

[1 ], яка не забезпечуе екологiчностi проuесу та не виключае вторинного

надходження хрому в навколишне середовище. Тому пошук альтернативних шляхiв вилучения хрому з техногсиних розчинiв е однiоо
з nрiоритетних задач для гальванiчних виробництв nромисловостi Укра1ни. До таких методiв, наnриклад, можна вiднесrи
гальванокоагуляuiйне вилучения

Cr (VI) [2, 3].

Метою дано! роботи було вивчення nроцесу вилучения хрому (VI) методом гальванокоагуляцi'i залежно вiд концентрацi1 вихiдноrо
розчину та тривалостi nроцесу.
Ексnеримент проводився в системi гальваноконтакту Ст- 3
I<J

лабораторному гальванокоагуляторi з об' е м ом робочо·i камери

С, мr/д" 'j

nроточному режимi роботи апарату. Дисперсiйним середавищем було вибрано

- • -1

З. (;

- •- 2
-·- 3
-о- 4

2:.5
2.0

.о---о---

-о----о---

1.5 .... .--""--~::::: ..... . .... .................... ......... .

__

1,0

· u,o

.a.s

- кокс на
1О л nри

...··

~---.~.....,...-·~,

~ :,_ _ \- _ Э: __ ~~

(II) i (П!), Сг (Vl) i (JII); хiмiчний аналiз проводився за стандартними методиками
[4]. Залiзокисневi та хромовмiснi осади iдентифiкувалися методамиРФАта ДТА.
На рис. 1 наведено логарифмiчну залежнiсть кiнцевих концентрацiй хрому вiд
ХIМiчного

-n

_~L -

розчини К2Сг2 о 7 з концентрацiями хрому 10, 50, 100 та 300 мг/дмЗ прн рН=4,5.

В ходi експерименту контролювалось значения рН та залишковi конценrрацii" Fe

-

_-;::

-1 .0

складу

вихiдного

хо rальванокоагуляцiйного процесу.

розчину

та

часу

безперервноrо

Отриманi результати дають змогу встановити механiзм вил учения х рому,
який реалiзуеться в двi стадi'i. На першiй стадi'i в системi rальваноконтаюу

проходить утворення сорбцiйно активно! модифi кацi'i моноriдрату залiза

Рис.

J.

·
Cr (VI) до Cr (П!) з
утворенням гiдро ксиду хрому Сr(ОН)З . Друга L'Тадiя полягае у взаемодi'i -FeOOH
С (ОН)
· (1) з утворенням хром1ту
· F· еС r2О4 за умо в пщкислення
·
з г
3 за реакцюо
лепiдокрокiту

Зиле:Jю lit:ть нim(евих IШIЩCll/11-

paцiй XfJ O."Y (Vl) uiд тривилостi процесу
t.:tJ!ЩCumpaцП ви.~iдпоzо розчииу1 лz/д.~/:

1 _ 1 о,. 2 _ 50,. 3 _ 100,. 4 _ 300 "'"

-FeOOH [5]

при одночасному вiдновленнi

дисперсiйного середовища, що сприяе безперервностi першоl стадй процесу.

y-FeOOH +2Сr(ОН)з + н+--tFeCrz04 + 4Н20 + е
(1 )
В роботi показано, шо nроцсс вилучения Cr (VI) методом гальва нокоагуля цi ·i стадiйн ий, ал е при

високих вихiдних концентрацiях

та тривалом у безперервному пpoucci rал ьван о коагуля цi'i в системi реалiзуЕ.'ТЬСЯ л ише частково перша стадi я процесу вилучення, шо

призводить до накоnичення х рому в кiнцевих розчинах. Тому для забезп еч ення вимо rам ГДК дл я скидн их вод nроцсс
rал~ванокоагуляцil доцiлыю проводити при невисоких вихiдних концентрацiях Сг

(VJ) з малими

швидкостями потоку розчину через

систему rальваноконтактiв Ст- 3 - кокс.
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3.0. Вiнiченко
Нацiональний технiчний унiверситет Укра!ни
"Ки!вський полiтехнiчний iнститут"
пр . Перемоги 37, м . Киlв, 03056
e-mail: lin_l9@Ьigmir.net
!нтенсивне поriршення стану довкiлля в результатi антропогенноi' дiяльностi змушуе досить вибiрково ставитись до спорудження нових об'екriв
рiзноманinюго призначення. Сьогоднi на тep1rropil Укра!ни законодавчо закрiплено наявнiсть в проектi будь-якого будiвницrва роздiлу з оцiнки впливу на

iйним

навколишне середовище. На основi спецiальних методик розраховуються об'еми та шкiдлнвiс-ть викидiв майбутнього об'екrу та порiвmосrься ix значения

ннога

iз долусmмими .

днiею

днести

В об'емi маriстерськоi робот нами було проведено оцiнку вплrJ\у на навколишне середсвище багатоповерховоi вiдкритоi автостоянки mпу
"етажерка" на

460 легкоВJ!Х автомобiлiв.

Розрахунок проводився у вiдповiдностi з "Методикой проведення инвентаризации выбросов в аrмосферу для

автотранспорmых предприятий (расчётный метод). - М .: Гидромеrеоиздаr,

iдного

КС

На
при

брано

H=4,5.
цi'i Fe

иками

1ДТА.

~ty вiд

вноrо

1992.· 80 с." при наС"!)'ПННХ вих.iдних даних : коефiцiент випуску

50 % у теnлий i nерехiдний nерiоди року ;
- 20 %у холодний перiод;
· середнiй nробiг одного автом обiля no територii в день, · 0,05 км;
·час nporpiвy двигуна · tnp;
•тривалiсть перiодiв року i темпераrурний режим наведенi у табл. 1;
-час роз'iзду автомобiлiв- 18 год (64800 сек).
В<uювий викнд i-тoi речовини розраховусrься окремо для кожного nepioдy року за формулою, (т):

М!i =ЦЩ + М() А a8Dх 1о·б, де Mi '- добовий виющ i-тoi' речовини пiд час виiзду; Щ'- те ж саме пiд час за!зду; D - тривалiсть певнаго nepioдy
L- середнiй пробiг одного автомобiля но територil в день пiд час ви!зду (за!зду)
8
Мj'= (Kj mпр lпр +mL L+ Kj mxxtxx) А а8 ; щ:.= (mL L+ Kj_mxx~xx) А~в
.
.
.
.
mnp•mL, mxx · nитом1 nоказники В!rкиду !-ТО! речовини вщnовщно пщ час проrршу, руху 1роб011 двигуна на холостому ход!.
Ki · коефiцiент, який враховуе зииження викидiв СО , СН завдяки контролю nри ТО автомобiлiв.

року; А · кiлькiсть атомобiлiв; а • коефiцiент випуску;

рому,

Максималький разовий викид i-тoi речовини розраховусrься за формулою, (г/с):

rаюу

Gi= 10-3 [(Mj +Mi

iза

Розрахунки викндiв nроводилися по оксиду вуrnецю, двоою1су азаrу та вуглеводнях. Зважаючи на заборсну використавня еmльованого бензину,

-

Ш)з

JOH
~ння

l! ЯХ
що
цес

рез

)Аа 8 ]: tв,

де tв ·час роз'iзду автомобiлiв

внкид свшщю не розраховувався. Результати розрахутсiв приведенi в табл. 2.
Таблиця

, !lерюди

1• Тривалiстъ перiодiв р0!.1' i температурний режим

року

1риваюсть

1 е~шература ЗОIIН!Ш·НЬОГО

пер юду,

д оба

повiтря, о с

Ll4

в ище

lllер ехщ ний пер юд

YJ

-5 - )

Хол одпий перюд

6lJ

нижче

Тепл и й перюд

Проrрiву двигуна,

Теплий nepioд

tnp,

5

Час пpo f1JJВY д11иrуна,

trJp,

Xll

4

1

6

-5

ll

хв

Примiтка : середня темпераrура найбiльш холодного перiоду

-l0°C.

Таблиця 2- РозраА)'НКОВIIЙ виющ шкiдливнх речовин баrатоповерховоl автостоянки на

460 автомобiлiв

озрахунков1й
параметр

lЯ

!ЧНИЙ ВИКИД, Т

Як видно з результатiв розрахунку, максималънi приземнi ко!Щентрацii азоту двоою1су дорiвmоють 0.01 ГДК, окису вуглеп.ю- 0.0148 ГДК, нуглеводних

-0.008 ГДК.
Оскiлью! розрахунок виконано для найriрших умов

· теплого

перiоду року та на висаrу не бiльше lО м, то можна вважати, що спорудження

автостоянки не сnравлятиме суmвого негативного впливу на довкiлля .
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ФОТОКАТАJПТИЧIП МЕТО[И ОЧИТПЕIШЯ

ВОДИ 1 ПОВIТРЯ 3 }IОПОМОГОЮ Ti02
Винник О.В., Смирнова ИЛ.
Iнститут xiмil поверхнi НАН Укра!ни
вул. Генерала Наумова 17, м. Киlв, 03680
Нацiональний технiчний унiверситет Укра!ни
"Кm·вський полiтехнiчний iнститут".
пр. Перемоги 37, м. Киlв, 03056
e-mail: ane@Ьigmir.net

На сучасному eтarri розвитку науки фотокаталiз визначають як змiну швидкостi або збудження
хiмiчно! реакцii: пiд дi€10 свiтла в присутностi речовин (фотокаталiзаторiв ), якi поrлинають кванти свiтла
i приймають участь в хiмiчних перетворюваннях учасникiв реакцil, багаторазово взаемодiючи з ними i
регенеруючи свiй хiмiчний склад пiсля кожного циклу взаемодiй.
В процесах очищения води

Ti02. Це - вiльному i зв'язаному.
Для переведения електрона iз зв'язаного у вiльний стан потрiбнi затрати енергii. не менше нiж 3,2 еВ.
Ця енергiя може бути доставлена квантами свiтла з довжиною хвилi Л. < 390 нм. Таким чином, при
поглинаннi свiтла в об'емi TiO? народжуеться вiльний електрон та електронна вакансiя (дiрка).
Електрон и дiрка надзвичайно рёакцiйно здатнi ( потенцiал електрона ~ -0,1 В, потенцiал дiрки - +3 В
), тому поверхня Ti02 rriд дiею свiтла стае надзвичайно сильним окисником.
Ефективнiсть фотокаталiзатора визначаеться квантовим виходом реакцi! i спектром дi"i каталiзатора.
i

повiтря в якостi каталiзатора викаристовували

напiвпровiдник. В таких сполуках електрони можуть знаходитись в двох станах

Для напiвпровiдникових частинок фотокаталiзаторiв видiляють декiлька стадiй процесу: а) поглинання
свiтла

-

народження

електронно-дiркових

пар;

б)

напiвпровiдника, в) об'емна рекомбiнацiя електронiв
дiрок, д) кориснi реакцi! електронiв

i дiрок

i

дифузiя

електронiв

и

дiрок

до

поверхнi

дiрок, г) поверхнева рекомбiнацiя електронiв и

з адсорбованими молекулами.

Наразi актуальним е очищення 'повiтря з допомогою

Ti02.

Очищения повiтря здiйсюоеться у

простих за конструкцiею апаратах, якi складаються з пористого матерiалу, на який нанесений Тi02Останнiй опромiнюеться свiтлом

i

через нього продуваеться повiтря. Органiчнi молекули з потоку

адсорбуються на поверхнi фотокаталiзатора

можна використовувати активний

i окислюються rriд дiею свiтла або УФ-лампи . Крiм того,
Ti02 для покриття стiн в примiщеннi. В цьому випадку вся поверхня

примiщення буде працювати як очищувач повiтря.

На сьогоднiшнiй день досить широко використовують фотокаталiтичнi властивостi тю

2

при

виробни цтвi "самоочищу:ючогося скла " . На поверхню скла наноситься тонка плiвка iз тю . Скло ,

2

покрите такою плiвкою , здатне самоочищуватись пiд дiею сонячного свiтл а вi д органiчних забруднень .

За результатами досл iдiв було встановлено, що за !годину пiд дiею сонячного свiтла на поверхнi скла
може розкладатись шар забруднень товщиною
змочуваностi поверхнi,

розтiкасrься по поверхнi

i

60

а . Вiдсутнiсть забруднень на склi сприяе кращiй

TOJVfY вода, потрапляючи на таку поверхmо, не збираеться в крапельки, а

i випаровусrься.

Найбiльш перспективним для очищения води вiд органiчних домiшок е використання
накопичувальних резервуарах та вiдстiйниках. Встановлено,

Ti0 2 - в

що деякi пестициди у водоймах

розкладаються на протязi кiлькох мiсяцiв. Додавання невеликоl кiлькостi нешкiдливого тю 2 дозволяс
скоротити цей час до декiлькох днiв при використання сонячного свiтла

Фактично, фотокаталiз дае унiкальну можливiсть глибоко окислювати органiчнi сполуки в м'яких
умовах, а простота установок робить перспективним використання фотокаталiтичних технолоriй
очищения води

i

повiтря на практицi. Без сумнiву вони будуть удоскона.товатися, але й зараз уже

зрозумiлi позитивнi властивостi, що обумовлюють

i:x

привабливiсть

i

перспективи. Це простота,

економiчнiсть, можливiсть використанин сонячного свiтла. Останне досить важливе для майбутнъоrо,
коли енергозберiгаючi технологii:, безумовно, будуть домiнуючими.

Збрiка тез Х Мiжнародноi н ауково -пр акrичноi КQнферс:нцii сrудеiПiв , аспрантiв та моJюдих в•1ених
«Екологiя. Людина. Суспiльство»

180

(16--20 травня 2007., м .

Киiв, Укра!на)

«Технологiя»

~ ·

ПРОГРАМА РОЗРАХУНКУ АЛАРАТА

3

~

ПОРШНЕВИl\1 ПСЕВДОЗРЩЖЕНИМ

::-
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"Киlвський полiтехнiчний iнститут "
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Аерозолi промислового походження е одними з найбiльш небезпечних для здоров'я людини, а також

i найбiльш

ння

тла

И

е

i

-

му.

еВ.

при

ка) .

З В

ора .

ННЯ

XHi

в и

:r у
)2.
жу
го,

ня

складними з огляду вловлювання золю. Запропоновано ефективний спосiб для коагуляцiУ

i

вловлювання таких аерозолiв з застосуванням апарату з поршневим зваженим зернистим шаром
насадки. Доцiльнiсть використавня апаратiв з поршневим шаром обумовлено властивiсnо шару до
регенерацil насадки в процесi роботи.

На певному рiвнi шару зерниста насадка утворюе щiльний шар, в якому ефективно осаджають ся
частинки дрiбнодисперсного твердого аерозолю. Через деякий час цей шар руйнуеться. При цьому з
поверхнi зерен насадки сколюються укрупненi частинки золю.
Побудований

математичний опис

гiдродинамiки поршневого

шару, процесiв вловлювання

i

перетворения дисперсного розподiлення золю. Складено методику розрахунку апарату, розроблево
програму, задачею якоi" е визначення поперечного перерiзу та висоти апарату.
Метою розрахунку гiдродинамiки шару е визначення верхнiх та нижнiх границь поршнiв, границь

елементiв осипання та твидкостей поршнiв для розрахунку процесу вловлювання. Метою розрал'Унку
вло влювання е визначення висоти, на якiй буде досягнуто перетворения початкового дисперсного
розподiлу до дисперсного розподiлу, в якому частинки розмiром бiльшi за

20 мкм будуть складати 98%.

Дiаметр апарата визначаеться швидкiстю витания частинки коагуляту цiльового розмiру.
Порядок розрахунку програми: перебiр висот шару засипки зернистого матерiалу в порядку й
збiль шення до виконання умови ефективноl коагуляцi'i за вiдомоl гiдродинамiчноi структури.

Програма враховуе рiзнi ситуацil, якi спостерiгаються на реальному фiзичному об'ектi , а саме
утворення, об'еднання та руйнування поршнiв. Для поршнiв, що утвореннi в результатi об'еднання
здiйснюпься перенумерацiя

i перерахунок

його границь . Утворення поршнiв визначапься як результат

насипання зернистого матерiалу певноl висоти на зону гiдродинамiчноi стабiлiзацii·. Умова руху

поршнiв визначаеться за розташуванням поверхнi iнвepcil сили тертя по висотi поршня. Швидкiсть руху
поршнiв обчислюпься як iнерцiйний рух, на основi балансу сил. Аеродинамiчна сила розраховуеться
за модифiкованою формулою Ергуна.

JИ

Програма вiдтворюе двi автономнi динамiчнi моделi (рухомi зображення), що працюють одночасно .

о,

Це дозволяе

ь.

параметрами,

ra
й
а

nроводити оперативне вiзуальне спiвставлення двох систем
що дозволяе визначити ступiнь впливу фiзичних

встановлювати адекватнiсть розрахунковоj· моделi

i фiзичного

з рiзними

параметрiв

вихiдним и

на поведiнку

шару,

об'екту.

Параметри моделей вводяться з вiкна програми. Це густина, в'язкiсть газу, густина, дiаметр, фактор
форми зернистого матерiалу, дiаметр каналу, висота шару засипки. Програма визначае швидкiсть

початку псевдозрiдження, що дозволяе користувачу вибрати робочу швидкiсть газу. Для вiдладки
в

проrрами в окремому вiкнi параметрiв виводиться iнформацiя про матерiальний баланс системи.

\(

Передбачена можливiсть реестрацi! параметрiв одно! з моделей. Потiк обраних даних з визначсним
перiодом реестрацй разом з обов'язковими заноситься в таблицю .
Окрiм основно'i задачi, розрахуш,'У коагулятора за властивостями аерозолю, програма дозволя е розробити бiльш

точний математичний опис, наприклад, за рахунок введения залежностi порозностi вiд умов формування щiльного
шару, розподiлення потоку

i силових параметрiв за поперечним

перерiзом тощо.

Програма може бути покладена в основу програми розрахунку кiплячих шарiв бiльш загальних
трьохвимiрних розрахункових моделей. Програма е наглядним нанчальним посiбником, дозволяе

проводити чисельнi дослiдження поршневого шару.
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А.А. Янишпольська, В . В. Янишпольський
Нацiональнй технiчний унiверситет Украi·ни "Киlвський полiтехнiчний iнститут"

e-mail: kxtp@xtf.ntu-kpi .kiev.ua
В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспiльного виробництва i зростаннх
матерiальних потреб виникае необхiдн i стЬ екологiчно спрямованого захнету водних ресурсiв .

Одним з перспективних методiв зниження водоспоживания е повторне застосування води та використання для технологiчннх
потреб води низько'i якостi разом зi свiжою водою. Задачу сИнтезу схем з повторним застосуванням води можна вирiшити двома
шляхами: за до помогаю методу структурних параметрiв та графоаналiтичного методу (пiнч-методу)
У вiдповiдностi до методологiй

[2,4],

[1 ,2,3].

для множини процесiв водоспоживания необхiдно створити систему повторного

використання води таким чином , щоб загальна витрата свiжо! води в системi була мiнiмальною. При цьому мають виконуватися
вимоги до якостi води, що йде на повторне використання.

Вихiдними даними до розрахунку схеми водоспоживания був баланс водоспоживания нафтопереробного
заводу. Всьоrо розглядалося вiсiм водоспоживчих процесiв . Основними забруднювачами води в цьому виробництвi
е неорганiчнi солi, орrанiчнi речовини, сiрководень та амiак. Джерело води одне- цех водопiдготовки. Також вiдомi
всi вiдстанi мiж водоспоживчими процесами.

Порiвнювались результати розрахунку за альтернативними варi антами методу матаматичного програмуванНJI,

запропонованих в роботах

[1]

та

[2] .

ДлЯ синтезу оптимальних схем водоспоживания було використана метод структурних параметрiв у виглядi

[11 та [2], якнй

реалiзований у створеному авторами проrрамному компонентi "Водоспоживання" .
Програмний

компонент

"Водоспоживання"

призначений

для

автоматизованого

розрахунку

оптимальних сш1

водоспоживания промислових виробництв. При синтезi схеми в компонентi "Водоспоживання" е можливiсть врахування як

еколоriчних, так i економiчних показникiв процесу у якостi критерiю оnтимiзацi! [1]. Компонент надае можливiстh вибору мiж
i нелiнiйною моделлю схем водосnоживання . Таким чином, для одного i того ж об'екту можуть бути синтезо ванi рiзнi
варiанти схем з метою вибору найбiльш придатно! для данного об' екту. Вибiр тie'i чи iншоi· схеми може мати економ iч не,

лiнiйною

технологiчне чи екологiчне пiдrрунпя , в залежностi вiд поставлсноi· задачi.

В оптимальнiй схемi водосnоживан ия без повторного використання сп оживалося

4588 мЗ свiжоi· води за добу. У синтезоваt1их

оптимальних з екологiчноi' точки зору схемах водосnоживания (максимальне повторне використання води), р озрахованих з

використанням методiв структурних параметрiв

[1]

та

[2], вдалося

знизити споживання свiжо'i води до

3468

мЗ за добу i цим

самим знизити грошовi витрати. Причому, оnтимальна схема розрахована за методом [1] мае 15 потокiв в.оди nовторного
застосування, а сх ема , розрахована за методом

[2] мае лише 9 таких

потокiв.

Отже, в синтезованiй за доnомогою методу структурних пар аметрiв оптимальнiй схемi вдалося знизип1 сложивання чистоi
води н а

24.4% в порiвняннi з початкавою кiлькiстю. Даний результат вказу€ н а те , що схема е сконом iчн о та екологiчно вигiдною,

оскiльк и плата за забiр води та антропогенне навантаження на навколишне природне середовище зi зм еншенням рiвня спожитоi
води також вiд повщно зменшуються .

Автори складають подяку своrм науковим керiвникам проф. Cmamюci Г О. та доц. Kвimцi

0.0. за

неоцiн ену допомогу у дослiдженнях.
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чних

В останнi роки при оцiнцi ризику не6езпеки для здоров'я населения важливе мiсце вiдводиться такому фактору,
як вплив полiмерних матерiалiв у внутрiшньожитловому середовищi. Це в першу чергу пов'язано зi збiльщенням
хiмiчноl нагрузки на органiзм, так як полiмернi матерiали можуть виступати джерелом мirpaцil щкiдли вих хiмiчних

вома

речовин (М . И. Чубирка и соавт.,

ання

2005).

Kopnycнi меблi Е: одним iз основних компонентiв iнтер'Е:ру житлових та громадських примiщень i складають

ного

його значну питому частку. ГiгiЕ:Нiчна оцiнка меблiв та комплектуючих матерiалiв для

тися

зriдно СанПиН 6027А-91 "Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и

НОГО

предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели", якi затвердженi МОЗ колишнього

производстве

мебели"

та

"Инструкции

по

санитарно - гигиенической

оценке

lx виробництва проводиться
полимерных

материалов,

твi

СРСР у

домi

полiмервмiсно\ продукцi\: будiвельних конструкцiйних, iзоляцiйних та оздоблювальних матерiал iв, лакiв, фарб,

1991

роцi . У цих нормативних документах об'Е:днано вимоги до широкого асортименту полiмерно! та

матерiалiв для виготовлення меблiв.

ння ,

3 одного

боку обсяг вимог та етапи гiгiЕ:нiчних дослiджень, якi передбачено нищенаведеними нормативними

документами , Е: достатньо iнформативними .

я кий

3

iншоrо боку розширення асортименту та функцiональноrо

призначения зrадано! продукцil диктуЕ: необхiднiсть розробки iндивiдуальних критерilв безпеки як для окремих
груп будiвельних полiмервмiсних матерiалiв, та для рiзного виду меблiв

.

Я ЯК

Змiни, що за останнi роки вiдбулись у меблевому виробництвi, торкаються технолоril виготовлення саме
корпусних меблiв, хiмiчного складу "ix комплектуючих деталей, i направленi на збiльшення видiв продукцil та

мiж

надання мебшr.м кращих конструктивних

схем

113H I
чне ,

i

естетичних властивостей. Появились цiлком новi види основних

корпусних матерiалiв (деревинноволокнистi плити середньо! густини, деревно-полiмернi композити , ламiнованi
деревинностружковi плити Постформiнг

i

Софтформiнг, штучний камiнь),

оздоблювальнi матерiали

i

так званi

"аксесуари". На змiну нiтроцелюлозним лакам та фарбам, якими покриваються корпуснi меблi , прийшли
них

nолiуретановi та акриловi. Меблi, покритi полiуретановими лака>,IИ чи фарбами, можуть бути джерелом мiграцй

х

толуiлендиiзоцiанату

3

- речовини

першого класу небезпеки. Акриловi покриття , як показали дослiдження останнiх

', ИМ

рокiв (Б. П . Кузьмiнов, В. А . Туркiна,

)ГО

орrаюзм1 людини .

2001)-

джерелом eмicil речовин , що здатнi викликати алергеннi змiни в

Переосмисленню пiдлягають
"Инструкции

i допустимi рiвнi (ДР) окремих хiм iчних речовин, що наведенi удодатку N2 2 до
N2 6035А-91 " , таких як формальдегiд, толуiлендиiзоцiанат, фенол, метилметакрилат, бутилметакрилат

тоща, значения яких приблизнона порядок Е: вищими за ГДК в атмосферному повiтрi.
Потребу € удоеконапения контроль з а рi внем мiграцй шкiдливих хiмiчних сполук з деревииностружкових плит
на етапi виробництва. Вiн здiйснюсrься , в основному, з метою вiднесення плит до певнаго класу eмicii" (за рiвнем
а

мirpaцi"i формальдегiду)

- El

(до

10

мг на

100

г), та Е2 (вiд

10

мг до

30

мг на

100

г) за ГОСТ

Перфораторний метод кiлькiсноrо контролю за вмiстом формальдегiду у смолi (ГОСТ
трудомiстким , потребу Е: специфiчного обладнання

i тому

27678-88)

10632-89.
Е: досить

не завжди здiйснюсrься на вiтчизняному виробництвi.

Враховуючи, що корпуснi меблi, в силу особливсетей хiмiчного складу полiмервмiсних комплектуючих
деталей, Е: потенцiйним джерелом небезпеки, необхiдно запобiгати шкiдливому впливу цих виробiв шляхом
реrл аментацi"i використання у

"ix складi

окремих видiв комплектуючих.

ЛIТЕРАТУРА:

\. Чубирко

М.И., Степкии Ю . И., Пичужкина Н.М. и др. Факторы риска внутрижилищной среды для

здоровья населения // Гигиена и санитария.-
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СПОСIБ ЗАПОБIГАIПIЯ ВТРАТАМ СВIТJШХ ПАФТОПРОдУКТШПРИ i'x
ЗБЕРIГАВЕUIВИКОРИСТАНЕU
Ю.В. Здорик, М.Б. Степанов, О . В. Кофанова

Нацiональний технiчний унiверситет Украi'ни "КПI"
пр. Перемоги ,

37,

м . Киi'в

e-mail: milorada@bigmir.net
Забезпеченiсть Украi'ни нафтою i нафтопродуктами е недостатньою, тому скорочення втрат нафтопродуктiв
являсrься одним з найважливiших напрямкiв ресурсозбереження та зменшення впливу на довкiлля.
Згiдно з оцiнками фахiвцiв втрати рiдких вуглеводнiв вiд Ух видобутку до використавня складають вiд
Осиовна частина втрат нафтопродуктiв вiд випаровування
зберiгання

(75 - 80 % вiд

3 до 5 %.

загальних втра:г) припадае на перiод Ух

в резервуарних парках внаслiдок "малих дихань", "великих дихань", "зворотного видиху", а також

вентиляцil газового простору.

[1,2]

i якiснi - втрачаються

Випаровування нафтопродуктiв викликае як кiлькiснi втрати, так

фракцi! бензинiв

- найбiльш

в основному головнi

цiннi низькомолекулярнi вуглеводнi . Причому збиток вiд втрат нафтопродуктiв мае не

лише економiчний характер, але i екологiчний, оскiльки вуглеводнi при випаровуваннi вивiльнюються в атмосферу.
Це негативно впливае на навколишш: середовище

i на здоров'я людей .

До основ них традицiйних з асоб iв зменшення втрат нафтопродупiв пiд час зберiгання вiдносять спецiальнi
пристроi· i органiзацiйнi заходи

[2]: диски-вiдбивачi для дихально! арматури ;

газовирiвнювальнi системи ; покритrя,

що плавають на поверхнi нафтопродупу ; сиетеми уловлювання легких фракцiй тощо. Але такi технолоriчнi
конструпивнi змiни в апаратур i резервуарного парку на нафтобазах е недостатньо ефективними

i

i

потребують

великих капiтальних витрат.

В той же час одними з найбiльш ефективних методiв боротьби з природними випаровуваннями нафтопродуктiв
е технолоriчно простi

шляхом введения в паливо

спецiальних додаткiв

i невелико! вартостi методи фiзико-хiмiчно! модифiкацii'
[3], що дозволяють помiтно знизити втрати нафтопродупiв

за рах:унок

зниження тиску

насичених парiв низькокипля чих компонентiв палива.
Авторами запропоновано модифiкуючу присадку, що вводиться в концентрацii'

0,001 - 0,01

% мае.

i дозволяс

зниз ити втрати вiд випаровування особли во в весняно-лiтнiй перiод . Присадка е складн ою сумiшшю поверхнево·

активних речовин

i аk"Тивуючих додаткiв,

розчинних у вуглеводнях. Вона е ефекти вною при зберiганнi сумiшевих

бе нзинiв з високим вмiстом легколетучих компонентiв, повнiстю розчинно ю в вуглеводневих паливах,

'i .

~ ~

;:-~

.S:

30

25

~

.. 20

7

"' 10' •

г

7

s

f

нетоксичною, покращуе с поживчi властивостi, не знижуючи якiснi
показники.

~

На рисунку показава залежнiсть зниження втрат бензину вiд

концентрацii. присадки.
Основними

задач ами

подальшага

дослiдження

е:

визначення

~ ~ "t ~~
""'
оптимальноi' концентрацii' присадки, яка призводить до суттевого
·* ~~ зниження тиску нас~чею:~ парiв i .втрат. нафто~родупу вiд

!!
·о;

0_0001 0 _0005

0 .01

0 .07

_
01

кnнцентр~цiя np~tcoдюt, .,.,

0 _3 випаровування при збер1rан ш 1 використаню; поршняння х tм отолопчних

характеристик палив з присадкою

i

без й застосування; проведения

економiчноi' оцiнки впровадження даного с пособу зниження втрат свiтлих

нафтопродуктiв вiд випаровування при зберiганнi

i ви користаннi.
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Ю.В. Зеленько, В . Н . Плахотник, М.Л. Сорока

Днепропетровский напиональный университет железнодорожного транспорта имени академика
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в

За последние пять лет объем перевозок нефтепродуктов железнодорожным транспортом резко увеличился и составляет более

20 млн . т в год. В свете данной тенденции, по мнению ряда отечественных специалистов[!] , велика вероятность увеличения числа

%.

случаев значительных эмиссий нефтепродуктов в окружающую среду.

x

Как nоказывает опыт разработки и проведения ликвидационных мероприятий с разливами нефтепродуктов на

ж

железнодорожном транспорте[1 ,2], наиболее актуальной является проблема подбора сорбента для сбора нефти с поверхности

i

деревообрабатывающей промышленности (ОДП) на основе альтернативного вяжущего

е

Поглотительная сnособность брикетов определялась в неподвижном слое нефтепродукта с учетом факторов, определяющих

.

скорость и глубину процесса поглощения : тиn нефтепродукта, nлотность и влажность сорбента, время контакта нефтеnродукта и

грунта. Нами был проведен ряд исследований и предложены в качестве поглотителя нефтепродуктов брикеты из отходов

-

отхода бумажной фабрики .

сорбента. На основе серии экспериментов nолучена зависимость общей поглотительной способности брикетов из отходов ОДП

НI

я,

#
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0,1 9

0.1925

0.195

0,1975
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rlcu:3
-+е мгсло ВМ. В

Pl\t .1. Звоис::и,;~остъ nоrпотительно;:t сnос:о5ности брнк•тоа

от их nлотности, которая представлена на рисунке

от их nr.относ1'14

1.

И з графика (рис .! .) ви дн о , что к~ивая зависимости поглощения бензина имеет экстримальный характер , в области

nлотн остей брикетов О , 185

- О , 19

г/см

.

В то время как для ди зельного тоnлива и масла она выражена nлавным спадом

погл отительной

сnособности с нивел ированием показателя в области nлотностей брикетов 0,186 - 0,2 г/смЗна отметке 65,5% и 55%
соответственно. Рекомендованная плотность брикета на уровне 0,175-0,180 г/смЗ с общей поглотительной способностью 75-82%
от массы поглотителя.

Предложевые брикеты из ОДП являются эффективными и удобными в работе, обладают высокими прочностными

характеристиками и, благодаря которым, утилизацию собранного нефтепродукта можно производить методом отжатия на
прессах.
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1. Природаохранная деятельность на железнодорожном транспорте Украины : проблемы и решения :
1 Плахотник В.Н., Ярышкива Л.А., Сираков В.И. и др., -К.: Транспорт Укра!ни, 2001

Монография

2.

Зеленько Ю.В., Плахотник В.Н., Поглотительная способность материалов,

ликвидации транспортных аварий с нефтепродуктами

используемых для

1 Экатехнологии и ресурсозбережение, 2004 - .Nй
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У сучасних тепло -

i масообмiнн»Х

апаратах , у тому числi призначених

i для

знешкодження газових викидiв,

широко використовуються найрiзноманiтнiшi конструкцiУ контактних пристро!в, якi постiйно вдосконалюються,
про що свiдчить значна кiлькiсть науково-технiчно!"л iтератури i патентних документiв [1 ].
У лромисловостi застосовують широку номенклатуру насадок,
ро3мiрами

i матерiалом

якi вiдрiзняються за формою,

(керамiка, порцеляна, метал, пластмаса тощо) . При цьому еквiвалентний розмiр

10-15

iснуючих насадок найчастiше перевищуе

мм ,

i тому

вони практично неможуть бути 3астосованi

у малотоннажних виробництвах , для яких необхiдна насадка ро3мiром до

Застосування дрiбноi· насадки мае, як переваги, так

i суттевi

5 мм.
i

недолiки . Так, насадка малих розмiрiв

сi<Ладноi· конфiгурацi! мае велику поверхню контакту, але створюе великий гiдравлiчний опiр. Крiм
того, дрiбна насадка 3азвичай менш мiцна

Аналi3 патентних документiв

i

i схильна до

3абруднення .

лiтературних джерел 3асвiдчуе про широке 3астосування рiзних

контактних пристроiв , наприклад, регулярних насадок,
дрiбm1М насадкам

3 ро3мiрами

елем ентiв

i

майже вiдсутнiсть даних по нерегулярним

1,5-5,0 мм.

Авторами 3апропонована конструкцiя нерегулярно! дрiбноi· насадки
наведено на рис .

[2],

пр икл ади виконашiЯ яко!

1.

Пропонована насадка мiстить центральне тiло з радiально розташованими у трьох взаемно
перпендикулярних rшощипах шiстьма стрижнями, якi можуть бути виконанi
що сполучаються
елементiв

3 поражниною

насадки ,

3 наскрiзними

отварами,

центра.пъного тiла . При цьому 3 бiльшуеться жорсткiсть конструкцil

достатнi питомий об ' ем

i

питома поверхня,

иенеликий

гiдравлiчний опiр

i

пристосованiсть до очищения вiд 3абруднень.

Рисунок

1 - Приклади

викоиання дрiб11о! нерегулярио! насадк и

Я к свiдчать попереднi досл iджсння, зазначена насадка, нескладна у виготовленнi та зручна в
експлуатацii, 3абезпечуе достатню i нтенсивнiсть масообмiнного проце су при не3начному гiдравлiчному
опорi насадки .
ЛIТЕРАТУРА:

1. Гiдродинамiка

колон з дрiбною насадкою (постановка 3 адачi)/

Жайворонок В.А ., Ракицький В.Л. ; НТУУ "КШ" . - Ки!в,
в ДНТБ Украi·ни:

2.

Заявка

u200701520

Жайворонок,

1.0.

2006. - 22с. :

iл .. - Бiблiогр .:

6 назв .

- Укр . - Деп.

20.11 .06, .N299.
Укра!на, МПК(2006)

BOlJ 19/30. Елемент насадки
- Заявл . 13.02.2007.

масоо-бмiнного апарата

Мiкульонок, В.Л. Ракицький .

Збрiка тез Х Мiжиарuдно"i нау ково -практичн о"i крнференцi"i с;rудентiв, аспранriв та молодих вчених
«Екологiя . Людина Суспiльство» (16-20травня

186

2007., м .

Ки!в , Укра!на)

1В.А.

«Техпологiя»

•

==================~
УДК

662.767.2:551.588 .7:536.464

ОСОБЛИВОСТI ВИКОРИСТАIIНЯ БIОГАЗУ В ЯКОСТI ПАЛИВА
I.Я. Сiгал, А.В. Злобинець, В .М. Радовенчик
Iнститут газу НАН Украiни
вул. Дегтярiвська 39, м. Ки'iв, 03113
Нацiональний технiчний унiверситет Укра'iни
"Киi'вський полiтехнiчний iнститут"
пр. Перемоги 37, м. Киi'в, 03056

e-mail: anyuta21@i.ua
Останнi кiлька десятилiть увага багатьох дослiдникiв прикута до процесiв та джерел утворення метану в
довкiллi. При цьому особлива увага придiлясrься джерелам антропоrенного походження, об'еми утворення метану

в яких сьоrоднi досить суттевi

i, за рiзними оцiнками, складають 4 - 16 % вiд загальноrо йоrо викиду в атмосферу.
- економiчним та екологiчним.

Така уваrа викликана , як мiнiмум, двома факторами

Той факт, що розкладання орrанiчних речовин в анаеробних умовах супроводжусrься утворенням бiоrазу,

основними компонентами якоrо с СО2 та СНФ було вiдомо людству давно. Спроби використання бiоrазу рабилися
людством

i ранiше.

Однак, особливо прискiпливо почали вивчати можливiсть використання бiогазу пiсля кризи

70-

х рокiв минулого столiття, коли цiни на eнeproнocil почали рiзко зростати .

3 iншого

боку, людству вже давно дошкуляе така глобальна еколоriчна проблема, як парниковий ефект. Метан ,

як i вуrлскислий газ, належать до парниксвих газiв . Однак, йога активнiсть у

21

раз в ища в порiвняннi iз активнiстю

вуглекислого газу. Тому в свiтi давно прийнято рiшення спалювати (окислювати) метан з переведениямйогов менш
активний вуглекислий газ . До найбiльш масштабних

антропогенних джерел бiогазу можна вiднести полiгони

твердих побутових вiдходiв, метантенки комунальних очисних споруд, споруди утилiзацii' органiчних вiдходiв у
сiльському господарствi. Так, лише, Бортницька станцiя aepaцii' (м. Ки!в) викидае в атмосферу до

3 млн.

м3 бiогазу

в рiк. Першi спроби спалювання бiогазу показал и, що воно проходить нестабiльно , вимагае особливих засобiв по
попередженню вiдриву полум'я , а для виготовлення пальникiв необхiдно використовувати спецiальнi матерiали.

В iнститутi газу НАН Укра!ни дослiджено можливiсть ефективного спалювання бiогазу

iз

пiдвищеним вмiстом iнертноi: складовоi'. В якостi модельного викаристовували природний газ, до якого
додавали визначену кiлькiсть со2.
Як показали дослiдження, при вмiстi в сумiшi до 60% со 2 швидкiсть розповсюдження полум'я (UН)
зменшуеться майже в 4 рази при зниженнi максимально! температури полум'я (ТД) на 103 оС в
порiвняннi iз аналогiчними параметрами nриродного газу (див. табл . )
Цiкав i результати отриманi при дослiдженнi утворення оксидiв азоту в резулыатi сnалювання
бiоrазу. Було встановлено, що iз з бiльшенням вмiсту в
знижует ься . Так, при збiльшеннi долi СО2 до

30 - 40 %

бiогазi СО2 вихiд оксидiв · азоту суттсво

вихi д

NOx знижусться на 35 - 50 % в

порiвняннi

з природн им газом .

По казни
к

Проведенi дослiдження дозволяють стверджувати,

що бiогаз с

енергоносiсм

з

хорошими

екологiчними характеристиками, а для його спалювання необхiднi слецiальнi стабiлiзатори, наприклад,
у виглядi запалювальних пристроi'в в коренi факела, керамiчних тунелiв чи цегляних щiлин.
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СПОСОБИ УЛОВJПОВАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ФЕРОМАГШТНИХ ЧАСТОК
А.М. Зюбрiй , А.Р. Степаток
Нацiональний технiчний унiверситет Украi"ни "Киlвський полiтехнiчний iнститут"
IХФ,МАХНВ
пр. Перемоги, 37, Киi"в 56

Проблема очищения промислових газових викидiв вiд зважених часток, якi генеруються в резулыатi
механiчних, термiчних

i хiмiчних

процесiв надзвичайно актуальна. В процесах очищения промислових

газових викидiв застосовуються як

cyxi,

так

i мoi<pi

засоби очищения.

Мокрi засоби очищення [ 1] у бiльшостi випадкiв дозволяють високоякiсно очистити гази, що
викидаються, вiд високодисперсних твердих часток, але, в свою чергу, генерують велику кiлькiсть
рiдких шламiв, подальша переробка яких вимагае великих витрат.

Cyxi засоби очищения газсвих викидiв вiд високодисперсних твердих аерозолiв включають фiлырування через
i магнiтних фiлырах.
Електрофiлыри, якi застосовуються для очищения rазiв, забезпечують вискоку ступiнь очищения часток (до 9899,5%), розмiром до 0,01 мкм . Вони мають низъкий гiдравлiчний оп i р (приблизно 100 Па), але мають також i ряд
рiзноманiтнi пористi перегородки, осаджения в електрофiлырах

серйозних недолiкiв : великi капiталънi витрати, складнiстъ в експлуатацil, в процесi роботи електрофiлыри
генерують шкiдлив i гази: окисли азоту та озон, якi потрiбно, в свою чергу, знешкоджувати.
Цих недолiкiв позбавленj фiлыри, в яких використовуються пористi перегородки (войлок, папiр,
тканина, волокнистi мати) . Найбiльш простими в експлуатацil е тканьовi та паперовi фiл ыри

[2]

регенерацiя яких здiйснюеться струшуванням аерозолю , що осiв, з поверхнi фiлыра механiчними,
аеродинамiчними або iншими способами. Але внаслiдок того , що фiлырування вiдбуваеться не лишена
поверхнi, ал е й всерединi фiлыруючо! тканини , цi фiлыри мають певеликий строк служби, порiвняно з
електрофiлырами, зернистими та магнiтними фiлырами . Недолiком також е порiвияно невелика
швидкiсть фiлырацii"

i,

як наслiдок цього, великi габарити установок.

Значно бi лъший строк роботи

i меншi

габарити порiвняно з рукавними та електрофiлырами мають магнiтнi

фiлыри . В з агальному виглядi вони представляютЪ спецiальну фiлырувальну тканину або зернистий шар, в яких
утво рюсrься за допомогою постiйних або електричних магнiтiв магнiтне поле спецiалъноl кон фiгурацii:.

Використания магнiтiв, ветапавлених всерединi рукавних фiлырi в, дозволяс утворити магнiтне поле вздовж
вci cl довжини рукава, що сприяс пiдвищенню ефекти вностi роботи

i строку

служби, ал е такi фiлыри дуже важко

реrенеру вати через об' ем не насичення фi л ырувальноi" ткани ни високодис персними твердими частками.
Вiдомий спо с iб очищения газу в iд частинок з магнiтною компонентою, що включае пропускаю1я
газу

крiзь

зону

м а гнiтноi

коагуляцii",

здiйснювану

в

розташованому

мiж

двома

тарiлками

псевдозрiдже ному шарi гранул при швидкостi газу не мeiOIIe в iд швидкостi пневмотрансnор1)',
регенерацiю гранул при скиданнi швидко стi газу до вел ичини, мeiOIIoi" вiд швидкостi псевдозрiдження,

i видалення

видiлених з газу частинок пiд дiею вiдцентрових сил . Цей фiлыр мае високу ефективнiсть,

просту конструкцiю , а також низькi затрати на виготовлення.

Аналiзуючи викладене вище, можна зробити висновок, що найбiльш перспективним способа~!
уловлювання високодисперсних феромагнiтних часток е магнiтна фiлырацiя в зернистих апар атах.
ЛIТЕРАТУРА:
1.Страус В. Промытленная очистка газов : - М., Химия,

1987,

с.

417.

2. Родионов А.И., Клушин В . Н ., Торочешников Н . С .. Техника защиты окружающей среды.

1989- 512

- М.:

с.
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ОСОБЕIШОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ КАЧЕСТВА ВОДЬI
ВОДОИСТОlffiИКОВ.
С.А. Кузьмичев, Н. К. Пильцова
Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт

e-mail: vti@cnt.ru

татi

вих

Современное экологическое состояние водных объектов РФ и
законодательства

[ 1]

действующей методики расчета
ЩО

сть

расчета ПДС

[2],

ПДС

действующей до

2007,

в

водоемы. С времени разработки (с

1990

Недостатками

сделало

действующей

г

)

методики

изменилось качество воды водных объектов, что привело

во многих водоемах к превышению фоновой концентрации нормированных
общероссийскими ПДК и

ерез

принятие нового водного

делает необходимой и актуальной проблему усовершенствования ранее

веществ над

невозможным достижение общероссийских нормативов .

системы ПДС-ПДК является

отсутствие

учета региональных

различий природного состава микроэлементов и солей в водоемах и естественного изменения

98-

качества воды в зависимости от водности и сезона.

ряд

ьтри

Для определения особенностей состава

теплоэлектростаций

iр,

[2]

МИ,

е на

но з

ика

воды в различных

речных бассейнах, что является

основой для разработки региональных нормативов ПДС, проведен анализ анкетных данных

(ТЭЦ),

являющихся

объектами

водопользования.

196

Географическое

расположение ТЭЦ позволило распределить их по бассейновым округам (БО), согласно водному
кодексу

[1].

Определение различий в минеральном составе водаисточников бассейновых округов

проводилось методом кластерного анализа

Линкольна (полных

Параметрами для анализа были концентрации

чем

90%

анкет

по

каждому

округу.

Cl-

и

Результаты

Окского, Донского и

[3].

по которым имелись в более

анализа показали,

водеисточников Енисейского БО отличаются от водаисточников

Камского,

связей), описанным ранее

S042-, данные

что большинство

Ленского, Двинско-Печерского,

Нижневолжского БО. Водаисточники Нижневолжского БО

iтнi

отличаются от водаисточников Иртышского и Верхнеобского БО. Водаисточники Амурского БО

к их

отличаются от водаисточников Нижневолжского и Донского БО.

!В Ж

показателей с общероссийскими ПДК для nодохозяйственных и

<КО

географически удаленных

Кроме того,

был проведен сравнительный анализ фонового уровня ряда
БО

нормированных

рыбехозяйственных

водоемов

в

Амурском, Нижневолжском и Донском. В Амурском БО фоновая

-

концентрация возрастала по наnравлению к устью Амура и на различных участках ( оз. Кенон, р. Оно н ,
НЯ

р-н Амурска) превышала

I[И

280 % . Наибольший процент nодоисточников с превышением

ПДК по Fe3 +

на

200-4 70%, cu2+ на 300- J 700%, . zn2+ на 1ООнормированных пок'азателей над ПДК в

я,

Амурском и Нижневолжском БО ваблюдался по Cu2+ (рис. i ,2).
В Донском БО фоновая концентрация Fe3 + на ряде участков бассейна Дона (р.Сосна, район

Ь,

Ливненекой ТЭЦ ; р . Осколец, р-н Губкинекой ТЭЦ) не превышала

:у,

Матырекого вдхр . была
м

больше

ПДК

на

28-220%

ПДК , но в районе

р.Егорлык и

соответственно. При этом отмечено, что в

Матырекам вдхр. повышение содержания Fe3+ связано с большим его количеством в подземных водах
[4] . По cu2+ наибольшее превышение фона над ПДК наблюдается в р.Егорлык (на 2800%).
В то же время, что фоновая концентрация тяжелых металлов в ряде водоемов уже достигает

значений, неблагаnриятно влияющих на ихтиофауну. Повышение концентрации Cu 2+, zn2+, Fe3+
понижает устойчивость рыб к стрессу, делает более восприимчивыми к различным заболеваниям

[5]. При

этом наиболее негативное влияние ионы тяжелых металлов оказывают на ранних стадиях

онтогенеза [б].В сложившейся ситуации с большими проблемами сталкиваются и промытленные
водопользователи,

труднопреодолимые

т.к .

при

решении

обстоятельства.

прирадоохранных

задач

они

имеют

Однако, разR,аботка региональных

практически

нормативов

ПДС

позволяет учитывать и то, что чувствительность к cu"'Z+, zn2+ отличается у различных видов рыб,
и зависти от концентрации са2+ в воде, оказывающего антагонистический эффект при совместном
воздействии этих ионов
Таким образом,

[7,8].

результаты этого исследования

обосновывают по

некоторым

показателям

минерального состава важность разработки регионального принципа расчета ПДС с учетом качества
воды в БО и экологических особенностей водоемов.
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Волги с превышением нормированных показателей

над ПДК.
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ей

Промислово-територiальний комплекс (ПТК) в районi м. Калуш Iвано-Франкiвсько! областi мiстить

ей

значну кiлькiсть техногенно-небезпечних пiдприемств (ТНП) I класу небезпечностi . Кризава екологiчна
с·итуацiя пiдсилюеться наявнiстю значно1 кiлькостi об'ектiв пiдвищеноl екологiчно! небезпеки, якi
утварилися в результатi дiяльностi колишнього калiйно-магнiевого комбiнату. Щоб вирiшити екологiчнi

проблеми на цiй територil, потрiбен комплексний пiдхiд, серед першочергових завдань якого

НЫМИ

-

розроблення заходiв iз пiдвищення техногенно-екологiчно1 безпеки та забезпечення рацiонального
використання природних багатств регiону. Актуальним е також вирiшення економiчних проблем
шляхом вiдновлення та розвитку виробничого потенцiалу закритих пiдприемств. Оскiльки бiльшiсть

С.

промислових об'ектiв характеризувалися ресурса- та енергоемними виробничими процесами, виникае

необхiднiсть

здiйснення

iнтегрально1

екологiзацil

виробництва,

зекрема

шляхом

локального

реiнжинiрингу. Метою наших дослiджень е обrрунтування локального реiнжинiрингу органiзацiйно

б с.

господарського механiзму iснуючих ТНП на прикладi Калусько! промисловоi· агломерацi·i.

зиях.

ефективних джерел iнвестицiйного капiталу, необхiднi новi прогрссивнi пiдходи здiйснення
промисловоi· дiяльностi на основi впровадження так званих "зелених" технологiй з урахуванням
наявноi· матерiально-сировинно1 бази й велико! кiлькостi умовно "заскладованих" вiдходiв 1,2 . За

baeri

Для вiдновлення виробництва в Калуському ПТК недостатньо лише виявлення та залучения

умов трансформацiйноУ економiки орrанiзацiйнi змiни на основi реiнжинiрингу бiзнес-процесiв

(РБП) е найрацiональнiшим напрямом удоеконалсиня iнвестицiйно-господарськоrо механiзму
ТНП . Реiнжинiринr покликаний кардинально полiпшувати основнi показники дiяльностi
пiдприемства, зокрсма екологiчнi, шляхом моделювання, анал i зу та перепроектування дiючих
бiзнес-процесiв (технологiй).
Для впровадження тiei" чи iншоi: моделi перебудови виробництва необхiднi вiдповiднi засоби ,
наприклад, технологiчнi розробки,

iнвестицil,

сиетеми управлiння,

спецiалiзований науковий

i

виробничий потенцiал. Окупнiсть iнвестицiй потребуватиме тривалого часу, проте без поетапного
здiйснення локального реiнжинiрингу бiзнесу не вижити. Одним з напрямкiв стратегii перебудови е
диверсифiкацiя дiяльностi з метою пiдвищенн.я прибутковостi, зекрема екологiчного бiзнесу. Така
nолi тика приносить успiх лише тим компанiям , якi розвиваються у взаемодоповнюючих сферах
дiяльностi . Диверсифiкацiя веде до збiльшення iнтенсивностi використавня наявних ресурсiв ,

i,

як

наслiдок , зниження вартостi основно! продукцi! компанi!. Iнша перевага реалiзацi! концепцii" розподiлу
дiяльностi мiж структурними одиницями

3 .

- пiдвищення lx стiйкостi за рахунок

розширення асортименту

На прикладi вiдновлення калiйно- магнiевого виробництва на базi iснуючих пiдприемств ЗАГ

"Магнiй" та ДП "Калiйний завод" можна одержати значний еколого-економiчний ефект: з одного боку - забсзпечуеться дiева схема поводженил з

сировина використовуеться для рiзних виробництв, з iншого
вiдходами з можливiстю Ух ефективноl утилiзацi!.

На початкових етапах при використаннi локального реiнжинiрингу для вiдновлення виробництва
виникае необхiднiсть у проведеннi внутрiшньоrо аудиту пiдприемства, зекрема детально! еколого 

економiчно! оцiнки його виробничих процесiв. Вiдповiдну оцiнку проведсна на ЗАТ "Магнiй", де
обrрунтовано й розроблево первинну модель його екологiчноi: модернiзацi!

4 .

Визначено, що

вiдновлення маrнiевого виробництва неможливе без вiдродження калiйного комбiнату як
постачальника магнiево1 сировини в ходi переробки наявних полiмiнеральних руд Калуського району.
Згiдно рекомендацiй необхiдно розробити проект реiнжинiрингу iснуючих виробництв

i

скласти план

поетапно! реконструкцi! двох пiдприемств з метою створення единого стратегiчного промислового
альянсу. Доцiльним буде сформувати на базi калiйно-магнiевого комплексу пiдроздiл новiтнiх
технол огiчних розробок для iнiцiaцii" техноекологiчних iнновацiй та ефективного впровадження

"ix

у
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виробництво. Такi нововведения забезпечать еластичне реаrування на змiни зовнiшнього середсвища в
умовах iнновацiйного розвитку дослiджуваного регiону. Застосування моделi реiнжинiринrу ТНП е
•

актуальним

Таким

1 для

•

.

•

1нших регююв.

0.: ·

<rином, реалiзацiя нацiональ'Н:оj' екологi<rно! стратегii' держави в частинi

забезпечення

техногенно-екологiчноj' безпеки можлива в умовах iнтегральноi екологiзацi! виробничого сектору
шляхом локального реiнжинiринrу iснуючих ТНП за рахунок довготермiнових кредитiв, ефективних

iнновацiйно-iнвестицiйних програм, що сприятимуть формуваншо конкурентноспроможноj' економiки
та вдосконаленшо природоохоронно! дiяльностi на дослiджуванiй територii.
ЛIТЕРАТУРА:

1.

Смоленський

Степаток ГС. Iнвестицiйне забезпечення рацiональноrо природокористування

I.M.,

еколоriчно-небезпечних виробництв в умовах трансформацiйно1 економiки
НУВГП.

Економiка.

Проблеми,

механiзми

природокористування. Рiвне : РВЦ НУВГП . -

2.

Смолеаський

покращення
технологии.

3.

I.M.,

та

2006.-

iнвестицiйне

Вип.

4 (36).-

Ч.

2.-

// 36.

наук . праць . Вiсник

забезпечепня
С.

рацiонального

429-435.

Костик Б.Ф., Пукiш А.В. Рентrеноструктурний аналiз полiмiнеральних руд для

еколоriчноrо менеджменту калiй-маrнiевого виробництва

//

Вопр .

химии и хим.

- 2005. - N2 1. - C.l7-20.

Смоленський

Степашок ГС. Стратеriчно-операцiйний маркетинг екологiзацii' техногенно

l.M.,

небезпе<rного виробництва за умов конкурентного середсвища

//

Економiка Укра!ни.

- 2006. - N2 9.-

С.

74-79.
4.

Смоленський

I.M. ,

Степанюк ГС. Екологi<rний

iнжинiринг як системоутворююча функцiя

менеджменту техногенно-небезпечного виробництва в контекстi "зелених" технологiй
економiка. Львiв: IРД НАНУ, ДПА ДРУК . -

2006.- N2 2.-

С.

//

Регiональна

226-233 .

Збрiка тез Х Мiжнародно! науково-практичноi конфсренцi 'i студентiв , аспрантiв та молодих вчсних
«Екологiя. Людина. Суспiльство»

192

(16-20

травня

2007.,

м. Ки!в, Укра!на)

«Технологiя»
Herbal

Ьiomasses

and their energy use

а в

Пе

USING

ТНЕ HERВAL BIOМASSES

ня

Кrasimir Gospodinov Georgiev
Technical University - Sofia, Bulgaria
e-mail: kgeorgiev@sion.bg

ру

их

ки

я

ик

ro

ля

м.

0-

С.

iЯ

за

FOR ENERGY GOALS.

The cultures, purposed for producing Ьiomass for energy goals are interested to the engineers because they
provide opportunity for reaching the positive energy balance in the processes of producing cheap energy in
agriculture. This is а serious premise for them to become а serious part of our day life.
Energy conversion technologies: heating and electrical conversion, cogeneration.
Energy conversion is build on the existing technologies in the area of energy conversion from wooden Ьio
masses. Tl1e buming is fulfiled in four phases. The free water is volatilized in Phase 1. ln Phase 2 the pyrolysis (transforrnation to gas) in dependence :fТom the temperature burning gases are fulfiled. ln this phase known
number of carbon oxide (СО), hydrogen (Н), Methane (СН4) as well other oxides are separated. In Phase 3
the buming of the gases is realized. If the oxygen is sufficient, the burning is full and the residuary products
are only carbon dioxide (СО2) and water. If the oxygen is not sufficient, carbon oxide, smuts, pitch and non
buming gases are produced. Yet, in phase in 4, the carbon burns away. ln this phase as well if the burn is full
(СО2) is released, if it is not the dangerous (СО) is fonned. This that is left is ан ash is and it comprises noncombustiЬ!e organic substances.
The ash content is nearly 5 percent in dependence from the vegetative sort, from the content of dan1p in the
fuel and :fТom another components as weJI, as the buming temperature. The ash is rich on low melting oxides
that can damage the existing boilers. This reduces the opportunities for herbal Ьiomasses to Ье burned, because
this requires the usage of special boilers in which burning is controlled so that the buming temperature does
not exceed 700 ОС ( Тhе temperature for шacerating the ash which at the temperature about 600 ОС to becomes
tacky) . The more inhomogeneous and rough is the output mass the higher is the fusing temperature. In optimum conditions the melting temperature of the ash is even over 1000 ОС. This temperature Jirnitation in practice decгeases the energy efficiency for the production of heat and electricity as well. ln reality, for reaching
high energy efficiency high temperature of the steam is, but this makes risk of constitнtion of massive sediments inside the pipes.
ТаЬ!е 1. Contents of the main chemical components of the straw, compared with the shr·eded wood.
:::;traw
Lhopped wood
Jngredients - %, dry

lngredients-%, dry
Typ1cal
Ash

'4.)

Norm

Typ1cal

2-IS

1.0

O.J-0.6

. Norm .

Si

0.8

0.1-2.0

0.2

< 1. 1

l:a

0.4

0.2-0.)

0.2

О.

к.

1.0

0.2-2.6

0.1

0.0)-0.4

(.;!

0.4

О. 1-1.1

0.02

< 0.1

:::;

: 0.15

0.1-0.2

0.0)

< 0.1

N

0./

0.3-1.)

0.3

0.1-0.7

l-0.9

Today we think that the ash is waste, but it can find important application in the farming now. The curios of the
ash except for determining the bumed fabric quality, сап Ье used and sold as manure. As it \>vas stated, the ash from
herbal biomass, combined with the wood ash macerates in lower temperature than the boilers deformation.
Installations with middle and large capacity can also produce electricity. It is clear that installations with
energy and heat со regeneration are preferred. With installations only for energy production we can achieve
40-45 % efficiency, so the losses from heat leaking in nature, air and water are appгoximately 55-60%. With
installations only fог heat production we can achieve 60% efficiency. With installations with со regeneratioп
Збрiка тез Х Мiжнародноi' науково-практичноi конфере.нцil С'Т)'детiв, acnpamiв та молодих вчених
«Еколоriя. Людина. Сусniльство»

(16-20 траnня 2007.,

м. Киi·в , Украi'на)

193

{1

~ «Технологiя»

·FF=======
the energy production is 20-30%, heat production- 60%. So here the losses are limited up to 10%. Except this
the со regeneration installations can Ье situated in farms for Ьiomass productioп. Installations with large capacities usually are supplied only with herbal Ьiomasses . There are а Iot of examples for coal plants that are
rearranged to work with cola and Ьiomass . These plants produce hundreds megawatts of heat, but the he1·bal
Ьiomass percent is limited up to 20%.
Except that the plants with usage of l1erbal Ьiomasses have economical meaning, the Ьiomass culture contribute to the lowing the injurious issues in the atmosphere; their incidence have positive effect on the nature.
Thanks to them many desert Jand are used again. Тl1eir usage for energy instead oftraditional fossil affects the
nature as follows :
- Decreasing the emissions of со 2
- Increasing the organic carbon in the land (Carbon Sink);
-lt is "possiЬ!e" the increasing ofthe Ьiological variety;
- Positive ёnergy balance;
- Reducing the usage ofplant pгotection resoшces and the risk for pollution the underground water and soil;
- Increasing the organic substances ofthe soil;
With existing of the fossil fuels and rising tl1e costs of the coals and gasoliпe the world will start to рау
g~·eater attention to the ways for producing energy from renewaЬ!e energy sources. The Ьiomasses will find
increasingly appliance for energy and heat production.
At the moment the Ьiomasses for energy goals are used with wide preferences and use large national subventions, that cover up to 50 percent from the spendings connected with sowing longstanding plants in desert
territories. Except that during the period-2007 2013 year the manufacturers of energy plants can receive subventions for development of the agrarian regions. It is more likely for the new plaпs for deve!opment of the
european union to include specific numbers to give assistance for cultures that are not used for making food
but for energy, as for the development of !оса! energy productions.

Збрiка тез Х Мiжнародноi" науково-практичноi конференцii Сl)'дентiв , асnрантiв та м олодих вчених

«Еколоriя. Людина. Суспiльство» ( 16-20 травня 2007., м. Киiв, Украiна)

194

his
acare
bal

«Технологiя»
УДК

628.1.032:66.081.63:546.175

ОЧИIЦЕIПIЯ ПИТНОI ВОд ВIД ШТРАТШ
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Вмiст нiтратiв у

водi джерел централi3ованого

питнога

водопоетачания

регламентусrься

i для Украi"ни 3Гiдно 3аконодавства не повинен перевищувати
45 мг/ дм3 [1]. Надмiрна кiлькiсть нiтратiв 3rубно дiе на живi органi3МИ. Так, пiдвищений вмiст
нiтратiв (бiльш 50 мг/дм3) у водi, яка постiйно використовуеться для пиття, при3водить до
порушення окислювальноl функцil кровi - метгемоглобiнемil. У питнiй водi з пiд3емних вод
мiститься до 200 мг/дм 3 нiтратiв [2].
вимогами нормативних документiв,

Метою дано! роботи було дослiдження ефективностi 3Воротного осмосу ни3ького тиску у

процесi

очищения

води

вiд нiтратiв .

зворотноосмотичних мембранах
селективним шаром

i

ESPA-1

Дослiдження

проводились на двох

(виробництва фiрми

"Hydranautics") 3

ни3ьконапiрних
полiгiдразидним

ОПАМ-КН (виробництва ЗАТ "Полiмерсинте3", м. Володимир, Росiя) на

основi полiамiду на пiдложцi з нетканого полiпропилену, тканного та неткалого лавсану.

Одержаннi нами данi показують (Ри с. 1, 2), що при пiдвищеннi концентрацi1 нiтратiв у розчинах
NaN0 3 з 50 до 200 мг/дм3, 3Меншення коефiцiенту 3атримки :ix мембраною ESPA-1 не3начне i
складае лише 0,33 % (коефiцiент 3атримки 3меншуеться з 99,14 до 98,81 %), а у випадку мембрани
ОПАМ-КН це 3ниження складало 0,53% (3 98,88 до 98,35 %). Питома продуктивнiсть при цьому
знижуеться 3 31,8 до 29,7 м3 /м2·год та 3 26,2 до 22,9 м3;м2 ·год для мембран ESPA-1 та ОПАМ-КН
вiдповiдно . У випадку фiльтрування ро3чинiв Ca(N03)2 при пiдвищеннi концентрацii" вихiдних
розчинiв спостерiгаеться не3начне 3ниження 3атримки нiтрат- iонiв мембраною ESPA-1 , що
складае 0, 15% (коефiцiент 3атримки 3меншуеться 3 99,96 до 98,81 %) i 0,32% (3 99,87 до 99,5 %)
у випадку мембрани ОПАМ-КН . Питома продуктивнiсть при цьому 3нижуеться 3 31,7 до 29,9
м3/м2 · год та 26,1 до 21,4 м3 /м2·год для мембран ESPA-1 та ОПАМ-КН вiдповiдно .
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Рис. 1. Залежнiсть коефiцiента затримки NОз- R (1, 1)

i

питомо"i продукутвностi мембрани ESPA-1 Jv (2, 2)

вiд величини концентрацii NОз- в розчинах NaNOз
llP = 1 МПа

(11, 2) i

Ca (NOзJ2

(1, 2)
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Погiршення характеристик мембрани при пiдвищеннi концентрацii" вихiдного розчину можна

вiднести на рахунок посилення концентрацiйно'i поляризацiУ.
Таким чином для очищения питноi" води вiд нiтратiв можна використовувати обидвi мсмбрани, але
при никористаннi мембрани

ESPA-1

питома продуктивнiсть

r

бiльшою нiж у випадку ОПАМ-КН.

Одержанi результати використовуються при розробцi багатофункцiональних блочних установок для
одержания високоякiсноi' питноi" води в регiонах , де вона не вiдповiдаr дiючим стандартам.
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ОСОБJПIВОСТI УПРАВЛIШIЯ ЕКОЛОГIЧНИМИ РИЗИКАМИ
О.Р. Беднарська

Iнститут пiдприемництва та перспективних технологiй при НУ "Львiвська полiтехнiка"
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Протягом. останнiх рокiв особливо! актуальностi набувае проблема екологiчних ризикiв, втрати вiд

наслiдкiв яких постiйно зроста.Ють. Виникае необхiднiсть органiзацй сиетеми ризик-менеджменту, в
якiй управлiння екологiчними ризиками займае далеко не оставне мiсце .

Екологiчнi ризики мають ряд особливостей , якi вrтивають на процес управлiння :

1. Масштаб

наслiдкiв ризику. Наслiдки екологiчних ризикiв завдають шкоди не лише пiдприемству,

а й довкiллю екологiчно небезпечноi: зони.

2.

Час прояву наслiдкiв ризику. Завдана шкода навколишньому середонищу

i

здоров'ю людей

проявляеться у невизначений перiод часу пiсля здiйснення викидiв.

3.

Складнiсть здiйснення грошовоl оцiнки екологiчних ризикiв . Це пояснюсrься труднощами оцiшовання

морально! шкоди, а також використавня застарiлих методик розрахунку еколоrо-економiчних збиткiв.

В процесi здiйснення виробничоl дiяльностi пiдприемств виникають такi види еколоriчних ризикiв : прир одно·
екол о ri<Jний , ризики катастроф , техногенний, еколого-економiчний, еколоrо-демографiчний та iншi

[!] .

Для кожного з видiв ризиь.}' необх iдно застосовувати той чи iнший метод управлiння в з алежностi
вiд специфiки ризику та можливих наслiдкiв . Для цього необхiдно здiйснити оцiнку ризикiв.
Якщо ризик е катастрофiчний , необхiдно вiдмовитись вiд реалiзацii' проеiпу. У цьому випадку

застосовуються такi методи як уникнення або попередження ризику. Вони е найбiльш простими
радикальними, але призводить до втрат прибутку. Тому

lx

i

використавня повинно бути обrрунтованим.

У випадку наявностi несуттевого ризику використовуеться прийом прийняття ризику. Приймаеться
рiшення про покриття втрат вiд ризику власними засобами

[2].

Можли в i випадки , коли пiдприемство може не мати достатньо коштiв для компенсацil з авданоl ш коди дов кiллю,
здоров ' ю людей. За таких умов одним з способiв мiнiмiзацi'i економiчних ризикiв Е зовнiшн Е страху вання .

Еколо гiчне страхування може вi дirрати роль гаранта механiзму вiдповiдальностi

[3].

Система еколоriчне страхування мае ряд переваr:

1. Надае можливiсть п i дприемству компенсувати з битки , завданi довкiллю.
2. З абез печуе правовий захист у р аз i забруднення природного середавища [4] .
3. Спр ияе здiйсне нню на пiд пр исмствах екологiчного у правл iння, впровадже нню
в ис окот ех нiчних

техн ол о riй

в иробництва.

Це

по з итив но

в плива е

на

я к tсть

сучасних
проду кцil,

ко нкур е нто спр оможн i сть пiдпри ем ств , на е коном iку кра!ни з а rал о м .

Ключовими завданнями для здi йсн ення органiзацi l та розвитку сиетем и екол огiч но го страхування в
Ук ра·iнi Е в до с конал ен ня за ко нодавства та р озроб к а наукав о -методич ного з абезпече :н ня страхування
е колог iч них р из икiв.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМIЧНI ОСИОБИ ПРИРОДОКОРИСТУВАНПЯ
Ю.М. Артеменко
Нацiональний технiчний унiверситет Украi'ни

"Ки'iвський полiтехнiчний iнститут"
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Природокористування

-

це регулювання всiх типiв використання

природних ресурсiв

для

господарства та охорони здоров'я.

Розвиток продуктивних сил, зростання обсягiв природокористування й темпiв забруднення
довкiлля

за одночаснога

населения,

зниження

вичерпання

природних ресурсiв,

продуктивностi

працi

-

все

погiршення здоров'я

це

зумовило

працездатного

формування

економiки

природокористування - новоi· галузi науки, що вивчае методи найефективнiшого впливу людини на

природу для пiдтримання динамiчноi· рiвноваги, колообirу речовин у природi. Пiсля об'ективного
аналiзу

причин

екологiчних

катастроф

i

величезних

економiчних

втрат

вiд

нерозумного

господарювання, яких людство зазнало останнiми десятилiттями й ранiше, стало зрозумiло, що
принципи природокористування мають бути iнакшими, якщо ми хочемо вижити. Тому провiдним
принципом

природокористування

в

наш

час

став

еколоrо-економiчний,

за якого

критерiй

ефективностi господарювання формулюеться так: одержання максимальних матерiальних благ з
мiнiмальними витратами й мiнiмальними порушеннями природного середовища.
Але, як

i ранiше,

стикаються екологiчнi та економiчнi iвтереси,

i,

на жаль, здебiльшого перемагають

економiчнi: вирубуванню лiсiв вiддають перевагу над 1х використавням для рекреацi1, розвитковi

rуристичного бiзнесу

- над збереженням

-

над збереженням рiдкiсного ландшафту чи озера, а морським нафтопромислам

морських екосистем тощо.

Основнi завдання економiки природокористування :

- визначенн:я збиткiв, заподiяних економiцi держави
- визначення розмiру витрат, необхiдних для лiквiдацii' негативних техногенних впливiв на довкiлля;
- оцiнка абсоmотноi' та вiдносноi' ефективностi витрат на охорону й вiдновленн:я природи
- розробка економiчних методiв керування природоохоронною робатою
Показниками збиткiв

вiд забруднення довкiлля слугують:

пiдвищення рiвня захворюваностi

населения; зниження продуктивностi сiльського господарства; прискорення спрацюванн:я основних

фондiв та iн. Вартiсть вiдновленн:я природи визначаеться за необхiдними витратами на рекультиваuiю
ландшафтiв, вiдновлення водойм або сiльськогосподарських угiдь, озелененн:я тоща. Та при цьому

часто неможливо оцiнити по гiршення соцiального ю1iмату, порушення рiвноваги в екосистемах ,
загибель внаслiдок техногеиного впливу унiкальних геологiчних пам ' яток чи ландшафтiв, зникнення
багать ох видiв рослин

i тварин.

Природоохороннi заходи мають не тiльки економiчний ефект (заощадженн:я витрат на лiкування та
соuiальне страхування хворих , niдвищення продуктивностi працi, збiльшення бiопродуктивностi,
облагородження ландшафту тоща), ай соцiальний- полiпшення настрою людей, зменшення 1х мirpaцii',
стримуванн:я конфлiктiв, зниження злочинностi тощо .
Податок за забруднення середавища мае бути досить високим, щоб пiдприемствам було вигiднiше
охороняти довкiлля, нiж забруднювати йоrо . Екологiчнi лiцензii' дають право на викиди конкретного
забрудника на конкретний промiжок часу й у

конкретних обсягах .

Цi права може продавати

пiдприемствам державний орган або одне пiдприсмство iншому. Цiна лiцензii' залежить вiд добового
часу, сезону, обстановки в регiонi. Торгiвля квотами на забруднення

-

найгнучкiший з

ycix

вiдомих

метод економiчноrо реrулювання якостi природного середовища .
ЛIТЕРАТУРА:
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ШдГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСШ ДО ФОРМУВАIШЯ В УЧШВ

ЕКОЛОГ~ОIКУЛЬТУРИ
О. В . Бiлоус
Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М. П. Драгоманова
e-mail:helen. Ьilous@gmail.com

Екологiчна освiта та виховання людини на сучасному етапi розвитку суспiльства

-

проблема актуальна.

Людству необхiднi нова фiлософiя життя, високi екологiчна культура та свiдомiсть. В кожно·i особистостi повинно
сформуватися почуття високоi" вiдповiдальностi перед живим свiтом сьогодення та майбутнього.

В ажливiсть екологiчного виховання дiтей в дан iй ситуацi! переоцiнити неможливо. Адже, бiльшiсть людей
3асвоюють переконання
Першим

i найбiльш

3 дитинства,

ще до того, як навчаються критично осмислювати отриману iнформацiю.

важливим етапом формування екологiчноi" культури е початкова школа. Психофiзiологiчнi

особливостi молодтих школярiв, такi як висока пiзнавальна активнiсть, природна допитливiсть, емоцiйнiсть,
створюють сприятливi умови для екологiчного виховання. Саме цей перiод у життi дiтей е досить ви3начним для

усвiдомлення себе частинкою Природи, свое! ролi у й збереженнi та захистi.
Вчитель початкових класiв

- центральна фiгура у

створеннi сприятливого еколого-освiтнього середовища. Чим

вищим буде рiвень його екологiч но! культури та компетентностi у питаннях методики екологiчного виховання , тим
бiльший вiн матиме вплив на формування екологiчно! свiдомостi школярiв.
Однак, на часi дослiдження переконуютЪ в недостатнiй готовностi педагогiв до реалiзацi"i завдань екологiчно"i
освiти

i виховання та необхiдностi i"i оновлення .

Актуальнiсть, недостатня розробленiсть, практична значимiсть дано! проблеми визначили вибiр цiei" теми. Нами
була розроблева модель пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв до екологiчного виховання школярiв.

Спецкурс "Екологiчне виховання молодших школярiв" розрахований на студентiв

Il-III

курсiв педагогiчних

вузiв факулыетiв "Початкове навчання" .

Мета курсу: методична пiдготовка майбутнього вчителя початкових класiв до здiйснення екологiчно·i освiти та
виховання молодших школярiв.
Завдания курсу:

- розкриття сучасно! концспцil екологiчноi· освiти та виховання в початковiй школi;
- о3найомлення 3 нетрадицiйними методиками екологiчного виховання школярiв ;
- розвиток здiбностей до викладання екологiчних знань в початковiй школi;
- формування творчого мослення, здатностi до самоосвiти та саморозвитку.
С пецкурс "Е кол огiчне виховання молодших школярiв" розрахований на

18

аудиторних годин

i р озкр ивае

насту пнi питания:

1. Теоретичнi

засади еколо гiч но! освiти та виховання. Вивчення дано! теми сприя е осми сленню студентами

з авдань та результату екологi чного виховання молодших школярiв , дае поняття краезнавчага при ~щипу

i йога роль

в екологiчнiй освm.

2. Органiзаuiйнi

форми екологiчного виховання учнiв початкових класiв. Передбачае ознайомлення майбутнiх

у чителiв з рiзними формами opraнiзaцii" еколого-виховного процесу, методикою реалiзацil мiжпредметних звязкiв.

3. Народна педаrогiка в екологiчному вихованнi молодших школярiв. Студенти отримують рекомендацii" щодо
основних методiв еколоriчного виховання засобами народних традицiй ставлення до природи.

4.

Зарубiжний досвiд еколоriчноi· освiти та виховання в початковiй школi. У багатьох зарубiжних краlнах

сьогоднi розробляються довготривалi екологiчнi програми для учнiв початкових клас iв

3 якими

досить корисна

ознайомитися майбутнiм учителям.
Форми органiзацii" навчальноrо пр оцесу: лекцil, практичнi заняття

- по 8 год,

семiнарське заняття

- 2 години.

Метод оцiюовання: метод портфолiо. Пiд час практичних занять, самостiйно"i роботи студенти виконують рiзнi
завдання

i оформлюють "ix у

власне портфолiо, який презентують на останньому заняттi .

ЛIТЕРАТУРА:

1. Iщенко
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с.
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ДОСЛIЛЖЕШIЯ ЕКОЛОГIЧНОI БЕЗПЕКИ В
YКPAi'm
А . В . Чернихiвська
Рада по вивченюо продуктивних сил Украiни НАН Украi"ни

Дослiдження еколоriчно! безпеки у складi нацiональноi" безпеки держави мають певнi iстотнi здобутки. Початок
дослiджень припадае на середину 90-х рокiв минулого столiття, коли усвiдомлення незалежностi держави потребувала

на.

но

методолоriчного

i методичного

забезпечення формування полiтики нацiонально! безпеки, вивчення засад нацiонально!

безпеки як системного багатокомпонентного явища й однiеi" з фундаментальних основ державотворення.

Особпиве значения дослiдження екологiчноi" безпеки в системi нацiональноi" безпеки пов'язано з аналiзом,
i техногеиного характеру, що характеризуються

ей

попередженням та прогнозуванням надзвичайних ситуацiй природного

чнi

постiйним збiльшенням матерiальних збиткiв

ля

i соцiальних втрат [2].

Таким чином , проблема екологiчно! безпеки, враховуючи наслiдки aвapii" на ЧАЕС, набула в Украlнi

ть,

безпрецедентних масштабiв. Екологiчна безпека виступае як заперечення екологiчно! загрози, що знаходить прояв
у локальних, регiональних

i глебальних масштабах як екологiчнi стихil, соцiальнi кризи та техногеннi катастрофи .
- основний засiб розв'язання екологiчних проблем , який гараитуе громадянам
розвиток i життедiяльнiсть у сприятливому природному середовищi.

им

Забезпсчення екологiчно! безпеки

ИМ

Украi·ни суспiльний

о"i

nриродного середавища при якому забезпечуеться заnобirання поriршенню екологiчного стану та виникнення небезпеки для

Закон Укра!ни "Про охорону навколишнього середовища"
здо ров'я людей

!МИ

[1 ].

(1991)

визначае екол огiчну безпеку як стан навколишньоrо

Проблеми антропоrенноrо впливу на природне довкiлля Украi"ни об"ективно вимаrають радикально!

еколоriзацi·i суспiльно-полiтично·i думки, посилення уваrи до вирiшення природоохоронних проблем на всiх рiвнях opraнiзaцil

i наукових знань [4].

суспiльства, пошуку новiтнiх пiдходiв !хньоrо розв'язання на основi nрiоритету екологiчних законiв

В реалiзацii: заходiв, спрямованих на досягнения, пiдтримку та контроль за дотриманням вимог
екологiчноl безпеки мають брати участь всi гiлки виконавчо\ та законодавчо\ влади, що потребуе впровадження
та

чiтко вiдпрацьованого механiзму органiзацiйного управлiння дiяльнiстю всiх суб'ектiв процесу забезпечення
еколоriчноl безпеки. Стратегiчним напрямом охорони довкiлля та збереження природних ресурсiв повинно стати
подолання низькоrо рiвня використання первинноl сировини, вторинних ресурсiв
nереробки, в провадження безвiдходних технолоriй

[5].

i

вiдходiв до повторноi·

Отже, головною метою екологiчно\ безпеки Украi"ни мае

бути вироблення концептуальних засад загально\ cтpaтeril у сферi рацiонального природокористування та захисту

навколишнього середовища, а також втiлення

lx у практику з метою сталого економiчного та соцiального розвитку

держави. При цьому передбачасrься формування нових типiв технологiчних процесiв , соцiальноl органiзацi\ та
\Е:

управлiння , здатност i розв'язувати екологiчнi проблеми та зменшувати будь-якi екологiчнi небезпеки , що
становпять значну загрозу нацiональнiй безпецi Укра!ни. Науковi дослiдження в сферi теоретико-методологiчного

и

пiдrрунтя забезпечення екологiчноi" безпеки мають спрямовуватись на формування цiлiсних державних та

ь

регiональних доку ментiв з соцiально-економiчного розвитку концеnтуального та стратеп чно го характеру, як -то
Концепцiя еколоriчноi" безлеки perioнiв та галузей,

Стратеriя сталого розвитку держави, обласних та

територiально-галузевих утворень, документи зi Стратегiчно"i екологiчноi" оцiнки розвитку та розмiщення
продуктивних сил тощо.
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MONIТORING OF А LEVEL OF :КNOWLEDGE ON ECOLOGICAL SAFETY OF GRADUAТES OF RURAL SCHOOLS
Т. V. Dushanova, O.V. Harnardyuk
Kaшyanets-Podilsky state university, Ulпaine
Kaшyanets-Podilsky, Ivan Ogienko St., 61
Соппесtiо!1 to tl1e Coпveпtion of fue United Nations Ьу the rights of children and Ьеr ratification Ukraine has recognized fue respon·
sibility before the world community оп mainteпance in fue territory of all positions of tЬе given document. Not Iooking on some steps
of our state on а way of maintenance of fue rights of children~ such articles as are infi"inge: article 28 " ... fue right of fue child оп education ... "; article 29 " ... а direction of education оп preparation for an adult life ... ".
Our researches have Ьееп directed оп definitioп of readiпess of graduates of general educatioпal institutions to start out an inde·
репdепt professioпallife . The especial atteпtioп at monitoring а coпdition of erudition was given to definition of а Jevel of knowledge
that will сnаЬ\е to avoid deliberately iп the future ecological risks of influence ofharmful factors on health during working activity.
WitЬ the purpose of maintenaпce of objectivity, respondents belonged to natives of different social groups. The age made fi"om 16
till 18 years. In total during carrying out of monitoring 357 respondents have been interrogated of different sex.
lt is fixed discrimination of fue rights of cl1ildren in а place of residing. So, children of а countryside have iess in comparison with the chi!·
dren of the same age which live in cities, opportunities for realization of the right on qua!itative and high-grade initia\ eco!ogical education.
Edнcationa! institutions on vi!lage are not completed with experts on teaching bases of ecological knowledge, that is negatively displayed оп an
edнcationa! level of pupil. Last is one of determining factors of formation of а stereotype of conduct in an enviroпment.
The most part of natives of village aspires to Ieave it, will Ье arranged to work in city at tl1e industrial enterprise. But the data ofinter·
rogatioп show, tlшt 98 % of recent pupils do not understand value of fue term " harmful conditions of fue industrial eпvironment ". ТЬе
last often is fi"equently percei\ ed Ьу fuem as such which gives fue certain material advantages, high wages, and, accordingly, is entire!y
positive. Weight of work (quantity and weight ofthe lifted cargo, а dynarnic and static pressure etc.) is allocated in quality ofthe unhealth·
iest factor. lt's presence or absence, in their opinioп, it is necessary to Ье guided at а choice of а trade and а piace of work. То chemical
factors of influence (to the maintenance nickel and lead in air) it is not given appropriate attention, physical and biological factors simply neglect. Exception is made Ьу group in 2 %, geпerated of children ofteachers and medical workers. The Ьig role in formation of есо·
logical consciousness of this group of pupils is played Ьу parents, which have possibility to use information bases and as consequence,
о\\~1 the qнestions ofthe cormnoп ecological safety better. We ascertained also awareness of childreп of physicians оп questions ofharmful inflнences and professional risks. At the best positioп tЬere are cl1ildren ofthe mixed familics ofphysicians and teachers.
Сапсет causes that fact, that most of the children start out in life without fuat base ofkпowledge wilich would enaЬie them to rea!ize itself professionally, remaining thus healfuy. Urgent is necessary to develop the mechanism of realization of.princip!es of the
Convention of the Uпited Nations Ьу the rights of children in part of ecological education on village, having entered tl1e responsibility
and the control over execution of requiremeпts and the рщюsеs.
1
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СЕРЕЛОВИЩ А
У.П. Федуник, С . € . Шутка
Нацiональний лiсотехнiчний унiверситет Укра1ни
вул. Ген . Чупринки, 103, м. Львiв, 79057
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Однiею з прiоритетнщ: задач еколого-економiчних дослiджень е розробка

i

реалiзацiя державно!

стратегii' сталого розв итку Украi'ни . П ерехiд на приющпи сталого р озв итку, що забезпечуе збалансоване
~ирiшення соцiально - економiчних задач на перспектину

передбачас посилення екологiчно! складовоi' економiки

i

i

охор о ни навколишнього

гармонiзацiю еколо гiчних

Наростаюча суспiльн а с в iдомiсть з

питань

охорони навколишнього

прийняття у 1992р. Стандарту з управл iння навколишнiм середонищем
Постанови Ради €вропейського Союзу

N!!1836/93

середавища призвела до

BS 7750

загальнiй системi еколоriчного менеджменту та аудиту навколишнього середавища (ЕМАS) , а також

cepii'

мiжнародних стандартiв систем еколоriчного менеджменту

Технiчним комiтетом

207

i

аудиту

ISO 14000,

розраблених

Мiжнародно·i Органiзацii' Стандартизаuil.

З riдно вим о г Закону Укра'iни

[1)

на п iдприемствах , у стансвах та органiз ацiях Укра'iни перед бач аЕ.ть с я

про ведения екоаудиту на добровiльнiй основi . В той же час для об'ектiв або видiв дiяльностi, якi становпять
пiдвищену еколоriчну небезпеку, вiдповiдно до перелiку, що затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв Укра'iни, у окремих
випадках (банкрутство, приватизацiя, передача у довгостр окову ар енду об'ектiв державноi· чи комунально!

власностi тоща) повинен проводитися обов'язковий екоаудит.
У в iтчизнянiй науков i й лiтературi висвiтленi асп екти op raнiзa цi'i еколоriчного аудиту, йога мiсця

i суб' екти

роз глянут i питания, якi стосуються процедури здiйснення екологiчноrо аудиту пiдприемств

i

рол i в

екоаудиту. Особливо детальн о

(2] .

За ко р откий час фах iвц i Мiнеко бе з пеки Украlни здiйснили роз робки, спрямованi

се,

ty

(Великобрит анiя) ,

про добровiльну участь промислових пiдприемств в

co-

he

економiчних

економiчного контролю в процесi становления ринковоi' економiки е еколоri чний аудит.

стру ктурi державного контрол ю . Визначенi задачi, ц i лi , критер i'i, об'екти

:11-

середо вища,

iнтересiв суспiльства на всiх рiвнях упр авлiння . Одним з найефективнiших iнструментi в еколоrо

llD-

m-

i

на становления

i

в пр о в адження екол о гiчн ого аудиту в практику rосподарювання , що доз воля е регул ювати екол о го - екон омiч н i
вiдн ос ини го сподарськоrо о б'екту

i навкол ишнь о го

середавища в ум о вах рин ку. Але екол огiчний аудит тi л ьк и тод i

буде ефективним , коли буде оснащений нау ково- обrрунтованою нормативною б аз ою.
Отже , розвиток еколоriч ного аудиту в Укра!нi стриму еться, по-перше, в iдсутнiстю вiдпов i дноi·

i

нормативно-правовоi' бази , по-друге, вi д сутнiстю роз'яснень важливостi

необхiдностi здiйснення

екологiчного аудиту в промисловостi та iнших сферах дiяльностi, пов' язаних з впливом на навколиш не
t еред овище . Крiм того, об'е ктивний розв иток екоауд иту
с вропейське

i

свiтове спiвтовариство ,

i

гостро ста в лять

його перспеъ:тиви в Украi'нi , яка входить в
питания

вiтчи з няних кадрiв у сферi екологiчного аудиту, якi здатнi конкурувати

про

необхiднiсть

3 захiдними

форм у ван.ня

еко аудиторами .

Здiйснення екологiчно го аудиту буде сприяти запровадженню едино\ державно! полiтики шодо
довгострокових екологiчних nрограм

3

вiдтворення еколоriчного стану навколишнього середовища,

залучаючи для цьоrо не тiльки державнi, а в основному недержавнi кошти пiдприемств-забруднювачiв .
Еколо гiчний аудит як один з найважливiших еколоrо-економiчних

i

адмiнiстративно-правових

iнструментiв у вiтчи3нянiй системi еколоriчного управлi ння повинен, нар ештi, зайняти св ое законне

мiсце, забезпечуючи перехiд Украi'ни до р инков о орiентованоi:, ефективн оi'

i

еколоriчно безпечно!

економiки, вiдповiдно до концепцi i' переходу Укр аi'ни до сталого розвитку.

ЛIТЕРАТУРА :

1. Закон Укра!ни
- N2 150;

2.

"Про еколоriчний аудит" в iд

24

червня

2004 р . N2 1862 - IV. // Урядовий

Екологiчний аудит: По сiбник з екологiчноrо менеджменту

Саталкiн Ю .М. , Навроцький В .М. та iн . - К . : Символ-Т,

i екологiчноrо
1997.- 221 с.

аудиту

кур'ер . -

2004.

1 Шевчук

В.Я . ,
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ВП.ЛИВ ПРИРОдИ АРОМАТИЧIШХ СПОЛУК НА ЕФЕКТИВНIСТЬ
БIОФIЛЪТРУВАННЯ ЧЕРЕЗ АКТИВНЕ ВУГIЛЛЯ
Н.А. Клименко, А.В. Синельникова, О.В. Забнева

Iнститут колоi'дноi' xiмii' та xiмii' води iм. Думанського
бул . Академiка Вернадського 42, м. Киi'в, 03142
Нацiональний технiчний унiверситет Украi'ни '
"Ки!вський полiтехнiчний iнститут"
· пр. Перемоги 37, м. Киi'в, 03056

e-mail:gomelya@users. ntu-kpi. kiev. ua
Фенольнi сполуки широко використовуються в рiзних галузях промисловостi. Типовi концентрацii' фенолiв у

стiчних водах заводiв по переробцi нафти , як правило, не перевищують 50 мг/дмЗ для дистиляцiйноrо
устаткування, 50-500 мr/дмЗ для каталiтичноrо крекiнгу й становлять бiльше 500 мг/дмЗ у насичених лужних
розчинах. Наявнiсть rруп-замiсникiв у фенолах Снаприклад нiтро-, амiно- i iн.) збiльшуе токсичний вплив цих
сполук на навколишне середсвище та здоров'я людини i визначае lx резистентнiсть у бiологiчних процесах .
Видалення похiдних фенолу зi стiчних i природних вод еколоriчно прийнятними й економiчно ефективними
методами меже бути здiйснене адсорбцiйнойним очищенням води на бiологiчно активному вугiллi (БАВ) .

Цiль роботи

- оцiнка

ефективностi процесу сорбцГi ароматичних сполук з рiзними функцiональними групами

на бiологiчно активному вуriллi залежно вiд хiмiчноi' природи сорбатiв

i

величини питомого навантаження

органiчно! речови..чи на БАВ . Об' сктами дослiдження були вибранi речовини: 2-нiтрофенол, анiлiн

i 2-амiнофенол,

що е типовими представниками речовин-забруднювачiв виробничих стiчних вод.
Бiологiчно активне вугiлля пiдготовлене шляхом попередньоi' iмобiлiзацii' на поверхнi гранул активного вуriлля

бактерiй-деструкторiв родiв Pseudomonas i Bacillus, якi с деструкторами ароматичних сполук.
Дослiдження виконанi в статичних i динамiчних у~ювах. Розчини ароматичних сполук фiлырували через шар
БАВ з постiйною швидкiстю, час контакту становив

t=25 хвилин. Вхiдна концентрацiя органiчних речовин - 50±3
мг/дмЗ. Контроль за вмiстом органiчних забруднень здiйснювали спектрофотометричним методом та за по казником

хiмiчного споживання кисню (ХСК).
У резулыатi роботи було встановлено, що ефективнiсть динамiки процесу сорбцii' ароматичних

сполук з

рiзними функцiональними групами

( 2 - нiтро-, 2 - амiнофеноли i анiлiн ) на БАВ залежить вiд величин змiни
вiльноi' енергii' Гiббса (t.GOa) i питомого навантаження органiчноi' речовини на бiологiчно активне вугiлля.
Аналiз змiни концентрацii' адсорбата у фiлыратi проведений спектрофотометрично i за показником ХСК
дозволив судити про характер бiодеструктивних процесiв , якi проходять у шарi БАВ. У всiх випадках

спостерiгасться змен шення або навiть згасання бiopereнepaцi 'i бiологiчно активного вугiлля в процесi тривалого
фiлырування. Також було показано, що змiна величини вiльноi· eнepri'i Гiббса е критерiем, який визначаr.

ефективнiсть бiopereнepauii' активного вугiлля. Зростання ефективност i сорбцiйно-бiодеструктивного процесу ( 2нiтроф енол < 2 - амiнофенол < анiлiн ) вiдrювiдас зменшенню -t.GOa для розчинiв ароматичних сполук в умовах
рiвноцiнного opraнi'IHoгo навантаження на БАВ. Зi зменшенням змiни вiльно! eнeprii' Гiббса полегшусться перенiс
молекул з адсорбцiйно! фази в об'емну й назад. lншими словами , молекули органiчних речовин з меншим

значениям

-t.GOa

при диффундуваннi через бiоплiвку й назад пiддаються певним змiнам , викликаними

бiодеструкцiсю при кожному переходi . Саме цей факт викликас полiпшення бiорегенерацi'i активного вугiлля,

спричиняючи тим самим збiльшення ефективностi сорбцil-бiодеструкцii', що призводить до подовження ресурсу
роботи фiльтра.
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БЮЕТИЧНА СКЛАдОБА У КОМПЛЕКС) ЕКОJIОГIЧНОГО ВИХОВАННЯ
К.В. Кликова, В.М . Гуля ев
Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет
вул. Днiпробудiвська, 2, м. Днiпродзержинськ

e-mail: katrin_ mag@mail.ru
Остания чверть ХХ столiття ознаменована стрiмким прогресом бiологiчноi' науки. Отримане чимало визначних

результатiв, якi найближчим часом визначатимуть розвиток прикладних бiотехнологiй . Сучаснi розробки в сферi
бiотехнолоrii' викликали жваву дискусiю про позитивнi та негативнi сторани новiтнiх досягнень , тому саме на

i'x

прикладi доцiльно розглянути основи формування бiоетичного свiтоrляду як складовоi' загально екологiчного
мислення. Можливостi бiотехнологil реалiзуються багатьма методами , в тому числi rенно'i iнженерii', яка вже стала
реальною продуктивною силою. В свiтi бурхливо формусrься ринок rенетично модифiкованих органiзмiв.
Iнтеграцiя теоретичних, практико-технологiчних, свiтоглядних та етичних проблем у межах бiоетики значно

актуалiзусrься саме розробкою та використавням бiотехнологiй

[1].

Бiоетика мае в основi засади екологiчно!

вiдповiдальностi, базусrься на принципi гуманiзму по вiдношенню до всього живого та розглядае питания
припустимостi тих чи iнших дiй щодо живого

[2].

Сучаснi технологii' (наприклад, манiпулювання генетичним матерiалом живих систем) за запевнениям

бiотехнологiв несуть людству чимало користi у вирiшеннi таких глебальних проблем як задоволення нескiнченно
зростаючоi· потреби людей в продуктах харчування та

покращення здоров'я як кожноl людинн окремо, так

i

людства в цiлому. Однак, при цьому вплив ГМО на здоров'я людинн та екологiчну рiвновагу (в т. ч . довrотривалi

наслiдки) ще нiхто не в змозi остаточно спрогнозувати. Науковi експерименти на тваринах
трансплантологiя, клонування

i

i

людях,

т. п. викликають чимало суперечек з етичноi· точки зору. Зважаючи на активне

впроваджения в реальне життя сучасних винаходiв розробка методологiчних, моральних

i

соцiально-правових

аспектiв бiоетики надзвичайно актуальна.

Отже, використання бiотехнологiй без знания i урахування принципiв бiоетики, що rрунтуються на
неможливе . Необхiдюrй розвиток бiосферного мислення людей ,

вiдповiдальностi за все живе,

формування епгшого ставлення до всього живого. Необхiднiсть поширення етичних принципiв на всю
бiосферу з метою регуляцil втручання людинив навколишнс середсвище об грунтовано ще в концепцiях
В.Р. Поттера. Метою бiоетичного виховання е формування етичного свiдомостi, що базусться на

найбiльшiй повазi до людськоi' гiдностi та найдбалiшому ставленнi до життевого середсвища

[3].

Бiоетичне знания повинно виступати в якостi особливого свiтогляду та керiвництва у практичнiй
дiяльностi. Бiоетика е необхiдною в освiтнiй системi формування екологiчно обiзнано1 особистостi як

комплекс досягнень бiологiчно! та медичноi' науки, охорони здоров'я mодини та духовностi .
У системi навчання студентiв за спецiал ьнiстю " Бiотехнологiя" бiоетика виступае необхiдною складовою,
оскiльки покликана гуманi зу вати застосування науки

i технолоriй

в умова;.с

lx

швидкого поширення, привести до

"рiвноправного спiвробiтництва" з nриродою, оrже у формуваннi науковоi· свiдомостi майбутнього спецiалiста
бiологiчноi· rалузi вiдiграе особnиву роль. При цьому важливе значения мае акцентувания на

'ii

принцилах за

прикладиого застосування. Однак бiоетична свiдомiсть мае важливе значения i для лересiчних громадян, зважаючи
на активне влровадження сучасвих винаходiв та nаширения бiотехнологiй в

yci

сфери життя людини. Тому в

системi вищо'i освiти актуальним е введения просвiтних лекцiй з бiоетики не тiльки в розрахунку на слухача
бiотехнолоrа, а й на кожного студента .

ЛIТЕРАТУРА:

1. Кисельов М . Фiлософськi та свiтогляднi аспекти бiологiчно! етики // Вiсн. НАН Укра!ни . - 2001 . - N~c11. - с.15-22 .
2. Кундiев IO.I. Бiоетика- ознака цивiлiзованостi // Науковий свiт. - 2002. - N~7. - с. 27
3. Гриньава М.В., Джурка Г.Ф., Кращенко Ю.П. Гуманiзацiя освiти у вимiрах бiоетики // Глобальна бiоетика: сучаснi
вимiри, nроблеми, рiшення 1Матерiали Ш Мiжнародноrо симпозiуму з бiоетики . - К. : Сфера,

4. Вековшинина С.В. ,
Сфера, 2004. - 152 с .

2004. - с. 60-61 .

Кулиниченко В .Л . Биоэтика: начала и основания (Философско-методологический анализ).

-
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КОНЦЕIШIЯ IIPOДECHO-OPI€HTOBAНOI СИСТЕМИ ЯКОСТI ЯК ОСНОВА дЛЯ
ВПРОВАдЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГIЧНОГО МЕНЕдЖМЕНТУ
Л.Ф. Кожушка, О.В . Пахаренко
Нацiональний унiверситет водного господарства та природокористування
м. Рiвне, в. Приходька 75

В умовах загастрения екологiчноi· кризи, що супруводжуеться економiчниы розвитком все бiльшо! кiлькостi краi'н, особлива увага
повинна бути nридiлена мiнiмiзацii' негативних наслiдкiв антропогеннога вnливу на навколишне середовище. В епоху iндустрiальноrо
виробництва значна частина надмiрного навантаження на навкслишне середовише nов' язана з дiяльнiстю nромислових niдnриемств та
зменшенням nриродних ресурсiв внаслiдок lx надмiрного та нерацiональнога використання в процесi виробничих циклiв , з однiеi' сторони,
та виникненням вiдходiв в кiлькостях, що перевищують можливостi екосистем,

3 iншо!.

Усвiдомлення найбiльш nрогресивними nредставниками бi3нес-кiл вciel глибини екологiчних nроблем,

i'x

негативний вnлив на

досяrнення бажаних резулыатiв дiяльностi nризвели до необхiдностi nошуку дiевих методiв та iнструментiв зниження негативного
антроnоrеннога вnливу на навколишне середовище, розробки та введения радикальних дiй

3його оздоровления .

Серед факторiв, що впливають на фiнансовi результати, найбiльш сушвими е якiсть nродукцii', надання nаслуг та еколоriчний фактор. При

цьому одним iз дiсвих засобiв nокращення якостi та стану навколишньоrо середовища, якi не nотребують значних фiнансовнх iнвестицiй, Е
органiзацiйнi дil щодо створення адекватних систем менеджменту, якi регламентуютЪ певний аспект дiялыюстi niдnриемства .

Для nредставления систем менеджменту якостi та еколоriчнога менеджменту iснують двi алыернативи . Класична альтернатива
представления пе редбачае формування двох рiзних довiдникiв з менеджыенту, розподiлених вiдповiдно елементами, що лежать в основi

ix

норм (наnриклад, стандартiв ДСТУ

ISO 9000:2000, ДСТУ ISO 14001-97). Такий

розподiл проектуеться переважно на менеджерiв з

якостi, аудиторiв та використовуеться для пере вiрки сиетеми на рахунок забезnечення nовноти вiдповiдностi нормативам.

Процесно-орiевтоване представпения передбачае опис сутrевих складових сиетеми менеджменту якостi та еколоriчноrо менеджмен1)'
як елементiв гасnодарських nроцесiв. Опис даних процесiв включае поряд зi всiма релевантними з точки зору якостi та схорони
навколишньоrо середавища видiв дiяльностi, вiдповiдальностi, методiв та засобiв всi настуnнi асnекти, необхiднi для розумiння
взаемозвязкiв процесiв, що вiдбуваються на niдприемствi. Особлива увага при цьому nовинна надаватися полiтицi пiдлриемства, йоrо
цiлям , мici'i та орrанiзацiйнiй структурi .
Таким чином, nроцесно-орiентоване nредставления робить акцент, на вiдмiну вiд орiентованого на норми уявлення, на "nрироднi"
виробничi nроцеси niдприемства. Тим самим вона орi ентусrься на вимоrи сniвробiтникiв та ксрiвництва пiдприемства вiдповiдно до
принципiв nрозоростi та зрозумiлостi та менше на вимоrи аудиторiв . Це дозволя е об' еднати докумснтацiю з менеджменту якостi та
екологiчноrо менеджменту в едину уnравлiнську документацiю.
В статri nоказана концепцiя документацi! для nроцесно-орiевтовано! сиетеми менеджменту якостi та шляхи iТ реал iзацii.
Демонструсться сnрощена nроцедура впровадження сиетеми еколоriчного менеджменту внаслiдок nроцесноi орiентацii сиетеми
менеджменту якостi, що лежить в

'ii основi.

Впроваджсння nроцесно-орiентовано! сиетем и менеджменту якостi н а niдприеыствах доцiльно подiлити на дскiлька стадiй:
niдготовчу; стадiю а налiзу орrанiзацiйноl структури; створення та документування сиетеми менеджменту я костi ; niдrотовку до
сертифiкацii. Пiдrото вча стадiя вкл юч ае формування uiлей проекту, йога органiзацiю та впровадже ння . Аналiз органiзаuiйно! струщри

nередбачае формулювання та огалошення nолiтики якостi , навчання персоналу, аналiз фактичноl ситуацi! iснуючоi управлiнськоi
документацil та документацi·i з менеджменту якостi, о3найомлення з органiзацiйною структурою та вiдповiдальнiстю, з госnодарськими

процесами , що вiдбуваються на пiдnриемствi , а також певними iнструктивними матерiалами.
Створення та документування сиетеми менеджменту якостi передбачае створення профiлю пiдприемства; визначення цiлей з якостi;
визначення вiдповiдальних за якiсть; опис процесiв, рабочих iнструкцiй у вiдповiдностi до встановлених вимоr та, у виnадку вiдхилснь,
проведения коригу вальних дiй; навчання nерсоналу; впровадження нових виробничих nроцесiв та технолоriй.
Пiдготовка та сертифiкацiя включае планування та проведения внутрiшньоrо аудиту; проведения кар игувальних дiй та контроль lx

дiевостi ; вибiр та уnовноваження ексnертiв з сертифiкацil.

Процесна орiентацiя суттево скорочуе проектнi роботи та надае можливiсть у бiльш короткi термiни доповнити iснуючу на пiдприемствi
систему менеджменту якостi системою екологiчного менеджменту та розnечати процес сертифiкацii у вiдповiдностi до ДСТУ

!SO 14001-97.

ЛIТЕРАТУРА:

\. Мiжнароднi стандарти ISO 9000 та !х проекти з систем менеджменту якостi : вepci'i 2000 р.
2. Мiжнароднi стандарти ISO 9000 та 10000 на сиетеми якостi : вepcii' 1994 р . - М. : Вид-во стандартiв, 1995.
3. Окрепiлов В . В . Управлiння якiстю.- М. : Економiка, 1998.
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Система екологiчного менеджменту (СЕМ)

новiтнiй пiдхiд до врахування прiоритетiв охорони

-

,

навколишнього середавища при плануваннi та здiйсненнi дiяльностi пiдпрш:мства, а також невiд'емна
складова сучасно! сиетеми управлiння ним.

а

Вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв 3 екологiчного менеджменту ISO 14001 та Постанови €С EMAS
(Environmental Management and Audit Scheme) однiоо з основних вимог, якi ставляться до СЕМ, с орiснтацiя на постiйне

о

и
е

а

BI

3

И

я

о

вдосконалення. Реалiзацiя цього принципу можлива лише за умови аналiзу ефективностi функцiонування СЕМ .

Оцiнка екологiчноi· ефективностi (ОЕЕ) с тим iнструментом, що дозволяе простежити резулыативнiсть
функцiонування СЕМ по вiдношенню до екологiчних аспектiв пiдприемства, забезпечуе керiвництво об' ективною

i

надiйною iнформацiоо, необхiдною для прийняття управлiнських рiшень, в першу чергу тих, якi стосуються рi3них

напрямiв екологiчно·i дiяльностi пiдприемства, що безпосереднъо знаходиться у сферi екологiчного менеджменту.
ОЕЕ

- це

процес , який сприяе прийняттю управлiнських рiшень стасовна екологiчноi· ефективностi методом вибору

показникiв, збору та аналiзу даних, оцiнки iнформацi! вiдповiдно до критерii'в екологiчно! ефективностi, складання
звiтностi та розnовсюдження iнформацi!; перiодичного перегляду та покращення

[1].

Процес ОЕЕ включае три етапи- планування, виконання, перевiрки та корегувальних дii'
нами складено схему оцiнки екологiчноi· ефективностi (рис.
На eтani

показникiв,

'ix

[1]. Для

iлюстрацil процесу

1.).

планування здiйснюеться розробка сиетеми

показникiв.

Вiд nравильного вибору

здатностi адекватно вiдображати дiяльнiсть пiдприемства з урахуванням вимог сталого

розвитку залежить достовiрнiсть резулыаriв ОЕЕ.
г.:.::.: :: ·.: : ::.:.::~.~ня;·· · ·

..·········.. :

Етап виконання ОЕЕ вкл ючае: збiр даних , що
стосуються

показникiв;

аналiз

i

перетворения

даних; оцiнку iнформацii' вiдповiдно до критерii'в
екологiчно!

ефективностi ;

звiтнiсть

та

розповсюдження iнформацi! .
На

етапi

перевiрки

аналiзуються результати
: KOPИГYDAJIЫII :
!С АшшD ОЕЕ
1

~ Оцщ~tа та n~perл.'lд i
;

:

коригувальних

метою в и явлення можливостей

==---;

Отримана

iнформ а цiя

i"i

дш

процесу ОЕЕ

3

вдосконалення .

використовупься

для

~ Оцiш::а iн о мац:l '

оперативного ко нтр олю процесiв , перегляду рабочих

i

процедур ,

:......................

екологiчного менеджменту, перегляду i постановки
еКОЛОГiЧНИХ ЦiЛСЙ j ЗаВДаRЬ, iНфОрмуваННЯ j МОТИВаЦiJ

C ltCTC Wfii!Oila::I ПJ111 1J] ~

. ..................... :

та

i оргiшiзацiя

Р"' 1 Оw>«нколоnчноi ефсктюшостt .

персоналу, пiдготовки повiдомлень для зацiкавлених сторiн
змiн екологiчно! ефективностi функцiонування СЕМ в часi

перiодичного

перегляду

програми

[2], тим самим забезпечуючи неперервнiсть оцiнки тенденцiй
i дотримания принципу постiйлого вдосконалення.

Результати ОЕЕ допомагають вищому керiвництву пiдприемства виявляти вузькi мiсця на рiзних етапах
функцiонування СЕМ

i

своечасно вживати вiдповiдних заходiв , що сприятиме

пiдвищенню ефективностi дiяльностi

пiдприсмства в конкурентному середовищi з урахуванням вимог сталого розвитку

ЛIТЕРАТУРА:

1. lntemational standard ISO 1431: 1999 Environmental management - Environmental perfonnance evaluation - Guidelines. Fsrst edition 15.11 .1999;
2. Системы экологического менеджмента для праь."Тиков 1под ред. С .Ю. Даймана.- М. : Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева,
2004. - 248 с .
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ: ФОРМУВАННЯ НАЦIОНАЛЬНОI ЕКОМЕРЕЖI У
ЛЬВШСЬКIЙ ОБЛАСТI

IO.I. Маткiвський, Н . М. Гринчишин, А.В . Сибiрний
Львiвський державний унiверситет безпеки життедiяльностi
вул . Клепарiвська 35, м.Львiв, 79007
e-mail:vipos4@gala.net
Одним з найважливiших структурних елементiв екологiчно1 мережi е територii" та об'екти природно
323 об'екти ПЗФ площею 113404,76 га, що

заповiдного фонду (ПЗФ). У Львiвськiй областi налiчуеться

становить

5,2 %

вiд загально1 площi областi.

природоохороннi, науково-дослiдю 1
природний заповiдник "Розточчя"

Серед них е високоранговi,

полiфункцiональнi

рекреацiйнi установи загальнодержавного значения, такi як,

(2084,5

га)

i

два нацiональнi природнi парки (НПП)

Бескиди" (35684 га) .
Вiдповiдно до Загальнодержавноi· програми формування екомережi Украlни

-

Яворiвський

(7078,6 га) i "Сколiвськi

у Львiвськiй областi

тривають роботи зi створення в межах двох адмiнiстративних районiв
регiонального ландшафтного

парку

"Равське Розточчя" ruющею

- Жовкiвського та Яворiвського 18 тис. га - складово1 частини

проектованого мiжнародного укра!нсько-польського бiосферного заповiдника на Розточчi. Яворiвською
районною радою вже прийняте рiшення про створення РЛП.

На базi iснуючих природоохоронних територiй Польщi та Укра!ни заплановане створення
Розточанського мiжнародного бiосферного заповiдника (резервату). На першому етапi органiзацii'
укра1нсько1 частини заповiдника до нього увiйдуть iснуючi заповiднi

об'екти та

проектований

регiональний ландшафткий парк "Равське Розточчя" , який виконас роль екологiчного коридору мiж
польськими

та

укра!нськими

природоохоронними

територiями.

Проектований

мiжнародний

бiосферний заповiдник "Розточчя" згiдно з Програмою е одним з головних елементiв нацiоналъноi·
екологiчно'i мережi Загальнодержавного значения.
Розробляеться проектна документацiя зi створення охоронно! зони природного заповiдника "Розточчя" як
буферноi' зони Розточанського Мiжнародного бiосферного заповiдника. Метою створення охоронно! зони е

запобiган ня негативному впливовi господарськоi' дiяльностi на природний заповiдник "Розточчя".
У перспективi плануеться створення у Яворiвському рай онi на Розточчi регiонально го ландшафтного
парку "Немирiвський" для забезпечення охоронного статусу унiкальноi· в природно-iстори'j"ному аспектi
територii' Ро зточчя . У рамках
добросусiдство

-

IV

Економiчного форуму з питань прикордонного спiвробiтництва "Через

до процвiтання об'еднано'i Е:вропи" пiдписано меморандум мiж Львiвською областю ,

Любельським та Пiдкарпатським в оеводствами про спiвпрацю щодо створення цього об ' екту.

Територiальна струкrура природоохоронних територiй областi,
ландшафтiв

Внаслiдок

i

рiзноманiття видiв природних

рослинних угрупувань не павною мiрою вiдповiдають

розвитку в минулi роки

мiжнародним стандартам .

екологiчно небезпечних видобувних галузей промисловостi,

розораностi та осушування rрунтiв значно погiршилися умови забезпечення територiальноУ сдностi
дiлянок з природними ландшафтами, що ускладнюе просторовi процеси бiологiчного обмiну,
притаманнi живiй природi . Збiльшення площ земель з природними ландшафтами

забезпечуеться :

збiльшенням територi1 лiсiв, лiсосмуг навколо сiльськогосподарських угiдь, промислових та житлових
зон; вилучениям iз промислового використавня земельних дiлянок, якi втратили природнiй стан

i стали

небезпечними для збереження навколишнього середовища. Плануеться також включения до складу

екомережi водоохоронних зон та прибережних смуг малих рiчок

i водойм областi.
- вiдсутнiсть вiдповiдноrо фiнансування.

Однiею iз основних проблем формування екологiчно'i мережi у Львiвськiй областi
ЛIТЕРАТУРА:

1. Закон Укра'iни "Про прирадио- заповiдний фонд" вiд 16 . 06.92р Nй456-XII (BBP.-1992.-N234- ст.502)
2. Закон Укра!ни "Про загальнодержавну Програму формування нацiонально:i екологiчно! мережi
Укра!ни на 2000-2015"
3. www.menr.gov.ua
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Бiльшiсть дослiджень, що присвяченi дiяльностi пiдприемств, в якостi основного фактору
впливу на дiяльнiсть пiдприемств видiляють фактор "держава" [2, с. 131]. Головними
причинами

цього

е

безпосереднiй

або

опосередкований

вплив

цього

фактору

на

yci

пiдприемства (об'еднання) через вiдповiднi виконавчi або законодавчi органи влади .

Iснуе досить велика кiлькiсть iнструментiв державного впливу на дiяльнiсть пiдприемств
Так само iснують рiзнi пiдприемства: малi, середнi великi, об'еднання
пiдприемств
та
окремi
фiрми,
пiдприемства,
що
дiють
на
монополiстичному,
олiгополiстичному, монополiстичноi' конкуренцii' або конкурентному ринку.
При дослiдженнi застосування iнструментiв державного впливу на дiяльнiсть пiдприемств,

(3, 517-542] .

виникають певнi проблеми: 1) для рiзних пiдприемств, на рiзних типах ринкiв необхiдно
застосовувати pi3нi iнструменти державного впливу, оскiльки не iснуе унiверсальних
iнструментiв впливу, 3 цie'i причини деякi iнструменти можуть бути неефективнi або
економiчно недоцiльнi, тому необхiдно провести подiл iнструментiв державного впливу
залежно вiд того, для яких пiдприемств, на яких ринках
забезпечити

'ix

найвищу ефективнiсть;

2)

i'x

варто застосовувати для того, щоби

немае однозначностi у розумiннi поняття "вплив",

оскiльки сам вплив може мати характер обмеження або сприяння дiяльностi пiдприемств, або

бути нейтральним; це вимагае застосування вiдповiдних iнструментiв державного впливу,
тому васамперед необхiдно ви3начимо, що таке "вплив": пiд впливом будемо розумiти певнi

обмеження для дiяльностi пiдприемств, оскiльки пiдприемства бiльш чутливi до обмежень,
нiж

до сприяння або нейтрального впливу [ 1]. Але слiд розумiти чiтку рiзницю мiж
iнструментами державного сприяння (дотацiями, доплатами тоща) та iнструментами вiдмiни
забора н

( отримания

дозволу на 3дiйснення дiяльностi, 3меншення ранiше

встановлених

податкiв тошо) . Цi iнструменти мають рiзну природу.
Держава
iнструменти

впливае

[ 1].

на

рiзнi

пiдприсмства

Це вимагас здiйснення подiлу

на

ycix

рiзних

ринках,

використоiзуючи

рiзнi

пiдприемств, на якi буде здiйснюватися

д ержавний вплив, за двома ознаками: приналежнiстю до певнога типу рит-rку (монополi'i,
олiгополн ,

монополiстичноi'

конкуренцн ,

чистоi·

конкуренцil)

та

формами

органi з ацii'

пiдприемницькоi' дiяльностi (вiд офiцiйного створення единого пiдпри с мства з iсрархiчною
структурою,

централiзованим управлiнням, високим ступенем внутрiшньоi' та зовнiшньоi·

координацil дiяльностi тощо, до створення неофiцiйно'i групи пiдприсмств, що пов'язанi мiж
собою функцiональними угодами або е учасниками певних немонополiстичних об'сднань, а

також

вiдрiзняються

етархiчною

структурою,

децентралi3ованим

управлiнням,

низьким

ступенем внутрiшньо'i та зовнiшньоi· координацi'i дiяльност i тоща).
В ринковiй економiцi держава покликана сприяти малим та середнiм пiдприемствам, тому
цi пiдприемства на конкурентних ринках зазнають найменших обмежень з бокудержави [б, с.

22].

Держава намагаеться обмежити (принаймнi контролювати або регулювати) дiяльнiсть

великих пiдприемств на монополiстичних ринках, впливаючи на них як прес, 3Меншуючи
рiвень монополi'i, сприяючи переходу до конкурентних ринкiв
Для великих пiдприемств та

i'x

[4,

с.

144;

б, с.

22].

офiцiйних об'сднань переважно застосовуються прямi

директивнi заборони (через законода вство) , оскiльки економiчнi iнструменти будуть мати
занадто слабкий вплив
результатом

[7].

[6, 7].

Це буде найефективнiший iнструмент впливу

однозначним

3

На неофiцiйнi групи пiдприсмств, що пов'я3анi мiж собою функцiональними

угодами , держава впливае використовуючи переважно економiчю шструменти, оскiльки цi
немонопольнi

об'еднання

економiчних iнструментiв

с

[5 ,

досить
с.

малi

та

менш

координованi ,

а тому

i

чутливi

до

334-340; 6; 7].
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i

екологiчноi· безпеки»

iнструментiв державного

впливу

на дiяльнiсть

пiдприемств

дозволить забезпечити адекватне · управлiння у сферi схорони навколишнього середавища та
рацiонального використання природних ресурсiв
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Актуальнiсть дано! Проблематики диктуеться сучасними тенденцiями розвитку управлiнських наук

i практичного

lхнього застосування в системi державного планувашiЯ та прогнозування соцiально-економiчних процесiв.

Стратегiчна Екологiчна Оцiнка (СЕО), як систематичний процес оцiнки наслiдкiв, що впливають на
навколишне середсвище (НС), в результатi реалiзацii: пропоиаваних полiтики,
покликаний забезпечити

"ix

повне виконання

i

планiв ,

програм ,

належним чином обrрунтування на раннiх етапах

прийняття рiшень у вiдповiдностi до екологiчних та соцiальних критерii:в

[1,

с.45].

У:

При розробцi державних полiтик, планiв та програм зустрiчаються досить складнi проблеми й

н-

завдання, тому метою даного дослiджеШIЯ е удосконалення методичних рекомендацiй СЕО в процесi

с

прийняття органiзацiйних, екологiчних, соцiально-економiчних та виробничо-технологiчних рiшень.
Законодавча

i

певна методологiчна основа для впровадження процедури СЕО iснуе в Украlнi, але практика

екологiчноl експертиз и законадавчих та регуляторних актiв досить обмежена. Це багато в чому пов'язано з тим , що
в у краi·нськiй системi Екологiчн оl експертиз и (ЕЕ) вiдсутнiй диференцiйований пiдхiд до об' ектiв рiзно! складн о стi

i рiзних масштабiв

впливу на навколишне середовище .

В системi СЕО, в процесi прийняття рiшень найбiльш важливим елементом, на нашу думку, е
розробка альтернатив i вибiр оптимального варiанта, що передбачае наступне :
По-перше, формування альтернатив

i

критерilв Ухнього вiдбору вплине на подальший розвиток

соцiально-економiчного стану об'екту, на який розповсюджуеться стратегiчний документ.

По-друге , вiд того , наскiльки повно врахованi всi пропонованi вимоги до управлiнського рiшення,
залежатиме його вплив на досягнення об'ектом стану еколого-економiчноl оптимальностi.

Суб'ектам, що приймають рiшення необхiдна постiйна поiнформованiсть з вiдповiдних питань, яка
можлива лише в результатi вiдбору, аналiзу й оцiнки iнформацi1. Iснують рiзнi методи обробки
iнформацi!, одним iз яких виступае фiнансовий аналiз .

Сучаснi дослiдження в галузi вираження впливу вiд реалiзацii" стратегiчних документiв на НС в
грошових одиницях не достатньо розробленi

[2, с.230] .

Ми пропонуемо включити д о м етодики пр оведения СЕО фiнансовий аналiз. Удосконал ення п ередбачае
з ведення задiяних груп показникiв до едино го грошового в иразу, що допоможе з в ибор ом такого варiанту реалi з ацil

полiтик, планiв

i програм,

при якому цi льови й показник до сягасrься при найменших ф iнансов их затратах для Н С

та дозволить зробити весь обсяг екол огiчноi· iнформацil бi л ьш кер о ваним .
Досить скл адним е створе ння едино"i методологiчн о"i

i

процеду рноi· б аз и , що забезп ечила б ефективну

резул ьтативну експерти зу планiв, програм, з аконопроектiв (стратегiчну оцiнку ), з одного боку,

i

i

nроектiв

rосподарсько"i дiяльностi рi з но го ступеня складностi (оцiнку впливу на проектному рiвнi) , з iншого .

Тому, предметом наших подальших дослiджень буде пошук шляхiв створення конкретни х процедур
СЕО для використання

lx

в системi державного управлiння .

Таким чином, можна зробити висновок : застосування фiнансового аналiзу, з точок зору тeopil та
практики проведення СЕО, повинен бути частиною процесу прийняття управлiнських рiшень , що в
практицi державного планування стане важливим кроком до пiдвищення рiвня ефективностi соцiально
економiчного розвитку Украi:ни.

ЛIТЕРАТУРА:
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ПРОБЛЕМИ ВдОСКОНАJmННЯ дЕРЖАВНОГО YIIPABJШIНЯ У СФЕРI
ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Б. В. Самойленке
Луцький державний технiчний унiверситет
вул. Львiвська, 75, м. Луцьк, 43018

e-mail: palenka@privat-online.net
В останиш час особливо актуальною е трансформацiя сиетеми державного управлiння сферою
водокористування , адже сам е це та сфера, яка створюе сировинну та ресурсну базу для багатьох галузей

нацiонально"i економiки, тому

потребус перегляду методiв

фiскального регулювання, важелiв

регiональноi" полiтики, впровадження iнституту приватно! власностi, стимулювання iнновацiйного

оновлення матерiально-технiчно! бази.
В одогосподарський комплекс дуже складний. Найвищим органом виконавчоУ влади е Кабiнет Мiнiстрiв
Укра!ни , який реалiзуе державну полiтику в галузi управлiння

i

i контролю за використавням

та ох ороною вод

вiдтворенням водних ресурсiв , координуе дi! всiх виконавчих структур у цiй галузi та розмежову е Ух

повноваження через затвердження вiдповiдних положень про цi структури. Повноваження в галузi
упраР.л iння

i

контро л ю за використанням та аха р а ною вод наданi Мiнiстерству охорони навколишнього

прир одного середовища, Держводгоспу й iншим ор ганам державноi" виконавчо"i влади .

Органiзацil Держводгоспу експлуатують

172

мiсткостi) , п'ять великих каналiв з об'емом подачi

вода ехавища мiсткi стю

10

53 млрд . м3 (95% загальн о!
(85% загального об'ему), якi

млрд. мЗ води на рiк

забез печують водою мiста, промисловiсть , сiльське господарство та iншi галу з i. Згiдно з Водним кодексом
у правлiння водними ресурсами повинно здiйснюватися за басейновим принципом. У системi Держводгоспу,
як уже зазначалося, з

1998 р .

функцiонуе чотири басейнових вод огосподарських об'еднання , що управляють

водними ресурсами басейнiв рiчок Днiпро, Сiверський Донець , Пiвденний Буг

i

Днiстер , розробляють

i

координують проведения водо- та природоохоронних заходiв на водоймах вiдповiдни х басейнiв .
Цi управлiння вiдповiдають за : забезпечення потреб населения
зд iйсненн я

"ix

мiжбасейнового перерозподiлу ; своечасну розробку

комплексного призначення, водогосподарських систем

i каналiв,

i

i

галузей економiки у водних ресурсах,

встановлення режимiв роботи водосховищ

затверджения правил

lx

експлуатацil; здiйснення

заходiв щодо екологiчного оздоровления поверхневих вод i догляду за ними; проведения екологiчного монiторингу
водогосподарськи х систем , ведения д ержавного облiку використания вод .
Чинн а система управлiння водогосподарським комплексом потребу с реформування . Вирiшити
пробл емм забезпечення водою

населения

i

галузе й нацiональноi" економiки можл иво за раху нок

оптимального упр авлi ння водн ими ре сурсами . Сам е таким елементом у правлiння може стати басейноне
водого с подарське об' еднання (БВО) , яке на основi плати за використання та с кид забруднених вод могл о

б бути економiчно незалежним вiд бюджетного асигнування . За таких умов БВО вiльно упра влятиме
процесом використання

i вiдтворення

водних ресурсiв у басейн i pi'II<И.

Отже, впровадження iнститутiв басейнового управлiння водними ресурсами е однiею з основних
складсвих iнституцiональних перетворень у нацiональному водогосподарському комплексi. Едала
реалiзацiя комплексу цих заходiв можлива на основi вивчення системних та структурних деформацiй ,
що мають мiсце у водному господарствi, а також на основi розгляду рiзних варiантiв iнституцiональних
змiн в окремих ланках господарського водокористування .
ЛIТЕРАТУРА:

1. Хвесик М.

А. Основнi прiоритети державноi' полiтики в галузi рацiонального використання, охорони

та вiдтворення водних ресурсiв Украi"ни

2. Хвесик

М. А . , Голян В. А. ,

// Регiональна економiка. - N2 1. - 2002. - С.184-197.
Хвесик IO. М . Iнституцiональне середсвище сталого водокористування в

умовах ри:нкових вiдноси:н: нацiонаJiьнi та регiональнi вимiри: Монографiя.- К.: Книжкове видавництво
НАУ,

2005.-
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ОСОБЛИВОСТI ВИВЧЕIШЯ КУРСАНТАми-ПРИКОРДОНПИКАМИ
ДИСЦИПJПНИ "РАДIАЦIЙIШЙ. ХIМIЧНИЙ, БIОЛОГIЧНИЙ ЗАХИСТ
Шl{РОЗШШВ"
В . М. Шевчук
Нацiональна академiя Державно! прикордонноi" служби Укра!ни
вул . Шевченка, 46, м . Хмельницький, 29003

Складнiсть

i багатограннiсть завдань вимагае вiд персоналу Державно\ прикордонноi· служби Укра\ни (ДПСУ)
i точного дотримания вимоr еколоriчноrо законодавства, вмiння проводити заходи еколоriчно! безпеки у
виконання оперативно-службових завдань на кордонi [1; 2].

з нания
ходi

Метою виступу е визначення особливостей вивчення курсантд.J\1И в умовах Нацiональноl академii" Державно!

прикордонно! служби Укра!ни (НАДПСУ) дисциплiни "Радiацiйний, хiмiчний, бiологiчний захист пiдроздiлiв" .
Метою вивчення дисциплiни е пiдrотовка офiцера-прикордонника, здатного якiсно та своечасно виконувати
завдання з охорони державного кордону в екстремальних еколоriчних ситуацiях. Особливiсть вивчення дисциплiни

полягае в тому, що курсанти повиннi:
Знати : бойовi властивостi, уражаючi фактори збро! масовоrо ураження та способи захисту вiд них ; засоби
доставки та застосування ядерно!, хiмiчно!
радiацiйно!, хiмiчно! розвiдки (РХР)
оз бро еннi ДПСУ

i

i бiолоriчно! зброi·, засоби iндивiдуал ьноrо
i дозимет ричноrо контролю, засоби спецiальноl обробки,

захисту, прилади
якi знаходяться на

механiзовани х пiдроздiлiв ; основи захисту вiд зброl масовоrо ураження та забезпечення

рад iацiйноrо, х i мiчноrо

i бiолоriчноrо (РХБ) захисту пiдроздiлiв (прикордонна застава,

механiз ований взвод, рота) ,

послiдовнiсть оцiнки радiацiйно!, хiмiчно\ обстановки ; умови та порядок виконання нормативiв iз захисту вiд збро!
масовоrо ураження для вiйськовослужбовцiв ДПСУ.

Умiти: органiзовувати заходи щодо захнету вiд збро! масовоrо ураження та забезпечення РХБ
захнету пiдроздiлiв (застава, взвод, рота) в основних видах бою; забезпечувати захист особового складу
в зонах заражения внаслiдок застосування зброi" масового ураження, а також в районах аварiй,
руйнувань АЕС

i

хiмiчно небезпечних об'ектiв ; практично користуватися iндивiдуальними засобами

захисту, приладами РХР та дозиметрячного контролю , технiчними засобами сnецiальноi· обробки, якi е
у ДПСУ; проводити необхiднi розрахунки

i

оцiнювати вплив радiацiйноi"

i

хiмiчно! обстановки на дii"

пiдроздiлiв ; виконувати нормативи iз з ахнету вiд зброi' масового ураження.

Ознайомитися: з напрямками , основними принциnами створення нових видiв збро! масовоrо
ураже ння ; з уражаючими факторами сильнодiючих струйних речовин

i способами

з ахисту вiд них.

Основними видами занять пiд ч ас вивчення дисциплiни с: лекцй, rруповi заняття, самостiйнi заняття
пiд керiвництвом викладача, само стi й на робота, практичнi заняття. Лекцiйний курс складае основу

теоретичноl пiдrотовки курсантiв з даноi" дисциплiни. На групових

i

практичних заняттях у чiткiй

послiдовностi вивчаються основнi положения павчальних питань, надаються п оняття щодо орrанiзацi!
захнету вiд збро1 масового ураження та забезпечення РХБ захисту. Практичнi заняття проводяться в
спецiалiзованих класах та на мiстечку РХБ захисту польовоrо навчального центру з використавням
штатних

приладiв

РХР

i

дозиметрмчиого

контролю,

технiчних засобiв

спецiально! обробки,

iндивiдуальних засобiв захисту, якi е на озброшнi прикордонних пiдроздiлiв .
Таким чином, у процесi вивчення дисциnлiни здiйснюf.'ТЬСЯ пiдготовка курсантiв до збереження

навколишнього природного середсвища в ходi дiяльностi персоналу ДПСУ ; формуються умiння та
навички виявляти в прикордоннiй смузi комnоненти збро'i масовоrо ураження , органiзовувати захист вiд
них та забезпечувати РХБ захист кордону Укра'iни.

ЛIТЕРАТУРА:

1. Бевз А . А.,

Сiнкевич С. В. Екологiчна безпека, радiацiйний, хiмiчний, бiологiчний захист пiдроздiлiв:

Навчальний посiбник.

2.

Шендрик В.
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- Хмельницький:
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Штанrрет В. П. Орrанiзацiя схорони навколишньоrо природного середсвища в органах
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ПРIОРИТЕТШ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЛIСОКОРИСТУВАIПIЯ
О.М. Шубалий
Луцький державний технiчний унiверситет
вул . Львiвська, 75, м . Луцьк , 43001

e-mail: plan@vivat-volyn.ua
Цiльовим

орiентиром

розв-итку

лiсового

господарства

Укра'iни

е

забезпечення

сталого

лiсокористування, що передбачае збереження стабiльних обсягiв лiсокористування протягам усього
перiоду лiсовирощування, без збiльшення рiвня антропогенного навантаження на лiсовi екосистеми.
Наближення до вказаних стандартiв передбачае визначення та обrрунтування прiоритетних напрямкiв
розвитку лiсового господарства на довгострокову перспективу.

Осиовну увагу потрiбно придiлити збiльшенню обсягiв лiсовiдновлення шляхом збiльшення площ
промислових плантацiй, реконструкцil малоцiнних насаджень та сприяння природному поновл енню
лiсу. Важливим напрямком розвитку лiсового господарства е також охорона

i захист лiсу,

що передбачае

збiльшення площ благоустрою рекреацiйних дiлянок, пiдвишення вимог протипожежно'i безпеки, а

також збiльшення обсягiв фiнансування на утримания лiсовоi' пожежноi' служб и, тимчасових пожежних
наглядачiв та вiдомчих iнспекторiв мiлiцii:.

3

метою проведения всього комплексу лiсоохоронних заходiв пропонупься поступово збiльщувати

витрати на ведения лiсового господарства в напрямку збiльшення питомоi' ваги витрат на боротьбу з
шкiдник ами

та

хворобами

лiсу,

на

лiсокультурнi

роботи,

захисне

мисливськоrо господарства. При цьому, найбiльшу частину коштiв
залучати з внутрiшнiх джерел лiсгоспiв
У

сферi

лiсозаготiвлi

та

лiсорозведення,

розвиток

передбачапься продовжувати

[1] .

використавня

лiквiдноi'

лiсопродукцi!

за

рахунок

зменшення

непродуктивних втрат та пiдвищення якостi лiсогосподарських робiт потрiбно поступово збiльшувати
обеяги заготiвлi лiсопродукцii' вiд рубок головного користування та лiсогосподарських рубок ,

паралельна збiльшуючи рентабельнiсть цих робiт. Це дозволить збiльшити обеяги залучения
лiсосировини у

господарський оборот та на власнi

потреби пiдприемств,

обмеживши обеяги

вiдвантаження на експорт у виглядi напiвфабрикатiв . Паралельна потрiбно забезпечувати стабiльне
використання недеревних лiсових ресурсiв , не знижуючи рентабел ьнiсть

i'x

переробки . В той же час,

одним з прiоритетних напрямкiв технiчноi' полiтики е забезпечення розширенога вiдтворення основ них
засобiв у цiй сферi та збiльшення обсяriв реалiзацi! продукцii'.
У лiсо промисловiй сферi дiяль ностi пропонуеться зменшити загальну кiлькiсть цехiв переробки

деревини. Але , з iншого боку, необхiдно провести

lx

технiчне переозброення на умовах лiзингу,

зменшивши долю бартерних розрахункiв . Це забезпечить поступове нарощення, як обсягiв , так

i

глибини переробки деревини та створення додаткових робочих мiсць, наповнюючи внутрiшнiй ринок
конкурентноспроможною

продукцiею ,

поступово зменшуючи обеяги Гi експортних

поставок. В

кiнцевому пiдсумку, це дозволить реiнвестувати додатковi кошти у розвиток лiсового господарства,
забезпечуючи його самоокупнiсть.
Розвиток мисливського господарства пропонуеться проводити не шляхом екстенсивного збiльшення

площ закрiплених мисливських угiдь, а збiльшуючи чисельнiсть основних видiв мисливських тварин,
враховуючи необхiднiсть пiдтримання бiологiчно обrруптованого !х кiлькiсноrо спiввiдношення.
Стимулювання розвитку iнфраструктури мисливських господарств дозволить поступово забезпечити
самофiнансування цiei' сфери дiяльностi.

Отже,

прiоритетними

напрямками

забезпечення

сталого

лiсокористування

е

пiдвищення

ефективностi процесiв лiсовiдновлення, охорони та захисту лiсу; рацiоналiзацiя процесiв заготiвлi
деревини; iнтенсифiкацiя побiчного користування лiсом; збереження та вiдновлення мисливсько'i
фауни ; розвиток виробництв з поглиблено! переробки деревини.
ЛIТЕРАТУРА:
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ЕКОЛОГIЧIIИЙ ВИМIР ЯК СКЛАДОБА БЕЗПЕКИ У €ВРОПЕЙСЬКОМУ РЕГIОШ
Т.В. Трегобчук
I нститут мiжнародних вiдносин

Стрiмкий прогрес науки та технiки, розширемня сфер
н еконтрольованими суспiльством

i

i

зростання впливу сусп iльства на природу супроводжуються

державами негативними змiнами природного середовища. Таким чином , однi ею iз

характерних рис сучасноrо етапу розвитку цивiлiзацi! е виникнення взаемозалежних, комплексних великомасштабних проблем ,
якi вже оформилися в едину цiлiсну систему, увiбравши в себе протирiччя розвитку прир оди , суспiльства

i науково-технiчного

прогресу, що нерiдко маЕ протиnежну сп рямованiсть у рiзних державах. Це- глобальнi п роблеми сучасностi , одн iЕю з груп яких Е
природно-соцiальнi проблеми у процесi вз аемодi'i суспiльства i п р ироди , тобто пробл ем и ресурсiв, енергетики , навколишнього

природного середовища, характерними рисами яких е приналежнiсть не лише до окремИх perioнiв або кра·iн, а до долi всього
людства. Водночас цi проблеми виступають факторами небезпеки та дестабiл iзацi! як у цiлому свiтi (глобальний рiвень
екологiчно'i безлеки

- зм iн а клiмату, руйнування озо нового шару та iн .), так i на регiональному рiвнi .

Односторонне вирiшення екологiчних проблем соцiально- економiчного розвитку будь-якою державою, незалежно вiд рiвня

i'i розвитку, вже неспроможне iстотно вплинути на пiдвищення рiвня екологiчно! безлеки у perioнi. Безумовно, локальнi
природоохороннi заходи, передбаченi нацiональним законодавством, вiдiграють певну роль у полiпшенн i екологiчноi· ситуацi'i.
Однак унаслiдок транскордонного характеру проблем довкiлля, васамперед забруднення повiтряного та водного басейн i в, цi

заходи м ожна розглядати тiльки в якостi доп ом iжних. Тому lx розв'язання можливе лише у резулыатi спiльних зусиль усього
св iто вого спiвтовариства, незалсжн о вiд суспiльно-пол iтичного устрою або рiвня розвитку держав .
На сьоrоднiшнiй день мiжнародна практика засв iдчила, що поки що вагомих резулыатiв можливо досягнути на
i доводить здiйснення полiтики у галуз i охорони навколишнього середавища на европейському
континентi . За останнi три десятилiття роль лiдера с вiтового масштабу у проведеннi полiтики охорони навколишнъого

регiональному рiвнi, що
середавища вiдiграе

Е:вропейський Союз, а необхiднiсть забезпечення екологiчних прав людини

та усв iдомлення

ефективно стi вирiшення проблем довкiлля на регiональному та мiсцевому рiвнях актуалiзуе вiдповiдний напрямок
дiялъно стi Ради Е:вропи, пр о новий вимiр безnеки - екологiчний - заявляють че р ез своl пр оrрами НАТО (проrр ама Безпека
через науку) й ОБС€ (lнiцiатива "Навколишне середовище та безпека").
Jнiцiатива виокремлюе зi асього спектру взаемозалежн о ст i м i ж до в кiллям та безпекою тi ситуацi'i, де екол о гiчн i nро блем и

можуть спричинити напругу мiж спiльнотами , кра·iнам и та регiонами . Так , забруднення вод и або повiтря в одном у perioнi
перетворюеться на джсрел о зниже н ня безлек и в iнш ому; роз п одiл та вико ри ставня земельних ресурсiв м оже никли к ати
протирiччя мiж су с iд нiми регiо нам и. Нарештi, навколишн е середовище та природ нi ресур си можуть бути використанi як з ас i б

контрол ю татиску однiе'i ста рони на iн шу.
Основними передумовами, якi )vЮЖуть приз вести до виникнсння конфлiкту, е

- з алежнiсть в iд природних багатств ;
- нестача природн их ресурсiв. Це пов'яз ано

зi скороченням вiдновлюваних ресурсiв (нестача через обмеженiсть

з апасiв) , збiльшенням кiлькостi населения (нестача, обумовлена зростанням попиту) ;

- порушення прав щодо ресурсiв, що виявляеться у нерiвному доступi до них ;
- екологiчна маргiналiзацiя, яка вiдбувасrъся, коли нер iвний доступ до ресу рсiв i

зростання населения у сум1

призводять до дerpaдaui·i вiдновлюваних природних багатств .
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2000 С . 128.
5. Die Um1velt in Europa: Der zweite Lagebericht: Еiп UЬerЬiick 1Europaische Umweltagentur. - Kopenhageп : EUA, 1998. - 43 S.
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ВПЛИВ IЩРКАДJIИХ: РИТМШ ТА РОБОЧОI ПАПРУГИ НА ОКРЕМI
ПСИХОФIЗIОЛОГIЧНI ПОКАЗНИ:КИ УЧНIВ МОЛОДШИХ КЛАСШ ПJД ЧАС
НАВЧАННЯ
М.Л. Вiрт, Л.С. Язловицька
Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Фе41>ковича

Працездатнiсть людини залежить вiд фiзичного

i розумового розвитку, ступеня тренованостi органiзму,
i розумовоi' працi та в значнiй мipi вiд циркадни:х ритмiв. Bci цi елементи
органiзм i взаемодоповmоють один одного. Iнтенсифiкацiя працездатностi i

ступеня адаптацi! до фiзично!

одночасно впливають на
функцiональних добових змiн стосусrься дiтей молодтого шкiльного вiку в зв'язку з вiковими
особливсетями

i'x

пiд час навчання

психофiзiологiчних показникiв

[1,2].

i посиленням як фiзичного , так i розумового нава.нтаження

Метою роботи було вивчити особливостi поеднаного впливу робочоi' напругита

добових ритмiв на окремi психофiзiологiчнi показники пiд час розумовоi.' дiялыюстi школярiв молодтих
класiв першо! та дpyroi.' змiни.

Дослiджувались дiти 7-8-рiчного та 10- 11-рiчного вiку (2-й

i 4-й клас) загальноосвiтньо! школи.
8.30 до 12.10 та в дру гу - з 13.15 до 16.55 змiни . Вимiрювались
наступнi психофiзiологiчнi показники: короткочасна пам'ять - за допомогою набору карт, стiйкiсть i
концентрацiя уваги (коректурна проба Бурдона-Анфiмова), сила нервовоl сиетеми - за допомогою тепiнг
тесту. Вимiрювання проводились перед першим (контроль) i пiсля останнього уроку (дослiд). Глибина
Навчальний процес вiдбувався в першу- з

втомлення визначалась обчисленням узагальнених та iнтегральних коефiцiентiв втомлення Статистична
обробка даних здiйсmовалась з а методом парнего двовибiркового тесту для середнiх.

Ветановлен о, що у школярiв

1-'i змi1rn

2-го класу достовiрних змiн зазнала дiяльнiсть нервово'i системи,

зекрема зорово-моторна реакцiя (визначалась з допомогою тепiнг-тесту), яка виражасrься в латентному
перiодi мiж подачею сигналу

i вiдповiдною

реакцiоо дослiджуваного на нього

(3].

Збiльшення латентного

перiоду реакцi'i було визначено кiлькiстю крапок, проставлеimХ дiтьми за певний промiжок часу до та пiсля
урокiв . Було вiдмiчено зменшення цiel кiлькостi на 7 % у дiтей пiсля урокiв . Достовiрних змiн iнших
показникiв виявлено не було. Данi, отриманi по вiдношенто до 2-1 змiни, свiдчать про достовiр н i вiдмiнностi
таких психофiзiологiчних показникiв як час зорово-моторноi' реакцil, концентрацii' уваги та швидкостi
переробки iнформацii'. Так , кiлькiсть крапок , проставлених пiд час виконання тепiнг-тесту, змеишилась на

%,

показник концентрацii уваги знизився на

4 %

при порiвняннi дослiду з контролем . Впала також

6
i

швидкiсть переробки iнформацii'. Рiвень цього показника зменшився на 3 % у дiтей пiсля урокiв .
В учн iв 4-го класу, що навчались в першу змiну, ветановлево зниження швидкостi переробки iнформ ацi!
на

23

%та зро стання часу зорово-моторноl реакцii' на

22 % пiсля урокiв .

в другу зм iну, пiсля урокiв спостерiгалось зниження концентрацi\ уваги
на

3,5 % та 6,5 % вiдповiдно . Bci цi змiни свiдч ать про втомлешur ЦНС ,

У дiтей, заняття яких в iдбувались

i

швидкост i сенсомоторноi' реакцi!

спов iпьнення рефлекторних ре акцiй

вн аслiдок виконання монотонноi· роботи протягом тривалого часу.

Таки.м чином, нами з'ясовано, що вплив навчального навантажеmт призводить до несприятливих

зрушень в органiзмi учнiв, на що вказують негативнi значення узагальнених показникiв дослiджуваних
параметрiв. Причему вони е вищими в учнiв, заняття яких вiдбувались у другу змiну. Щодо вiково'i динамiки,

то бiльший розвиток процесу втомлення Характерпий для четвертокласникiв.
ЛIТЕРАТУРА:

1. Коробейников Г.В.

Психофизиологические механизмы умственной деятельности человека.

- К. , 2002. - 122 с.
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особенностей физического и психофизического развития учащихся на этапах детского, подросткового и
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НАПРЯМКИ ФОРМУВАШIЯ СИСТЕМИЕФЕКТИВНОГО УПРАВJПННЯ

ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ НА ЩдПРИ€МСТВАХ ЦУКРОВО'i ПРОМИСЛОВОСТI
I.П . Вяльцева, КА Васютинська
Одеський нацiональний полiтехнiчний унiвер ситет
пр. Шевченко, 1, м. Одес а, 65044

Сучасна соц i алыю-економiчна та екологiчна ситуацiя в Украlн i характеризусrься як кризова, насамперед,
внаслiдок невирiшеностi цiло! низки еколого-економiчних проблем . Полiпш е ння екологiчноl с итуацli н еможливе
без проведения комплексно! сиетеми органiзацiйно-економiчних перетвор ень, в центрi яких стоять завдання
формувания цiлiсно! сиетеми управлiния, яка гарантувала б дiйсну вiдповiдальнiсть виробничого сектору за змiни

у довкiллi, була б спрямована на впроваджения ефективних, маловiдходних; безпечних технолоriй за умови
одночаснога забезпечення економiчно! доцiльностi екологiчноl дiяльностi

[1].

Особливо недосконале управлiния водними ресурсами кра!ни, що пов'язане iз виснажливою системою
водокор истувания наряду iз застарiлими технологiями очистки скидних вод. Рiшення ряду питань

-

економiчно!

витрати води, застосування рацiональних методiв очищения стокiв, в провадженвя систем обор отного
водопоетачания та повторного вико ристания вiдпрацьованих вод,

-

стало необхiдним для рiзних галузей

промисловостi, але особливу актуальнiсть здобувае для такоl водовитратноl галузi як цукрова.
Одним з iстотних заходiв , що дозволяють скоротити витрати свiжоl води та зменшити к i лькiсть стокiв на
цукрових заводах, е застосування локальноl сиетеми оборотного водопо етачания лаверiв . Лавернi води на цукрових
заводах , як правило, повторно не використовуються, очищають

i·x

р азом з iншими забрудненими стоками в

природних умовах на полях фiльтрацil або в бiологiчних ставках, функцiонувания яких вимагають значних
площин.

3 метою

зм еншения витрати води, ско рочения площ полiв фiлырацii' та вивiльнения орних земель для

сiльськоrосп одарських цiлей, а також схорони водойм вiд забруднень, визначасrься доцiльнiсть розробки схеми
очищения з подальшим використанням лаверних вод для вир обничих потр еб. В проваджения локально! сиетеми
оборотного водопоетачания лаверних вод дозволяе скор отяти як витрати води, що споживасrься, так й кiлькi сть
стiчних вод на

30-35% до маси буряка, зменшити поrужностi очисних
75 тис . грн. для цукрового заводу потужнi стю 3 тис . т

економiчний ефект

споруд, що ор iентовно дае рiч ний
перер обки бу ряка за добу. Економiя

каniтальних витрат при вnровадженнi локальноl сиетеми оборотного водопоетачания лаверiв у порiвняннi з
вартi стю полiв фiлырацil становить

293,2 тис .

грн. , а економiя експлуатацiйних витрат

? 28

тис. rрн . Капiтальнi

в итрати можуть окупитися протягам року.

Реалiзацiя водозберiгаючих з аходiв та оборотного водоспоживания розглядасrься нами як один з базових, але

недо статнi х елементiв для розробки та формування на пiдприемствi цiлiсноl сиетеми екологiчного управлiння у
напряш:у водоспоживания та економ i l водних ресурсiв . Необхiднi фiнансово- економiчнi з аходи щодо кредитування
екологiчно спрямованих проектi в, до як их в iднесенi: пi л ьгове кредитування банкiв через систему державного

стимулювання ; перш оч ергов i сть кредитування

i отримания

кредиту на пiльгових умовах ; засто сування механiзму

прис корено! амортизацi! очисноi· сиетеми лаверпих вод; оподаткування кредиту в розм iр i

50% вiд

дiючоl ставки.

Екол ого -економ iчний ефект рiшения щодо водаоборотного водоспоживання, додатков i пр ибутки, якi очiкуються,
дозвол ять нап равити

lx

на реалiзацiю iiШIИX напрямкiв механ i зму еколог iчного менеджменту. Так, в першу чергу,

необхiдно запровадити систему освiти персоналу, який

вол одiв би всiма необхiдними засадами екологiчного

менеджм енту, особливо з точки зору його практичного застосування. В проваджения сиетеми екологiчного
менеджменту включае послiдовне полiпшення в сiх екологiч них аспектiв дiяльно стi пiдприемства; ско рочення
негативного впливу на навколишне середовище; зниження втр ат сировини, матерiалi в, енергор есурсi в, пiдвищения
екологiчно\ культури ви робництва тощо .
Л IТ ЕРАТУРА:
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загострення, наслiдки та основнi напрями

ix

про блеми розвитку

економiки Украi:ни:

причини

вирi ш ення. Механiзм регулювання економiки, економiка

природокористування, економiка пiдприемства та органiзацiя виробництва. -
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СОIЩОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯЖИТЕЛЕЙ Г. ЛУГАИСКА
Н. В . Щеткина
Воеточноукраинский национальный университет имени В. Даля
кв . Молодiжний, 20а, м. Луганськ , 91034

e-mail: uni@snu.edu.ua http://www.snu.edu.ua
Ученые считают, что самым дорогим продуктом XXI в . будет питьевая вода. И это,
наверное, будет фактом, потому что уже сегодня 1млрд . населения планеты страдает от
недостатка прес·ной воды, а более 1,5 млрд ·. использует воду низкого качества. Украина так же
относится

к

маловодным

государствам

с

плохим

качеством

воды.

Состояние

здоровья

населения Украины критическое, поэтому вопрос обеспечения людей качественной водой
является особо важным.
Це лью нашей работы является оценка состояния бытового водопользования жителей
г.

Луганска .

проведен

Для

достижения

поставленной

цели

были

решены

следующие

задачи:

и проанализирован анкетный опрос различных групп жителей, г. Луганска;

выполнен химический анализ водопроводной воды и минеральных вод, наиболее чаще

используемых

жителями

г.

Луганска.

Для

решения

поставленных

задач

были

использованы общепринятые методы.
Для решения первой задачи нами был проведен анкетный опрос различных категорий
населения:
чел.);

2

1

группа

-

студенты

группа- студенты

г. Лугаиска в возрасте

25

1-5

курсов специальности ''Гидрология и гидрохимия"

1-2

курсов ра зличных специальностей

лет и старше

(22

(22

чел.);

3

группа

-

(22

жители

чел.)

Результаты некоторых вопросов анкеты представлены в таблице

1.

Проанализировав полученные нами данные анкетного опроса, мы можем констатировать,

что: 1) 86,4% населения г. Лугаиска считают не пригодной воду из крана для питья , и только
27,3% пьют воду из крана без очистки; 2) наиболее распространенным методом очистки воды
является кипячение - его применяют
71 ,2% жителей г. Луганска; 3) 39,4% граждан
используют более 100 литров воды в сутки в бытовых целях и по 30,3% приходится на
категории до 50 и от 50-100 литров воды в сутки.
Проведенный

нами

химический

используемых минеральных вод

анализ

"Голубой

воды

из

крана,

а

т ак

же

наиболее

ключ" и "Срiбна криниця" показал что:

1)

чаще

сухой

остаток, а так же общая жестr<ость воды из крана превышают допустимую норму (ГОСТ

2874); 2)

сухой остаток , а так же общая жесткость "Голубого

входят в допусти мую норму (ГОСТ

2874),

а рН "Срiбно 'l

ключа" и "Срiбноi· криницi"

криницi" ниже показателя ГО С Т

2874 .
Таким образом , мы можем констатировать, что питьевая вода г. Лугаиска по многим
показ ателям

не

водопользования

соответствует тр ебо ваниям
данного

города

ГОСТ

нуждается

2874,

во

из

чего

внедрении

следует,

новых

что

система

технологий

по

водоснабжению и очистке воды . Существующая проблема не может быть оставлена без
внимания , так как ее игнорирование приведет к катастрофическому

ухудшению состоянию

здоровья людей .
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Таблица

i

екологiчноi" безпеки»

N!! l

Резул ьтаты .анкетн ого опр ос а

: N2

1

J:!опросы анкеты

uтветы в%

<.;читаете ли Н ы

A)lJ,o

1

1

2

группа(22чел.)

группа(22чел . )

J

группа(22чел.)

Ибщая

А)4 . :>

А)22 ./

Б)86 , 4

Б)95 . 5

Б)77 . 3

Б)86,4

: A)4:J ,4

А)П . '/

1AJ IJ .6

A)27,J

Б)54, 6

Б)77 . 3

Б)83. 4

Б)72, 7

Какие спосооы

A)IJ , б

А)4 . 5

A)IJ .7

AJIU,6

очистки Вы

Б) 54, 6

Б)86 . 5

Б)72 . 7

Б)7 1 , 2

используете ?

В)2 7,3

В)4 . 5

B)l3 .6

В) 1 5 , 2

А) Отстаивание

Г)4 , 5

Г)О

Г) О

Г)1 , 5

Б) Кипячение

Д) О

Д)4.

Д) О

Д) 1 , 5

Lколько литров

А)\1.2

А)45.6

AJ4U.\I

A)JU,J

nоды в сутки Вы

Б)27 . 2

Б)27.2

Б )36 . 4

Б)ЗО, З

используете в

В)63.6

В) 2 7 . 2

В)22 . 7

В)39 , 4

1

1

(66

чел)

AJ IJ ,o

пригодной nоду
из крана для

питья ?
А)Да
Б) Нет

!2

Испол ьзуете ли

Вы воду из крана
в сыром в иде?
А)Да
Б) Нет

J

1

В) Бытовые
фильтры
Г) с помощью
хим . веществ

Д) Другой способ

4

j

быто вых целях ?
А) До

50
50- 100
B) > IOO
Б)
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УДК

i

екологiчноi· безпеки»

502.7

ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВАннЯ ЕКОЛОГflШОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦII УКРАi'н~ЬКОГО СУСШЛЬСТВА
О.М . Терещенко, Л.М. Сакович, М.О. Клименко
Вiйськовий iнститут телекомунiкацiй та iнформатизацil
Нацiонального технiчного унiверситету Укра!ни,
"Киlвський полiтехнiчний iнститут"
вул . Московська, 4511, м. Киi'в, 01011

Зважаючи

на прагнення Украi'ни

в екuлогiчнiй

iнтеграцiУ до

обrрунтованим та своечасним е шлях системного вдосконалення

i

ев ропейськоi' спiльноти,

приведения у вiдповiднiсть

з европейською пра вовою, нормативно-методичною та iнституцiопальною базою цiлiсного
нацiонального екологiчного управлiння. Для цього необхiдно в першу чергу iдентифiкувати
нацiональну екологiчну полiтику

привести й у вiдповiднiсть iз загальноевропейською

i

Те, що вже напрацьовано у данiй областi
глобальних,

европейських

органiзацiйна

база,

нацiональноi' так

i

[2],

нацiональних

i

гармонiзованi

з

[!].

потребус актуалiзацii' з урахуванням нових

реалiй.

Правова,

европейською,

нормативно - методична та

мають

вiдповiдати

вимогам

як

загальноевропейсько'i екологiчно·i безпеки.

Мета даноi' роботи

-

розглянути органiзацiйнi аспекти розвитку сиетеми екологiчного

управлiння в Украi'нi на основi сиетеми мiжнародних регламентiв
Основнi принципи еколоriчного менеджменту закрiпленi у

ISO 14000

та Е:вропейському регламентi

еколоriчного управлiння в Украi'нi

1836/93,

i стандартiв.
cepii' мiжнародних

стандартiв

яким функцiонально не вiдповiдас система

На вiдмiннiсть вiд багатьох iнших природоохоронних

[3] .

нормативних документiв цi стандарти орiентованi не на кiлькiснi параметри (обсяr викидiв,
концентр ац iя

речовин ,

використовувати
менеджменту

-

певн i

рiвень

впливу

тощо)

Ix

технологi'i.

та

не

основним

eпvironшental manageшent

на

вимоги

предметом

system (EMS),

використовувати

с

система

чи

не

екологiчного

що може стати ключавою у rpyпi

функцiональних механiзмiв екологiчного управлiння , основою яких с регулятивне екологiчне
нацiональне

i

мiжнародне законодавство, стандарти

i

норми

[3].

Держспоживстандарт Укра'iни першим серед державних органiв стандартизацii" кра'iн СНД

пiдготував для безпосереднього впровадження мiжнароднi стандарти
були прийнятi у

1997

cepii' ISO 14000.

Вони

роцi в якостi нацiональних управлiнських та економiчних регуляторiв .

Однак !хне впровадження

i

понинi вiдбуваеться повiльними темпами. Однiсю iз причин е

певна правова л iбер альнiсть в даному питаннi, зокрема, наявнiсть в Укра'iнi обов'язковоi'
до бровiльноi' екол огi чно'i сертифiкацii', можливiсть

i

нерегульованiй сферах

[2].

i'x

i

проведения в законодавчо регульованiй

Обов'язковiй сертифiкацi'i в нацiональнiй системi УкрСЕПРО

пiдлягають об' екти, якi вiдповiдно i з чинним законодавством повиннi вiдповiдат и вимогам по
охоронi

довкiлля,

забезпеченню

екологiLfно\

безпеки

та

з береженню

бiологiчно го

рiзноманiття.
Слiд зазначити, що стандарти
модель
Вони

EMS

екологiчного
процедури

використовуватися

державним

органам,

менеджменту

[2].

для

i

зовнiшнiх

споживачам

сучасним

екологiчноi' сертифiкацi!

зазначених у

для внутрiшнiх потреб, наприклад, як

'ix

або як основу для внутрiшнього аудиту сиетеми екологiчного менеджменту.

можуть

зацiкавл еним

добровiльнi, вони не замiняють вимог

cepii' ISO 14000 -

законодавства . Пiдприемство може використовувати

вимогам.

потреб

-

щоб

громадськостi

i

Варто

пiдприемство

мае

зауважити,

продемонструвати

вiдповiднiсть
що

перед державою

при
ряд

сиетеми

проходженнi
зобов'язань,

Це важливо при межливому подальшому проходженнi процедури оцiнки

вiдповiдностi (особливо у законодавчо регульованiй сферi).
За аналогiею iз досвiдом впровадження стандартiв
пройти сертифiкацiю за стандартами
тiльки основною рушiйною

силою впровадження

cepi! ISO 9000

прагнення пiдпри емств

"Системи екологiчного управлiння" е не

cepii' ISO 14000

EMS,

а й однiею з обов'язкових умов

просування 'iхньо! продукцi"i на мiжнародних ринках.
Серед iнших причин , за якими пiдпри емст ву може знадобитися екологiчна сертифiкацiя

або впровадження

EMS,

можна назвати:
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-

niдтвердження

вiдповiдностi

nроходженням

екологiчноi· безпеки»

вiдnовiдноl процедури

<1 ·

оцiнки;

-

iз

i

покращення iмiджу niдприемства за рахунок викdнання nриродоохоронних вимог (в т. ч.

nриродоохоронного законодавства);

-

бажання завоювати ринки "зелено!" продукцii";

nривернсиня уваги iнвесторiв;

додатковi можливостi для розвитку та змiцнення вiдносин з органами мiсцево! влади та
державного екологiчного контролю, населенням.
Таким чином, розглянуто органiзацiйнi асnекти розвитку сиетеми екологiчного управлiння
в Укра!нi на основi сиетеми мiжнародних регламентiв

i

стандартiв, якi узагальиена у

[1, 3).
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i екологiчноi' безпеки»

ЛIБЕРАЛIЗАПIЯ СИСТЕМИ РЕI<УЛЮВАННЯ ПОВIТРЯНОГО РУХУ ЯК СПОСIБ

ВИРIШЕIШЯ ЕКОЛОГIЧНИХ ПРОЬЛЕМ СУЧАСНОСТI: €ВРОПЕЙСЬКИЙ
IIIДXJ,Д _
А.В. Слiпченко
Iнститут мiжнародних вiдносин Ки1вського нацiонального унiверситету iм . Т.Шевченка

Однiею з найактуальнiших проблем екологй сьогодення е негативний вплив активно! дiяльностi
повiтряного транспорту на навколишне середсвище як в глобальному масштабi, так

iв

€вропi зокрема.

Найбiльш реальними шляхами П вирiшення f. рацiональна органiзацiя руху повiтряного транспорту,

а саме , створення загальноевропейсько! сиетеми регулювання руху повiтряного транспорту, розробка та
провадження законадавчих вимог та нормативiв, широке застосування в авiацiйнiй галузi новiтнiх
технологiй, в тому числi екологiчних. Зокрема, бiльm чiтке планування маршрутiв та використання
повiтряного простору дозволить суттево зменшити процент викиду в

атмосферу палива, що

неефективно спалюеться. Це стосуеться також вирiшень, спрямованих на зменшення руйнування

авiацiею озонового шару, викиду в атмосферу технологiчних вiдходiв , екологiчного забруднення вiд
дiяльностi аеропортiв тощо.

3

цiею метою €вросоюзом запроваджено iнiцiативу "€дине европейське небо", яка нацiлена на

створення едино! для краlн €вропи сиетеми органiзацi! повiтряного руху, бiльш ефективно!, нiж безлiч
нацiональних

систем.

Iнiцiатива передбачае рацiональну органiзацiю европейського

повiтряного

простору, забезпечення високих стандартiв з безпеки польотiв по всiй Свропi, зменшення негативного
впливу авiацiйноi· галузi на навколишне середовище.
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УДК

504.064.4 : 658.567.3 + 544.77
УТВОРЕННЯ УЛЬТРАТ(ИСПЕРСНИХ ФA:Jr ФЕРИТIВ ВАЖКИХ МЕТАJПВ В

ПРОЦЕСIГАЛЬВАНОКОАГУЛЯIQIВ0ЦПИХРОЗчmuпв
О.М . Лавриненко
Iнститут бiоколоlдно! xiмil iм. Ф . Д. Овчаренка НАН Укра!ни
бульв. Академiка Вернадського, 42, м. Ки!в, 03142
e-шail: zulberg@Ьioco.kiev. ua

В основу гальванокоаrуляцiйного методу знешкоджения техногенних розчинiв покладено принцип автогенерацi!
сорбцiйно активних сполук, здатних вилучати шкiдливi компоненти розчину та компактувати i'x в ходi фазсвих
трансформацiй в щiльнi малорозчиннi сполуки [1]. Прикладом гальванопари, яка використовуеться для вилучения
катiоюв важких металiв з водного дисперсiйного середовища, е система на основi залiза та вуглецю [2] .
Днеперсними продуктами гальванокоаrуляцrйного процесу в такiй системi е океиди та моноriдрати залiза, ферити
важких металiв тощо.
Мета роботи полягала у встановленнi механiзмiв вилучения катiонiв важких металiв в системi гальваноконтакту залiзо
- вуглець залежно вiд катiонного складу та значения рН дисперсiйного середовиша.
Процес гальванокоагvляцii: цинк-, нiкель- i мiдьвмiщуючих розчинiв проводили в дiапазонi значень рН 2 - 8 на

лабораторному

гальванокоагуляторi

при

проточному

режимi

роботи

апарату.

Ультрадисперснi

осади

гальванокоагуляцiйного процесу iдентифiкували методамиРФАта ДТА; фазовий розподiл проводили методом РФА.
Зriдно даних РФА, у складi осадiв !f8ЯBHi океиди З'!J!iза: !'!агн~!ит FeFe294> гемат!!_Т -Fe203 та магемiт -Fe203,
розподш мае яких (рис. 1) значною м1рою залежить вщ катюнн01 складово1 дисперсшного с~едовища. Вилучения
катiонiв важких металiв проходить за рахунок утворения фаз феритiв . Аналiз залежностеи (рис. 1. а) вказуе на
максимальний вихiд фази ZnFe204 в кислому та лужиому середовищi, тобто в умовах iснування в розчинi катiонiв
цинку, або при ро::z~неннi його гiдроксиду. Процес феритоутворення для цинку проходить за реакцiею (1 ):
2 y-FeOOH + Zn + zон-~ ZnFe204 + 2Н20
(1),
Максимальнi маси фаз NiFe 2 4 та CuFe2 4 (Рис. 1 б, в), навпаки, простежуються при значениях рН iснування
Ni(OН) 2 i Cu(OH) 2, якi утворюються при реалiзацi'i електрохiмiчного механiзму дil гальванопари залiзо-вуrлець,
зокрема деполяризацii: кисню на П вуrлецевiй складовiй з надходженням в дисперсiйне середсвище ОН- [3].
Механiзм формувания ультрадисперсних фаз NiFe204 та CuFe204 в системi гальваноконтакту залiзо - вуглець
описусrься реакцi ею (2), де Me(II) - Ni(II), Cu(II):

o

o

2 y-FeOOH + МЕ(ОН)2~МеFе2О4 + 2Н20

(2),

Водночас, при гальванокоагулящi мiдьвмiсних розчинiв у складi осадiв за реакцiями
.. ~С3,7с.

(2) i (3)

утворюються
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f;;j ~
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t;;.;~
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Рис.

1.

По фаз,1вий р11Зподiл осадiв

(%), отрнмаю!Х при г~льмнокоагуляцii ро3чннiв ·

а - хпорпду цинку, б- хлориду нiкелю , в - сульфnту м1дi
Цифрrнт 1ю.зна'!енi : 1 - ;1 - ферш цпнку Zнf'e 2 0, , б - ферит юкелю

додатковi фази

N1Fe 20 4• в-

ферит мiдi

CuOOH та CuFe02:

Сu(ОН)2 + O~+*CuOOH

y-FeOOR + Си

+ Н20 +~
+ е ~CuFe02 + Е ·

(2)
(3)

Таким чином, в роботi встановлено механiзми вилучения катiонiв цинку, нiкелю та мiдi з вощгих розчинiв при
проведеннi гальванокоагуляцiйного процесу в системi залiзо-вуrлець; показано вплив значения рН дисперсiйноrо
середавища на розподiл ультрадисперсних фаз оксидiв залiза рiзних кристалографiчних модифiкацiй .
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ВИ:КОРИСТАIШЯ ХАРЧОВnХ ДОБАВОК -ОДНА З ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГIЧНОI
БЕЗПЕКИ ПРОДУКТIВ ХАРЧУВАIПIЯ
I . С.Сагайдак, М.П. Андрушко
оНацiональний унiверситет державноi' податковоi' служби Украlни
вул . К.Маркса,Зl, м. Iрпiнь
Останнiми реками збiльшилися як асортимснт, так i обеяги виробництва харчово'i продукцii:. Боротьба фiрм-виробникiв за спожинача
сnонукае i'x виробляти f!родукцiю, що задовольняе потребам покупця. А це в свою черrу спонукае до вдосконаления iснуючих та
розробцi нових технологiй i рецептур продуктiв [1 ], зекрема харчсвих добавок (ХД).
Харчава добавка - це будь-яка речовина, яка зазвичай не !\важасrься продуктом або йога складником, але додасrься до нього з
технологiчною метою в npoцeci виробництва, та яка в резулыатi стае невiд'емпою частиною продуюу [2]. ХД не мають харчово'i та
бiологiчноi' цiнностi, а виконують суто технологiчнi функцii:: збереження поживних мастивестей харчсвих продуктiв; надаю1я
харчоним продуктам бiльш привабливого вигляду; збiльшення термiну зберiгания харчсвих продуктiв; полегшения технологiчно'i
обробки nродовольчо·i сировини; здешемення та скорочення технолоriчноrо процесу.
ХД використо вуються у бiльшостi кра'iн свiту. Радою Свропейсько·i сniвдружностi розроблева система цифрово'i кодифiкацii: ХД з
лiтерою "Е" (скорочено вiд Europe або вiд англ.- Устi вний), яка включенада Кодексу Алiментарiусу ФЛО/ВООЗ як мiжнародна цифрова
система кодифiкацii: ХД.
В нашiй краУнi багатьох ХД не виробляють. Для розширення асортименту вiтчизия н их nродуктiв (безалкогольних наnо'iв,
кондитсрськнх виробiв, морозива, хлiбобулочних виробiв та i нш .) використовують добавки iвоземного виробництва. Згiдно з нашим
законодавством, всi iноземнi ХД, а також новi добавки вiтчизияного виробн ицтва обов'язково отримують дозвiл на використавня вiд
органiв схорони здоров'я.
Основними вимогам·и до них е нешкiдливiсть i безпечнiсть при необмеженому термiн i вживания даного продуюу в реально
можливiй добовiй кiлькостi. Слiд звернуш уваrу на те, що харчовi nрсщукти, призначснi для грудних дiтей, як правило, повиннi
виготоВлятися без застосувания ХД.
Вия вити наявнiсть у nродуктах, якi ми щодня куnуемо ХД досить нескладно . На упаковцi (етикетцi, банцi тощо) iнодi вказуЮiъ
iндивiдуальну назву ХД (наnриклад, глюта.',!ат натрiю), iнодi - у виглядi iндексу Е- цифра, а iнодi- просто rpynoвy назву ХД (налриклад,
ароматизатор). А якщо ХД е такою, яка заборонена в нашiй краУн i? I nри цьому для виробника достатньо вказати nросто кл ас до яко го
вона належить. I цене е nорушениям законодавства.
Свого часу, щоб утримати на плаву вiтчизияну rалузь, держава дозволила виробникам використовувати по над 500 ХД (за часiв СРСР
цей список був у двiчi корош1им). Але важкi часи прой iШЩ чине пора нам повертатися до колишнiх норм, до виготомеiшя nродуктiв
харчуван ня з натурально'i вiтчизияно·i сировини [3]?
За останн i роки держава пiдвищила вимоrи до якостi nродуктiв харчуван ня i посилила , вiдповiдно, контроль за
виробництвом
(Закон Укра'iни " Про якiсть i безлеку харчсвих продуктiв та продовольчо'i сировин и" , викладений у новiй редакцi·i "Закон Укра·iни "Про
безпсчнiсть та якiсть харчсвих продукriв"", "Про захист прав споживачiв" , "Про державне реrулювання iмпорту сiльськогосnодарсько'i
nродукцi'i'', Указ Президента Укра·iни "Про заходи щодо пiдвищення якостi вiтчизняно'i продукцi'i" ). Заборонено iмпорт продукцii' без
пiдтвердження 'ii якостi . Але якiсть продуктiв зал ишаеться низькою i, вiдповiдно, небезпечною для споживання. У чому ж при чини ?
По-п ерше, для товаровиро бника i продовольчо·i сировини, i nродуктiв харчування вiдсутня мотивацiя у полiпшевнi якост i npoдyкui·i.
По-друге, вiдповiднiсть цiни i якостi. Нинiшня ситуаuiя на свiтових ринках продольства свiдчить про ссобливу зацiкаi!I!енiсть
споживача у здоровому та по вноцiнному харчуваннi. 3 пiдвищенням рiвпя життя, особливо в свроnейських кра'iнах, змi нилося Ух
стамения до харчсвих продуктiв. Споживачi стають дедалi вимогливiшими до свого харчування, бажають не тiльки повноцiнно i якiсно
харчуватися , а й виключити будь-якi ризики для здоров'я . lнша рiч в нашiй кра'iнi , де теперiшне соцiально-еко вомiчне становище
бiпьшостi родив, на жаль, не дозволя е враховувати iнформацiю про якiсть при виборi тiЕУ чи iншо'i продукцi'i, а основним регулятором
- виступае лише цiна. Лле в такому разi вони nовиннi i коштувати nо-рiзному. А у нас цiна низькопробних nродуктiв харчування без
пiдстаn завищусrься до рiвня бiльш якiсних продупiв.
По-трете, посиления контролю з боку державних органiв за iмnортними nродуктами харчу вання, як i не завЖди вiдnовiдають
стандартам якостi . Деякi ХД, як i не nрейшли сертифiкацiю в нашiй кра'iнi , дозволенi для використавня в iншiй , а продукти харчування
поступають на наш продавольчий ринок. I нам, пересiчним покупцям, гiгi енiсти радять: купуючи продукти , звертайте уваrу на Е
цифри, адже деякi ХД заборо ненi для вживания. А чи мають право взагалi на реалiзацiю такi продукти харчування?!
По-четвсрте, назрiла необхiдн iсть перегляду нормативних актiв i законадавчих документiв, стандартiв якостi, якi дозволять
завоювати новi сегменти ринку, зб iльшити ексnортний потенцiал нашо'i продукцi'i i, врештi рсшт, захисппи укра·iнського nокуnця.
По-п'яте, необхiднiсть споживчоУ освiти населения з nитань якостi та безпеки харчових продуктiв як складовсУ здорового сnособу життя.
Кожна людива мае право знати, що во на споживае, i бути впсвненою у безпсцi продуктiв харчувания . Сам е тому продовол ьча бсзпека
Укра'iни мае персдбачати вирiшення проблеми забез печсння якостi та безnечностi продуктiв харчування для населения, що е сьогоднi
одн им iз актуальних завдань державного реrулювання споживчого ринку Укра'iни, i базовою складавою в умовах евроiнтеграцi'i та
всту nу Укра'iни до СОТ.

ix
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Понятие "ноосфера" появилось в связи с оценкой роли человека в эволюции биосферы .
Непреходящая ценность учения В. И. Вернадского о ноосфере именно в том, что он выявил
геологическую

роль

жизни,

живого

вещества

в

планетарных

процессах,

в

создании

и

развитии

биосферы и всего разнообраз!fя живых существ в ней. Среди этих существ он выделил человека как
мощную геологическую силу. Эта сила способна оказывать влияние на ход биогеохимических и других
процессов в охваченной ее воздействием , среде Земли и околоземном пространстве. Вся эта среда
весьма существенно изменяется человеком, благодаря его труду. Он спо.собен перестроить ее согласно
своим Представлениям и потребностям, изменить фактически ту биосферу, которая складывалась в
течение всей геологической истории Земли.
Воздействие человеческого о6щества, как единого целого на природу, по своему характеру резко
отличается от воздействий других форм живого вещества. В. И. Вернадский писал: "Раньше организмы
влияли на историю тех атомов, которые были нужны им для роста, размножения , питания, дыхания.
Человек расширил этот ~уг, влияя на элементы, нужные для техники и создания цивилизованных форм
жизни" , что и изменило' вечный бег геохимических циклов" [1].
Рассмотрим основные взгляды В.И. Вернадского на роль электромагнитных полей (ЭМП) в
существовании живых организмов, изложенные в очерке "Биосфера в космосе" [1].
"Из невидимых излучений нам известны пока немногие. Мы едва начинаем сознавать их
разнообразие, понимать отрывочiюсть и неполноту наших представлений об окружающем и
проникающем нас в биосфере мире излучений, об их основном, с трудом постижимом уму,
привыктему к иным картинам мироздания, значении в окружающих нас процессах".
"Излучениями нематермальной среды охвачена не только биосфера, но все доступное, все мыслимое
пространство. Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпадая и
сталкиваясь, идут излучения разной длины волны - от волн, длина которых исчисляется
десятимиллионными долями миллиметра, до длинных, измеряемых километрами".
Исходя из научных подходов В.И. Вернадского о биосфере и анализируя современное состояние
биосферы можно сделать вывод, что в состав биосферы входят ЭМП естественного и искусственного
происхождения.

Анализом ЭМП различных источников излучений, в том числе и систем сотовой связи занимается
лаборатория по проблемам электромагнитной безопасности при Инженерно-экологическом центре
кафедры "Безопасность жизнедеятельности и промытленная экология" УлГТУ В докладе приведсны
основные результаты деятельности этой лаборатории [2,3].
Вопросы, рассмотренные в данной работе , входят в тематику государственной бюджетной научно
исследовательской работы "Исследования научных основ и решение прикладных задач безопасности и
экологичности технобиогеосистем" , шифр - 60.01 .01, которая ведется кафедрой.
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ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ГИДРОКСОСОЕДИНЕНИЙ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
ЭЛЕКТРОМЕМБРАIШЫМ ФИЛЪТРОВАIШЕМ
« ·

т.ю.' Дульнева
Институт коллоидной химии и химии воды-им . А.В . Думанекого НАН Украины

e-mail: t_ duJneva@ukr.net
Цель настоящей работы заключалась в определении эффектив11ости очистки воды от
гидроксосоединений ионов тяжелых металлов методом электромембранного фильтрования.
Отличительная особенность предлагаемого метода от электрофильтрования состоит в том, что в
электрическое поле помещали вместо загрузки мембрану, через которую под давлением фильтровали
загрязненную воду. В качестве мембран использованы пористые трубки проводника первого рода
(титана) . Внешний и внутренний диаметры которых составляли соответственно 12 и 8 · мм.
Исследования проведены на проточно-рециркуляционной установке, состоящей из электромембранной
ячейки, выпрямителя ВСА-5А-К, плунжерного насоса НД, термостата, регулировочного вентиля,
измерительных прибо12ов (манометра, вольтметра и амперметра), труоопровода. Корпус
электромембранной ячеики изготовлены из органического стекла, внутри которого герметически
закреплена пористая трубка. Электро~ы из платины в виде спирали расположены снаружи и внутри
трубки. Исходную воду объемом 5 дм и с температурой 298 К подавали под давлением в один конец
корпуса ячейки а выводили - из противоположного его конца . Протекая вдоль наружной поверхности
трубки, вода tрильтровалась внутрь трубки и выводилась из нее из торцевой стороны ячейки .
Определяли коэффициент задержания R ионов и удельную производительность Jv мембраны .
Удельную плотность тока рассчитывали по отношению к наружной ~бочей) по~рхности трубки.

1

При фильтровании раствора C1·CJ3x6H20 с концентрацией ионов Cr

'F

75 мг/дм при значении рН 4,8

через мембрану из пористого титана, коэсрфициент задержания этих ионов павышалея до 25,3%. После
того , как на титан<?_вой трубк~~ыла сформиров!!на динамическая мембрана из коллоидных частиц
гидроксосоединении ионов Cr
, к исследуемои системе прикладывали электрическое поле таким
образом, чтобы титановавя трубка являлась катодом, а анод из платиновой проволоки находился над
мембраной. Из рис . 1 (кривая
видно, что при расположении анода снаружи трубки !рJи О, 1 МПа и
плотности тока свыше 50 А/м происходило практически полное задержание ионов Cr
.

2)
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Рис. 1. Изменение значений R ~OH?f+cr3+ ( 1) и Jv (2) мембраны от плотности тока при фильтровании

раствора, содержащего 75 мг/дм Cr
Установлено , что с увеличением плотности тока повышается коэффициент задержания
гидроксосоединений ионов тяжелых металлов, а с увеличением концентрации ионов и рабочего
давления - он уменьшается. Регенерацию таких мембран целесообразно производить при отключенном
электрическом токе обратным потоком фильтрата в течение 3 - 5 минут при рабочем давлении О, 1 - 0,2
МПа.
Таким образом, предлагаемый метод позволяет переводить ионы тяжелых металлов в их
гидроксосоединения и тем самым очищать воду до норм ПДК на сброс в канализацию . При этом

получается щелочной фильтрат, который может быть использован в технологическом цикле .
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ПРАВОЙ МОРАЛЬ В АСПЕКТ! ОХОРОНИ ФЛОРИ ТА ФАУНИ
К . Е. Стойчан
_ .
Одеський Державний Економiчний Унiверситет
65026, м . Одеса,вул.Преображенська, 8
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Вступ. Перетворения середавища житrсдiяльностi з метою задоволення потреб людини без урахування взаемозв'язку природи i
суспiльства призвели до змtн цiло! низки rnобальних параметрiв природного середовища, знизили його якiсть. У зв'язку з цим перед
людством дуже гостро постали проблеми охорони рослинного i тварииного свiту. Тваринний i рослинний свiт потерпае також вiд
клiмат~чних змiн, до яких призве~а не~родумана ~осподарська дiяльнiсть людин~. Загроза п_~рникового ефекту i,як наслiдок, глобального
потепшння впливае на розвиток бюлопчних оргаюзмtв. Незважаючи на рtзномаютгя флори, н частка зменшуеться з кожним роком . Багато
тварин

1рослин занесено до

Червоноi· Книги Украiни. [!.С. 125,321 ]. Але природнi ресурси, нажаль вичерпнi . Людство сьогоднi повинно замислитись над
проблемами охорони тварииного та рослинного свiту.
У своlй роботt я хочу акцентувати увагу на наступних аспепах .
Тваринний свiт як об'еп правовоi' охорони.
До тварииного свiту належать дикi тварини- ссавцi, птахи, плазуни . риби, а також молюски, комахи та iншi, що пеербувають у станi
nриродноi волi [2.С. 215,220). Тваринний свiт мае величезне значения для сiльського i лiсовоrо господарства: вiн вiдiграе важливу роль
в утвореннi i пiдвищеннi родючостi грунтiв. Черв' яки , мурашки, комахи розкладають рослинннi вiдходи , розпушують землю на велику
глибину i, цим самим сприяють надходженню повiтря й вологи у грунт, полiпшують йога якiсть. Все це позитивно впливае на
врожайнiсть сiльськогосподарських культур . Тваринний свiт мае велике екол огiчне
значения: вiн iстотно впливас на р1знi об'епи природи : грунт, росл ин
нiсть, б iологiчну властивiсть води , адже переважна бiльш1сть
тварин- це природнi санiтари. Велике значения для здiйснення
управлiння в галузi схорони та рацiонального використавня тварииного свiту мае прийнятгя Закону про ''Тваринний свiт" . Суб'епом
права загальнодержавно! власностi на тваринний свiт е держава в особi Верховно! Ради Украi'ни .
Статистика зниження чисельностi тварииного свiту.
Перш за все викликас занепокоення зниження протягом 2006 року чисельностi мисливських тварин в Укра!нi : лося- на 14%, оленя- на
40%, кабана - на 15%, козулi - 5%.Протягом 2005 року внаслiдок
самовiльних вирубок шсових насаджень на землях агропромислового комплексу довкiллю заподiяно збиткiв на суму близько 200 тис .
грн. [З.С. ! - 12]. Лiсовий фонд- це територiя лiсiв i земель, покритих лiсом , якi nризначеннi для nотреб лiсового госnодарства. Лiсовий
фонд вiддiлений вiд земель iншого nризначения вiдnовiдно до чинного законодавства. До земель лiсового фонду належать лiсовi
(призначенi для вирощування лiсу) та нел iсовi (рiлля , сiнокоси , води тоща. Лiсовi масиви Украi'ни, що вико нують захиснi фу нкцi'i,
становлять 1184,9 тис . га. 3 них протиерозiйнi лiси мають плащу 527,4 тис . га. , захиснi смуги лiсiв уздовж залi зниць , шлях iв
загальнодержавного та обл асного значения- 229,9 тис. га, особливо цiннi лiсо вi масиви - 20,5 тис. га. , державнi захиснi л iсовi сму ги- 1;9
тис. га . Забезпеченiсть лiсом населения Укра'iни -0,17 га на л юдину- одна iз н айнижчих в Cвponi. В Югославii' вонасягас 0,46 га ., у Бол гарi i'

- 0,42, в Пол ьщi - 0,24 га. Лiси Укра!ни- це "зелене золото"

молодо! де ржави . Вони е джерелом цiнно'i промщлово'i сировини, продупiв
харчу вання, стабiл i зу ючим фактором н авколишнього nриродно го середовища.
Висновок:
Таким чином, пр облема схорони тварииного

i рослинного

свiту зараз е дуже актуальною . Для того, щоб антропогенна дiяльнiсть

людини не nриз вел а до знищсння флори та фау ни треба о рганiзовувати, розповсюджувати та розвивати заnовiдну справу. В широ кому
розум iннi заnовiдна справа торкаеться багатьох (передусiм морально-етичних, цiннiсних) аспепiв найбiльш екологiчно'i нинi проблеми
взаемостосункiв людини i довкiлля .
Основнi напрями розвитку i реалiзацii' заповiдно1 справи :
- створсиня оптимальноi' репрезентативно! мережi
природно-заповiдного фонду Украi·ни;
- резервуванн я у процесi земельно! реформи цiнних для
заповщання природних територiй та об'ектiв.
Збереження i рацiональне в~ористання ресурсiв :варинного та
рослинного сюту повинне здшснюватись на осною:

- розроблення i впровадження сучасних науксвих методiв оцiнки оnтимальних рiвнiв використання бiологiчних ресурсiв;а також
державних, регiональних i мiждержавних програм з охорони, використання та вiдтворення видiв тварииного i рослинного свiту, яким
загрожуе звикнення через негативний вплив господарсько! дiяльностi .
ЛIТЕРАТУРА:
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ПОРШПЯIШЯ КОАГУЛЮЮЧОI ЗдАТНОСТI АJПОМПIIЙВМIСIШХ
КОАГУЛЯНТШ
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Ю.А. Савiчева, ГВ Кримець
Нацiональний технiчний унiверситет Украi'ни "Киi'вський полiтехнiчний iнститут"
пр. Перемоги 37, м. Киi'в-056 , 03056, Украi'на
e-maiJ: magistr6xtftnv@ramЬler.ru

Iнтенсивний розвиток промисловостi, комунального

i сiльського

господарства спричиняе значне зростання споживання чистоi питноi

i

технiчноi води, призводить до збiльшення кiлькостi забруднених рiзними домiшками вiдпрацьованих стiчних вод. Скидання останнiх у водойми
зумовmое ix забруднення, а оlЖе значно зменшуються ресурси чистоi прiсноi' води , погiршусrься стан вавколишнього середовища. Тому все б iльшоi

аКI)'альностi набувае проблема очистки природних та стiчних вод.

Для досягнення задовiльного ступсия очистки вiд домiшок колоiдноi мтеnенi диспсрсностi необхiдною стадiею е коаrуляцiя, яка крiы зниження
кольоровостi, хiмiчного та бiологiчного споживання кисню, дозволяе видаляти стабiлiзованi коло!днi домiшщ якi надають водi високоi мутностi.

!снуючi технологii просвiтлення води орiентованi на дозування коаrулянтiв i флокулянтiв у рiдкому виrлядi. Однак при цъому для очистки води
nотрiбне створення складного реагентного господарства. Технологiя nросвiтлення з використавням порошкоподiбного реагенту не виыагае
оnерацiй, nов'язаних з готуванням, дозуванням розчинiв.
Метою роботи е визначення оnтимальних fоз nорошкоподiбних коаrулянтiв для очистки природних вод. Дослiдження nроводили на iмiтатах

природноi води

( вихiдна

мутнiсть

200

мг/дм

, прозорiсть

за шрифтом 2 ,5см). У якостi коаrулянтiв викаристовували як традiцiйний сульфат

алюмiнiю, так i коаrулянти, синтезованi iз природноi сировини , вмiст водо~озчинного алюмiнiю в яких наведено в таблицi. Як видно з графiку

оптимальна доза для всiх реагентiв знаходиться у iнтсрвалi
шрифтоы.

400-500 м г/дм , при

цьому досяrаетъся максимальна прозорiсть освiтленоi води за

N! Зразка Коагулянту
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Таблиця - Вмiст водорозчинноrо алюмiнiю в рiзних коагулянтах
Рисунок- Залежнiст ь npoзopocmi обробле11оi' води вiд дози коагулянту(= 1год)

Аналiз нанедених залежностей свiдчнть, що на ряду з традицiйним

Al2(S04)3 18H20(NQ2), який

мае ряд обмежень в застосуваннi, висока

прозорiсть обробленоi води досяrасrься завдяки використавню nрожареного коаrулянту (зразок NQЗ) та

NQ4 ( синтезований флококоаrулянт).

До

переваг цих коаrулянтiв можна вiднести те, що в процесi очистки nриродних вод формушея осад iз достатнъо високими седиментацiйними та
фiлырацiйними властивостями. Особливий iнтерес з екологiчноi точки зору може представпяти застосування коаrулянту на основi несчищеного
сульфату алюмiнiю (NQЗ

, NQ4), в якому нерозчинний залишок мае сорбцiйно-флокуляцiйнi властивостi .
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Слово спонсора

ШАНОВШ УЧАСНИКИ!
~ ·

Компанiя "Ландгут Укра!на", яка представлена торгiвельними марками "Вiд добро!

курки" та
"Добра курка" вiтае Вас з Х Мiжнар{щною конференцiею студентiв,
аспiрантiв та молодих учених "Екологiя. Людина. Суспiльство" та бажае успiхiв,
творчого натхнення, плiдно! i конструктивно! роботи.
Компанiя "Ландгут Укра!на" була заснована 08.10.2004 р . i е iнтегрованим
виробником у галузi кормовиробництва, птахiвництва яечного i м'ясного напрямках, а
дiяльностi також у переробцi продукцii' .
. Метою компанil "Л~дгут Укра!на" е досягнення лiдерських позицiй на ринку
продуктiв харчування Укра'iни.
MiciEю компанi'i "Ландгут Укра!на" е забезпечення населения Укра!ни (кра'iн СНД)
високоякiсним, кариеним i доступним продуктом.
Компанiя "Ландгут Укра!на" - едина компанiя в Укра!нi, що отримала лiцензiю
британсько! компанii' "Фiд-Фуд" на впровадження технологil виробництва курячих
яець та м'яса, збагаченого селеном, вiтамiном Е та каротино'iдами . Ця технологiя
захищена вiдповiдними патентами Укра!ни.
В органiзмi людининемае жадного органу, в якому б не був присутнiй селен. Вiн
"вiдповiдае" за роботу iмунно!, серцево-судинно! та статево! систем, захищае вiд
раксвих захворювань, знижуе негативний вплив paдiaцil та забрудненого
навколишнього се~едовища, покращуе функцiю головного ..:\юзку, пам'ять, запобiгае
передчаснему старшню, знижуе симптоми артриту та алергн.

Iншою, не менш важливою складавою е вiтамiн Е, дуже сильний антиоксидант, що
не засвоюеться без селену. Бо саме вiтамiн Е запобiгае серцево-судинним,
онкологiчним , аутоiмунним, алергiчним захворюванням, дiабету, артриту, а також
захищае вiд впливу пiдвищеного радiацiйного фону.
Пiдвищена кiлькiсть каротино!дiв в рацiонi mодини запобiгае розвитку дегенерацil
зорового нерву. Крiм того, каротинаУди захищають органiзм при тих саМИJ:С
захворюваннях, що й селен та вiтамiн Е.
Дослiди останнiх рокiв свiдчать про те, що, з багатьох причин, населения кра!н
Е::вропи вживае разом з продуктами харчування недостатню кiл.Ькiсть важливих
мiкроелементiв, зекрема селену. Враховуючи екологiчну ситуацiю, що с.клалася в
Укра!нi вцiлому, це питания е бiльш нiж актуальним. Не залишалася осторонь у
вирiшеннi проблеми компанiя "Ландгут Укра!на" , що запровадила виробництво
продуктiв харчування збагачених такими елементами, як: селен, вiтамiн Е та
каротино!ди.

Ще давно Гiппократ висловив думку щодо здорового харчування: "Нехай Ваша !жа
стане Вашими лiками, а Вашi лiки - !жею". Ми вiримо, що В и, разом з нами,
погодитесь з цiею фiлософiею, тим самим, полiпшите Ваше здоров'я та нацii' в цiлому,
вживаючи продукт функцiонально11жi , яка вже визнана у багатьох краlнах свiту.

3 повагою,
Компанiя "Ландгут Украi·на"
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Коли в Киевi зацвiтають каштани i повiтря наповнене святковими ароматами весни
у стiнах Ки1всько1 Полiтехнiки традицiйно розпочинаеться мiжнародна конференцiя
"Екологiя. Людина. Суспiльство" назва яко! за останнi 10 рl>кiв стала своерiдним
паролем для близько 2 тис. 1i учасникiв - паролем науки, дружби, молодостi.
Iсторiя конференцi1 розпочалася у ювiлейному для нашого унiверситету 1998 роцi,
коли за iнiцiативою ·унiверситетсько1 молодi у Киlвськiй полiтехнiцi було створено
Наукове товариство студентiв та аспiрантiв. Наша конференцiя стала першим
важливим заходом здiйсненим пiд його егiдою.
В першiй конференцi1 взяли участь 70 учасникiв з ки!вських ВНЗ та школярi з Мало!

академi1.наук "Дослiдник" . Через д~сять рокiв у ~онференцil беруть у~асть близько 2~0
учасниюв ,

що

переставляють

уншерситети,

шститути

та

наукою

установи

ус1х

регiонiв Укра!ни, а також iз мiст близького та далекого зарубiжжя вiд Варшави до
Владивостоку. В цiлому на нашiй конференцi1 були представленi роботи з таких кра!н:
Азербайджан, Бiлорусь, Болгарiя , Грузiя, Латвiя, Литва, Молдова, Польща, Росiя,
Угорщина.
Тематика конференцil охоплюе три найважлиюш1 сегменти екологiчно1 науки:
загальну екологiю (бiологiчний та медичний напрямки) ; техноекологiю (екологiчно
чистi технологii' та обладнання, екологiчний монiторинг) ; екоменеджмент (питания
управлiння у сферi охорони навколишнього середавища та рацiонального
використання природних ресурсiв, екологiчний аудит, екологiчна освiта та виховання) .
Вiк учасникiв конференцi1 знаходиться у дiапазонi вiд 14 до 60 рокiв тому що окрiм
молодих науковцiв у нашому заходi дуже ча~то беруть участь 1х наставники.
Також варт~. окремо вiдзначити участь у конференцil школярiв - членiв МАН
"Дослiдник". Ix прикладнi роботи завжди мають належний рiвень, а конференцiя
сприяе подальшiй професiйнiй орiентацil. На сьогоднiшнiй день багато школярiв, що

пре~ентували. науковiй ГJ?Омадськостi с во! першi дослiдження на нашiй конф~ренцil
у сшJ?Н?

.заюнчили

уншерситети

поповнивши

лави

наполегливих ,

осючених

сп ещашстш.

I з особливою приемнiстю менi хочеться згадати наших модераторiв секцшних
засi дань- людей без котрих неможливо уявити конференцiю . Це проф. Софiя Ставська
(НТУУ "КПI "), доц . Марек Орловскi (ТУ м. Плоцьк, Польща), проф. Володимир
Савiних (Ульяновський унiверситет, Росiя), доц. Сергiй Нестеренко (НТУУ "КПI") ,
Мiлiца Карева (МАН "Дослiдник") .
Особпиву подяку хочеться висловити представникам адмiнiстрацil нашого
унiверситету : ректоровi акад. Михайлу Згуровському, проректорам проф. Геннадiю
Варламову та проф . Михайловi Iльченку, декану Iнженерно-хiмiчного факультету
проф. €вгену Панову, завiдувачу Кафедри екологi1 та технологi1 рослинних полiмерiв
проф . Миколi Гомелi, доцентам Олександру Тимонiну, Юрiю Височинському та
багатьом iншим .
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