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ПРОГНОЗНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА МІГРАЦІЇ 

ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ РОЗСОЛІВ ДП “КАЛІЙНИЙ ЗАВОД”  ВАТ 

“ОРІАНА”  У ВОДОНОСНИХ ПЛАСТАХ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЗАХОРОНЕННЯ 

О.Р. Манюк, М.І. Манюк, Д.М. Цьок, Л.В. Заліська, Н.В. Антонюк 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 

manukomv@rambler.ru 

Проблема накопичення розсолів з мінералізацією 180 - 350 г х дм
-3

 і більше у 

хвостосховищах та безпосередньо у Домбровському кар'єрі Калуш-Голинського 

родовища калійних солей неодноразово піднімалася протягом останнього десятиліття 

на регіональному і державному рівнях та зазначена як одна з найактуальніших у 

Національній доповіді України про стан навколишнього природного середовища 

України.  Особливе занепокоєння викликає некероване наповнення кар'єру внаслідок 

літньої повені 2008 року – протягом 10 місяців водопритоки в кар'єр становили 2,26 

млн.м
3
 – понад третину об'єму розсолів, накопичених протягом 40 років. У зв'язку з 

розвитком карстово-суфозійних процесів, збільшенням дренуючого впливу 

прибортової частини кар'єру сучасний стан об'єкта можна охарактеризувати як 

критичний, що несе загрозу безпеці життєдіяльності населения регіону. 

На основі глибокого аналізу геологічної будови, власних експериментальних 

даних та літературних джерел доведено можливість вирішення проблеми поводження з 

висококонцентрованими розсолами на основі хлоридів натрію і калію шляхом 

захоронення їх у водонасичені пласти вичерпаних виробіток Гринівського газового 

родовища. 

Нами проведено прогнозне моделювання фільтрації та міграції 

високомінералізованих розсолів у водоносних пластах. Відповідно, здійснено 

гідродинамічні розрахунки основних параметрів процесу захоронення розсолів: 

приймальної здатності поглинальних свердловин, радіуса розтікання розсолів та 

підвищення пластового тиску в горизонті НД–8А за один, п’ять, десять, двадцять, 

тридцять років. У ході проведення розрахунків застосовано методику  

В.М. Гольдберга (1983). Розрахунок радіуса розтікання розсолу у водоносному 

горизонті та оцінка гідродинамічної активності закачуваних розсолів виконані на базі 

поглинальної свердловини, через яку  здійснюватиметься нагнітання 

високомінералізованого розсолу. Проведено розрахунок швидкості просування розсолу 

пластом-колектором з віддаленням від стовбура поглинальної свердловини. Отримані ж 

дані свідчать, що швидкість просування розсолу поглинальним пластом з часом і 

віддаленням від вибою свердловини різко гальмуються, а радіус розтікання 

високомінералізованого розсолу по пласті залежать як від ємнісних властивостей 

пласта, так і від загального об’єму закачаних у свердловину розсолів. 

Для даної задачі нами розроблено комплексну програму, яка реалізована в 

інтегрованому середовищі Delhi. У цій програмі передбачено візуалізацію динаміки 

поширення фронту забруднень; чисельні розрахунки та графічне представлення поля 

швидкості фільтрації та поля концентрації мігруючих речовин. Завдяки програмній 

реалізації задачі проведено значну кількість  експериментів, що дало можливість 

зробити аналіз отриманих результатів для різних вхідних даних задачі та детально 

дослідити процес масопереносу розчинених у воді солей.  
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У сучасних умовах повсюдного забруднення довкілля особливо актуальним є 

питання екологічної безпеки у процесі розробки родовищ калійних солей. Однією з 

основних проблем, що зумовлює погіршення екологічної ситуації під час розробки 

родовищ калійних солей, є скиди у поверхневі річкові русла дренажних вод із суттєво 

перевищеним вмістом солей із водозбірників і шламосховищ. Велика екологічна 

небезпека пов’язана з наявністю накопичувальних басейнів, які містять концентровані 

розсоли. Їх утилізація є одним із найсерйозніших еколого-економічних завдань. 

Методи, які традиційно використовувались під час знешкодження цих відходів, уже не 

можуть вважатися екологічно прийнятними, і на сьогодні вже не вирішують повністю 

питань утилізації високомінералізованих розсолів, що з часом може призвести до 

значних екологічних катастроф.  

Саме у процесі розробки Калуш-Голинського родовища калійних солей  розсоли 

фільтруються через тіло дамби без належного їх збору і подальшого відкачування. 

Близько 10 млн.м
3
 рідкої фракції зараз накопичено у кар’єрі та одному хвостосховищі. 

Крізь тіло дамби іншого хвостосховища уже просочуються високомінералізовані 

розсоли, забруднюючи прилеглі території та річку Кропивник. Щорічно у 

Домбровському кар’єрі внаслідок розчинення солевмісних порід атмосферними 

опадами утворюється 1,2-1,4млн.м
3
 високомінералізованих розсолів. На сьогодні 

заповнення відходами хвостосховищ близьке до межі проектного об’єму. У випадку 

проривання дамб цих гідроспоруд розсоли можуть потрапити у водну систему річки 

Дністер та спричинити екологічну катастрофу регіонального масштабу, що загрожує 

екологічній безпеці України і Молдови.  

Авторами запропонована методика утилізації високомінералізованих розсолів у 

виснажені розробкою поклади вуглеводнів, яка є екологічно безпечною для довкілля і 

гарантує надійність їх захоронення  на сталу перспективу.  

При цьому однією з важливих проблем при захороненні високомінералізованих 

розсолів у поглинаючі водоносні горизонти виснажених покладів вуглеводнів є оцінка 

сумісності розсолів, які нагнітаються у пласт, і пластових вод поглинального 

горизонту, несумісність яких призводить до швидкого зростання тиску на гирлі 

свердловин внаслідок кольматації її привибійної зони нерозчинним осадом.  

Проведене нами моделювання дало можливість одержати відповіді на практичні 

питання: наскільки сумісні дренажні розсоли з пластовими водами, і у яких пропорціях 

слід змішувати ці розчини у процесі підземного захоронення; чи можливе випадання 

твердого осаду у випадку взаємодії вод різної солоності і відповідного погіршення 

фільтраційних властивостей колектора та зменшенні ємності масиву.  

На підготовчому етапі як початкові дані використовувалися результати аналізів 

проб пластових розсолів і високомінералізованих вод хвостосховищ. Методика 

моделювання сумісності розсолів припускала попередню обробку початкових даних. 

Вона полягала в перерахунку результатів хімічного аналізу проб води з метою 
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дотримання принципу електронейтральності не тільки за стандартних умов (t=298К і 

Р=101,325кПа), але і для реальних пластових умов, за яких відбуватимуться процеси 

розчинення-осадження (t=300-310К і Р=2533,1кПа). Крім того, після кожного 

перерахунку хімічного складу всіх розчинів проводилось визначення насиченості 

розчину мінералами – кальцитом, доломітом, гіпсом – сполуками, що найвірогідніше 

стають причиною кристалізації розчинів.  

На першому етапі моделювалася взаємодія дренажних розсолів з  породою-

колектором поглинального горизонту. З цією метою були проведені експериментальні 

дослідження. У мірні колби об’ємом 200мл поміщали по 40г суміші керна, а решту 

об’єму заповнювали: 1) високомінералізованим розсолом із Домбровського кар’єру; 2) 

суміш високомінералізованого розсолу та води із річки Чечва у співвідношенні 1:1. 

Вміст колби збовтували і залишали в термостатах на добу за температури 75
0
С. Відтак 

розчини фільтрували і проводили аналіз їх вмісту.  

За результатами хімічного аналізу розсолу і суміші розсолу та води із річки 

Чечва до і після контакту з пісковиками продуктивного горизонту зроблено висновок, 

що хімічної взаємодії між розсолом і породою практично не відбувається. Деяке 

зростання вмісту хлоридів проходить здебільшого за рахунок залишкових солей 

пластових вод, які знаходяться в керні, що дає підставу стверджувати про відсутність 

процесів хімічної кольматації. 

Другий етап моделювання полягав у дослідженні змішування  

 пластових розсолів і сульфатно-хлоридних кальцієвих вод хвостосховища.  

За взірець розсолу була взята проба, відібрана із хвостосховища Домбровського 

кар’єру, що являла собою високомінералізовану суміш хлоридно-натрієвого-

сульфатного типу з мінералізацією 200-370 г/л. Взірцем усередненої пластової води 

слугувала суміш вод, відібраних із водоносного горизонту НД – 8А зі свердловин 

Гринівського газового родовища. 

Для проведення досліджень було відібрано по 5 проб пластових розсолів із 

продуктивної товщі та 10 проб високомінералізованих розсолів із Домбровського 

хвостосховища.  

Експериментальні обґрунтування сумісності розсолів та пластових вод 

проводилось в лабораторних умовах шляхом змішування представницьких взірців 

розсолів, відібраних із хвостосховища Домбровського кар’єру, і пластових вод 

водоносного горизонту НД – 8А в об’ємних співвідношеннях 1:1; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5. 

Суміші, поміщені у тефлонові та скляні колби (нейтральні матеріали, що не 

впливають на кількісні характеристики компонентів розчину) витримували за 

стандартних умов протягом 30 днів. За результатами щоденних спостережень не 

виявлено жодних змін: рідина залишалась безбарвною, осад не утворився. Після цього 

суміші фільтрували і здійснювали кількісний аналіз основних компонентів. 

Встановлено, що зміна концентрації йонів і загальна мінералізація розчину 

відбувається за лінійним законом, що виключає хімічні взаємодії елементів сумішей. 

Це пояснюється однотипністю йонно-сольового складу вод і абсолютною сумісністю 

розчинів.  
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О.Р. Манюк, М.І. Манюк, М.М. Бокоч, Б.М. Іванина, Р.В. Пасяка 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 

manukomv@rambler.ru 

ПАТ „Івано-Франківськцемент‖ – це потужне багатогалузеве підприємство, яке 

виготовляє понад 300 найменувань продукції. Основними будівельними матеріалами, 

які тут виготовляють, є цемент різних марок; азбестоцементний шифер та труби; гіпс; 

залізобетонні вироби; медичні гіпсові бинти. 

Проте виробництво цементу входить до переліку видів діяльності та об’єктів, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку. Характерним для цієї галузі 

промисловості є виділення частинок пилу діаметром менше  10 мкм, а також діоксиду 

кремнію, оксиду вуглецю та сполук важких металів (ВМ): свинцю, миш’яку, ртуті та ін. 

Найбільша кількість пилу виділяється від обертових печей, при подрібненні, помолі 

сировини та клінкеру. Забруднення створює значний вплив на всі компоненти 

біоценозу. 

Наші дослідження проводились в зоні впливу ПАТ „Івано-Франківськцеме нт‖ в 

радіусі 20 км. Довкола підприємства переважають чорноземи неглибокі 

слабогумусовані та сірі опідзолені грунти, що мають виражену здатність до акумуляції 

ВМ. Зразки грунту відбирали за напрямками рози вітрів у північному, південному, 

західному та східному напрямках на відстані 250, 500, 750, 1000, 1500, 3000, 5000, 7000 

та 10000 метрів від джерела забруднення. В зону дослідження потрапили населені 

пункти: Ямниця, Угринів, Вовчинець, Клузів, Підлужжя, Колодіївка, Тязів, Вікторів, 

Комарів, Підпечари, Ганусівка, Узин, Крилос, Єзупіль, Сілець, Галич, Дубівці, 

Маринопіль. Точкові проби грунту відбирали на глибину  20 см на віддалі 200 м від 

автомагістралей та за 50 м від селищних доріг. Відповідно підготовлювалась проба 

масою близько 1 кг. При цьому хімічне розкладання грунту при валовому визначенні 

проводили за допомогою азотної кислоти. Визначення вмісту ВМ проводили методом 

атомно-абсорбційної спектрометрії.  

За результатами досліджень було змодельовано карти забруднення грунтів в зоні 

впливу ВАТ „Івано-Франківськцеме нт‖ сполуками важких металів (ВМ): алюмінію та 

свинцю та встановлено, що перевищення ГДК спостерігались по свинцю у північному 

та східному напрямках на відстані 1500 м (1,2 ГДК) та у західному напрямку на відстані 

500 м (1,2ГДК). Перевищення ж природного фону прослідковуємо у всіх напрямках: по 

мишяку та ртуті в 1,2-1,4 рази, що говорить про забруднення техногенного походження. 

А також встановлено, що за рахунок надходження кальцієвмісного пилу разом з 

викидами підприємства відбувається підлуження поверхневих горизонтів грунту.  

Отже, як показали результати проведених досліджень можна говорити про те, 

що незважаючи на низку природоохоронних заходів, які запроваджуються на  ПАТ 

„Івано-Франківськцемент‖, підприємство належить до найпотужніших забруднювачів 

довкілля Івано-Франківської області. Що і потребує ґрунтовних подальших досліджень з 

метою зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище підприємства ПАТ 

„Івано-Франківськцемент‖. 
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УТИЛІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНА ПЕРЕРОБКА ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПОТРЕБ  

ЗОЛОШЛАКОВИХ ВІДХОДІВ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС 

О.Р. Манюк, М.І. Манюк, І.М. Мацалак, Н.В. Боднар, М.Ю. Голембйовська  
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019  
manukomv@rambler.ru 

У Івано-Франківській області значні техногенні навантаження на навколишнє 

середовище пов’язані з діяльністю гірничоенергетичних та нафтохімічних підприємств, 

які розміщені на окремих територіях Галицького, Калуського, Надвірнянського 

районів. Багатотонажними відходами Прикарпаття є золошлакові відходи, побутові та 

шлами водоочищення,  які у великих об’ємах накопичуються на території промислових 

підприємств або відвалах, шламонакопичувачах техногенних відходів. Вони займають 

значні площі при зберіганні, утилізуються частково (10%), а  інші відходи (шламові) 

переробляються у ще менших кількостях (до 1%). 

Так основна кількість золошлакових відходів у Івано-Франківській області 

утворюється на Бурштинській ТЕС (в середньому 800000 т/рік), які розміщені на 204,6 

га. Збільшення кількості золи зумовлює підвищення висоти дамби, яка вже зараз 

експлуатується за межею проектного рівня. При паводках це може призвести до 

руйнування дамби і змивання всіх шкідливих речовин з шламонакопичувача в ріку 

Дністер та її забруднення, а вона є основним джерелом водопостачання Прикарпаття і 

Буковини. 

Нами проведено аналіз хімічного складу золошлакових відходів Бурштинської 

ТЕС та відповідно встановлено що у золовідвалі №2 хімічний склад відході (зола 

паливна), що зберігаються у відсотковому відношенні (%) наступний: SiO2-46.12, 

Al2O3-18.0, Fe2O3-22.17, CaO-4.0, MgO-1.46,3-0.21, RO2-2.10, TiO2-1.78, Mn3O4-0.14. 

Відповідно у шлаковідвалі №3 (шлак паливний) у %:  SiO2-49,08, Al2O3-22,08, Fe2O3-

18,19, CaO-3,43, MgO-1.9, RO2-2,56, TiO2-1.6, Mn3O4-0.14 

На сьогодні одним із пріоритетних напрямків мінімізації антропогенного впливу 

на довкілля у сфері поводження з відходами є їх утилізація та ефективна переробка для 

промислових потреб. Тобто використання їх в якості вторинної сировини.  

Шляхом відповідних експериментальних досліджень та аналізів нами 

запропоновано утилізацію золи ТЕС у склокерамічному виробництві.  

Виробництво склокераміки у цій технології передбачає змішування 90% мас. 

золи від енергетичної установки з NaOН, а потім нагрів до 1350 
о
 C з утворенням 

кристалічної фази. Так одержана таким чином склокераміка показує хорошу хімічну 

стійкість, має аморфну структуру скляного зразка та володіє добрими механічними 

властивостями. При цьому характеристика токсичності, що визначена за результатами 

процедури (TCLP), показала, що важкі метали - плюмбум, хром, цинк і манган успішно 

сковуються в скляному виробі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ БІОДЕСТРУКЦІЇ  

НА ПОВЕРХНІ ПОЛІМЕРНОГО КОМПОЗИТУ  

М.Р.Чобіт, В.С. Токарев 
ІХХТ Національного університету „Львівська політехніка‖ 

пл. Св. Юри 3/4, 79016, м. Львів, Україна 

chobit@polynet.lviv.ua 

На сьогоднішній день у всьому світі актуальна проблема утилізації полімерних 

відходів, що пов’язано з високими темпами виробництва та використання цих 

матеріалів у побуті та інших сферах життя. В цьому контексті полімерні композиційні 

матеріали на основі целюлози мають беззаперечні переваги, серед яких необхідно 

відмітити неабразивність, значні ресурси (світовий обсяг мільйони тон щорічно), малу 

вартість та особливо – їх біодеградабельність. Такі матеріали можуть бути застосовані 

у техніці, будівництві, виготовленні меблів, разового посуду тощо. Такі, 

біодеградабельні композити   при потраплянні у природу можуть бути утилізовані за 

рахунок внутрішнього потенціалу екосистеми. Тому важливо дослідити інтенсивності 

процесів деструкції біодеградабельних композитів в природних умовах. Метою  цієї 

роботи є  дослідження  процесу  біодеструкції полімерних композитних матеріалів 

наповнених целюлозою у різних едафічних  умовах. Дослідження впливу природних 

умов проводились на прикладі  екологічних  систем  лісопарку м. Львів. 

Вплив природних умов на біодеструкцію досліджували на зразках полімерного 

композиційного матеріалу на основі поліпропілену (ПП) наповненого пероксидованою 

целюлозою (40%мас.).  Зразки полімерного композиційного матеріалу були закладені 

на глибину біологічно активного шару ґрунту (0÷5 см). Зразки інкубувались у ґрунті 

впродовж 12 місяців. 

Для дослідження інтенсивності біодеградації полімерних композитних 

матеріалів наповнених целюлозою, було закладено трансекту за градієнтом 

зволоженості на території лісопарку: ділянка №1 – заплава потічка, ділянка №2 – 

буковий ліс, ділянка №3 – лука із трав’яно-чагарниковою рослинністю. 

Проведені дослідження засвідчили, що в різних природних умовах біодеструкція 

відбувається з різною інтенсивністю: найпомітніше змінилась структура зразку, 

інкубованого в мезофільних умовах букового лісу (ділянка №2). Ці зміни (зменшення 

вмісту кристалічної фази зразка композиту) відбулись, головно, біля поверхні зразку, та 

менше – в його масі. Це пояснюється характером протікання процесів біологічної 

корозії, під дією плівки організмів-деструкторів насамперед змінюються поверхневий 

шар композита, а потім – і вся його товща. 

У досліджуваних зразках спостерігається збільшення енергії поверхні в наслідок 

взаємодії з оточуючим середовищем. Проте у енергетичних складових спостерігаються 

значно більші зміни ніж у сумарній енергії поверхні. Цей факт підтверджує, що в 

першу чергу відбуваються структурні зміни поверхні матеріалу при незначному 

хімічному перетворенні. 

Аналіз зразків які витримувались 1 рік у природних умовах показав. Найбільша 

активність що до природного впливу на досліджувані зразки целюлозовмісних 

композитів відзначаються умовно-непорушені едафотопи під буковим лісом, який є 

типовим для досліджуваної території. Біодеструкція насамперед проходить у 

поверхневій зоні досліджуваних зразків за результатами термомеханічного 

дослідження. Про незначні зміни хімічного складу свідчать енергетичні показники 

поверхні. 
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A NOVEL INORGANIC COMPLEX COAGULATION REAGENT PREPARED BY 

RED MUD FOR PHOSPHATE REMOVAL 

N. Vereshchuk, I. Kosogina 

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», 

03056,  Kyiv, Pobeda 37 build. 4 

kosogina@email.ua 

Red mud is a residue of the aluminum industry rejected during the alkaline extraction 

of alumina from bauxite by the Bayer or sintering process. In 2003, the annual world 

production of aluminum approached 28 million metric tons. The production of a ton of 

alumina generates 1 to 2 tons of red mud. The high alkaline content of red mud and its 

enormous quantities caused significant ecological problems and considerable negative 

environmental effects. Many efforts are being made globally to find suitable uses for red mud. 

Some researches focused on the application of red mud in wastewater treatment. Red mud can 

be used as an adsorbent toremove pollutants and toxic materials from water, such as 

Cu
2+

,Cr
3+

, C6H5OH, Zn
2+

, F
−
 and PO4

3−
 [1,2]. 

Red mud is rich in calcium, aluminum, iron and silicon, which areessential raw 

materials for the production of water and wastewatertreatment coagulants. Table 1presents the 

typical composition of red mud, especially theirphysicochemical properties. It should be 

noted that thecomposition of red mud depends on the composition of nativebauxite and that 

the latter varies from one mineral deposit toanother. 
 

Table 1 – Composition and physicochemical properties of red mud [3] 

Composition  Concentration (% w/w)* 

Iron oxide (Fe2O3)  

Aluminum oxide (Al2O3)  

Crystalline silica (quartz, SiO2)  

Titanium dioxide (TiO2)  

Sodium oxide (Na2O)  

Calcium oxide (CaO)  

Sodium hydroxide (NaOH)  

45…55 

15…25 

4…15 

5…15 

2…10 

1…5 

5…10 

Physicochemical properties Values 

pH  

Relative density  

Granulometry (Particle size) 

12…13 

1.3 

<200 μm 

*Dry weight basis. 

 

The objective of this work was to study the feasibility of a newcoagulant – complex 

coagulation reagent, prepared by oxidized red mud for phosphate removal from real 

wastewater and analyzed thephosphate removal, total suspended solid removal as well as 

reduction of turbidityfrom mixture of Grey and Black water. Also were conducted the 

influenceof pH and type of complex coagulation reagent.  

The optimal conditions for the production of complex coagulation reagent include the 

calcination of red mud using H2SO4 (20%w/w)in the ratio of 1:1 at 250 °C for 0.5 hour. The 

model was prepared by mixing grey and black water in ratio of 2 part of BW and 8 part of 

GW. The jar test was utilized during 1 hour of coagulation process included: fast mixing for 

30 second, flocculation for 10 minutes and settling for 20 minutes. The process was utilizes at 

different pH: 4,6 and 9. The result of experiment could be seen in Figure 1 and 2. 
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Figure 1 – Orthophosphate removal by complex coagulation reagent in different pH and 

dosages 

 

 
 

Figure 2 – Turbidity remоval by complex coagulation reagent in different pH and dosages 

 

As we can see from the data the new coagulant prepared by red mud and sulfuric acid 

had a good coagulation performance. Itcould reduce the phosphate in values lower than 0.02 

mg/L. The best pH for coagulation process could be suggest as 6. The beneficial properties of 

new complex coagulation reagentwas evaluated. The initial results of laboratory scale 

experiments will be useful for the development of a novel, stabilized and highly effective 

coagulant. 
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Problems of protection against ingress of water basin toxicants contained in industrial 

wastewater is being acquired special urgency. Water scarcity, pollution of the environment, 

which in many cases makes the water unsuitable stocks to real use (even for technological 

purposes) increase the relevance of the development of modern highly efficient and cost-

effective technologies of water purification and water treatment. Protecting the environment 

from pollution by toxic industrial emissions and recycling their waste into valuable produkt- 

actual problem of modern science.  

Reset the natural reservoir of untreated industrial wastewater contaminated with 

organic dyes, impairs hygiene indicators of water. Primarily deteriorate the organoleptic 

indicators - water becomes extraneous color and bad taste. Biotransformation of dyes in the 

environment can take place with an increase of toxicity that adversely affects the inhabitants 

of aquatic ecosystems: animals, birds, fish (including industrial). In the human body harmful 

and toxic substances can enter the drinking water or the food chain.  

In the food industry, according to the classification of food additives, dyes related to 

substances that enhance the color of the products. Dyes are added to foods to restore the 

natural color lost in processing or storage, increasing the intensity of natural color and color 

colorless products (soft drinks, ice cream, confectionery), and to provide products attractive 

appearance and color variety. 

 Processes that are traditionally used for the treatment of industrial waste water, do not 

satisfy the requirements of environmental protection. The most common methods to 

destabilize a stable colloidal system of wastewater (SD) contaminated with dyes is 

coagulation methods, because in addition to reducing the color of the water and chemical and 

biological oxygen consumption they can remove stabilized colloidal impurities that provide 

high water turbidity. Comparison of methods of coagulation and ozonation showed that the 

effect of bleaching in the case of ozonation is higher than the processing coagulants Advanced 

oxidation processes (AOP (Advanced Oxidation Processes)) E effective way to improve water 

treatment for removal of organic compounds. 
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Fig. 1 - Dependence stelinnya remove the dye with time 

To confirm the efficiency of extraction of the dye (food red (E124)) from solution 

using O3 / UV, a series of experiments using a model of water with a concentration of 50 mg / 

l. Eksperymet was carried out at variable pH in the range 4 - 12.  

As seen in Figure 1, with the change of pH degree of dye removal from wastewater is 

reduced. With the proper pH, which creates dye oxidation is much faster. To confirm the 

decomposition of organic pollutants in water, was made spectrophotometric analysis (Figure 

2). When oxidation peaks disappear, proving that in the process of oxidation is not formed 

new compounds. 

 

 
 

Fig.2 –  Spectrophotometric analysis dye solution after treatment AOP 

 

Experiments showed that the maximum water observed in its own pH, which creates 

dye, namely pH = 5,66. The degree of dye removal from water is 92%. Later planuyetya 

investigate the change in the pH range 5-6 and the effect of concentration on the process of 

oxidation.  

 

References: 

1. J.Madhavan, Degradation of orange-G by advanced oxidation processes, 

Ultrasonics Sonochemistry 17 (2,010) 338-343, School of Chemistry, Univetsity of 

Melbourne, VIC 3010, Australia. 



 

Екологія та проблеми утилізаціїі 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція  

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 27-29 листопада 2014 року  

м. Шостка 

74 

УДК 661.7 
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03056, г. Київ, пр. Перемоги, 37 

kxtp@kpi.ua 

Промислове виробництво вінілхлориду входить у першу десятку найбільших 

багатотоннажних продуктів основного органічного синтезу. В основі методу отримання 

вінілхлориду гідрохлоруванням етину лежить каталітична реакція у газовій фазі, що 

протікає з великим виділенням тепла. Реакція перебігає на каталізаторі HgCl2, який 

нанесений на активоване вугілля в стаціонарному шарі каталізатора при 425-535 К і 

0,2-1,5 Мпа з наступними значеннями констант за стадіями [1]:   C2H2 + HgCl2  HgCl2 

ˑ C2H2,  k1 = 10
4

 exp(9800/RT); 

HCl + HgCl2  HgCl2 ˑ HCl,  k2 = 6ˑ10
4

 exp(8200/RT); 

HgCl2ˑC2H2 +HgCl2ˑHCl+HClC2H3Cl+HgCl2ˑHCl+HgCl2, k3=5,9ˑ10
5
exp( 2800/RT). 

Ступінь перетворення етину становить 98,5% з селективністю по вінілхлориду 

98%. Для підвищення утримуючої здатності активованого вугілля по відношенню до 

хлориду ртуті вводять добавки амінів. Етин після очищення проходить через фільтр і 

надходить на змішання з хлоридом водню. Отримана суміш газів з температурою до 

308 К надходить в трубчатий реактор гідрохлорування. Трубки реактора заповнені 

каталізатором. Швидкість реакції гідрохлорування етину описується рівнянням [2]: 
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Після підстановки значень парціальних тисків в (1), отримуємо: 
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Вираз для швидкості реакції (2) можна спростити в припущенні, що 
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Отримане рівняння (3) ми використовували для розрахунку трубчатого реактору 

гідрохлорування. 
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ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ОБ’ЄКТУ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ 

ВІДХОДІВ 

Н.Ф. Мазуркевич, Ю.О. Безносик 

Національний технічний університет України „КПІ‖ 

03056, г. Київ, пр. Перемоги, 37 

kxtp@kpi.ua 

Одним з негативних наслідків у сфері використання ядерної енергетики є 

накопичення радіоактивних відходів. Знешкодження радіоактивних відходів 

здійснюється єдиним методом, а саме шляхом ізоляції їх від біосфери на такий час, 

протягом якого відбудеться природний розпад радіонуклідів. Згідно законодавства 

України в області поводження в радіоактивними відходами довго існуючі 

високоактивні радіоактивні відходи мають бути захороненні в геологічному сховищі. 

Дуже часто одне джерело забруднення може привести до ―ланцюга‖ негативних 

наслідків для екології, які не були передбачені заздалегідь. В роботі розглянуто 

процедури оцінки екологічного ризику пункту захоронення радіоактивних відходів 

(ПЗРВ) «Буряківка», який призначений для захоронення твердих низько-і середньо 

активних радіоактивних відходів, з використанням теорії нечітких множин та методу 

аналізу ієрархій.  

Після аналізу забруднення ґрунту ПЗРВ, шляхів міграції радіонуклідів, шляхів 

впливу радіоактивного стронцію та цезію на організм людини, а також на навколишнє 

середовище, була побудована ієрархічна структура екологічного ризику. Кінцевий 

ризик включає два головних елементи – ризик навколишнього середовища і ризик 

людського здоров'я на другому рівні елементів ризику. Кожен елемент другого рівня 

поділяється далі на два елементи першого рівня: ризик навколишнього середовища 

розділений на екo-токсикологічний ризик та екo-матеріальний ризик, і аналогічно 

ризик здоров'я людини розділений на токсикологічний ризик і ризик пов'язаний з 

безпекою. Елементи першого рівня далі розділені на основні елементи ризику, 

наприклад екo-токсикологічний ризик розділений на ризик, пов'язаний з 

радіоактивними цезієм і стронцієм, пов'язаний з радіонуклідами у приповерхневих 

водах та радіонуклідами у верхньому шарі ґрунту. Екo-матеріальний ризик розділений 

на потрапляння у корма для свійських тварин, накопичення радіонуклідів у диких 

тварин, змінення властивостей рослин та накопичення радіонуклідів у рибі. Так само 

елемент токсичності для людського здоров'я на першому рівні розділений на три 

основних елементи ризику: скелетний тип накопичення радіонуклідів, дифузійний тип 

накопичення і накопичення в окремих органах і тканинах. Ризик для людського 

здоров'я, пов'язаний з проблемами безпеки, розділений на ненавмисне порушення 

цілісності сховища, нормальний режим експлуатації і навмисне порушення цілісності 

сховища. З ієрархічної структури були визначені ваги для елементів ризику на кожному 

рівні ієрархічної структури. 

Запропонована методологія оцінки ризику навколишнього середовища дозволяє 

оцінити ризик, який визначається багатьма елементами ризику і шляхами їх впливу на 

навколишнє середовище та людину. Для цього використовується триступінчата 

ієрархічна модель ризику, яка дозволяє уникнути спрощень і з великою точністю 

описати структуру ризику. Для оцінки ваг окремих елементів в ієрархічній структурі 

ризику використовується метод аналізу ієрархій. Сама методологія оцінки ризику 

представляє трьох стадійну процедуру, в якій результати, отримані на попередній 

стадії, використовуються на наступній стадії розрахунку. Розраховано екологічний 

ризик об’єкту захоронення радіоактивних відходів. 

mailto:kxtp@kpi.ua


 

Екологія та проблеми утилізаціїі 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція  

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 27-29 листопада 2014 року  

м. Шостка 

76 

УДК 504.064 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССОПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

ГРУНТАХ 

Т.В. Бойко, Ю.А. Запорожец  

Национальный технический университет Украины «КПИ» 

пр. Победы, 37, г.Киев, 03056. 

z.juli@bigmir.net 

На сегодняшний день стремительное развитие нефтяной и газовой 

промышленности, а также ее воздействие на окружающую среду, привлекло внимание 

ученых к изучению процессов движения жидкостей и газов в пористой среде, что ведет 

к загрязнению грунтов и грунтовых вод. 

Исследование влияния загрязненных сточных вод, которые поступают в почву, 

на грунты с учетом их специфических физико-химических свойств и особенностей 

взаимодействия почвенного слоя и загрязненных сточных вод (процесс проницаемости, 

сорбции, химического взаимодействия и т.д.) является актуальной задачей. Для 

решения которой необходимо разрабатывать алгоритмы массопереноса и миграции 

загрязняющих веществ в почвенном слое. 

Для описания процесса миграции загрязненных сточных вод в почвенном слое 

используют математическую модель массопереноса загрязняющих веществ[1]. Которое 

состоит из уравнение материального баланса, уравнений кинетики и решаются с 

помощью систем дифференциальных уравнений в частных производных второго 

порядка с переменными коэффициентами.  

Модель использовалась для расчета изменения концентрации примесей нитрата 

в сточных водах. На рис. 1 представлена геометрическая интерпретация расчета по 

модели [1] с учетом особенностей пористой среды и начальной концентрацией примеси 

нитрата С0=0,8 г/л. Решение проводилось с использованием метода сеток. 

 
Рис.1 Расчетное распространение примесей в почвенном слое  

Где показано как изменяется концентрация примеси нитрата с глубиной за 100 

секунд. 

Использование математической модели массопереноса загрязняющих веществ в 

почвенном слое дает возможность оценить влияние техногенной нагрузки на почвы, то 

есть позволяет спрогнозировать динамику миграции загрязняющих веществ, в процессе 

фильтрации, учитывая свойства и сложность взаимодействия между сточными водами 

и почвой. 
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ПРОЦЕСИ  СИНТЕЗУ  ПІГМЕНТІВ  НА  ОСНОВІ  ЦИНК-ХРОМОВОЇ 

ШПІНЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІДРОКСИДІВ 

Іванюк О.В. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

проспект Перемоги, 37, корпус 4, м.Київ,  

olenaivanyuk@ukr.net 

При локальному очищенні стічних вод гальванічних виробництв утворюються 

практично чисті гідроксиди кольорових металів, які можуть бути використані як 

сировинна база для синтезу неорганічних пігментів шпінельного типу замість дорогих 

оксидів відповідних металів. 

Гідроксиди металів, що продукуються при очищенні знаходяться в аморфній 

формі, що передбачає підвищену реакційну спроможність їх при 

високотемпературному синтезі пігментів. 

Зразки шихт пігментів виготовлено  при сумісному осадженні гідроксидів або за 

рахунок інтенсивного змішування суспензій гідроксидів з послідуючим видаленням 

рідкої фази, що відповідає процесам при очищенні стічних вод.  

В роботі наведено результати досліджень в цинк-хромовій гідроксидній та 

оксидній  системах у співвідношенні Zn(OH)2 : Cr(OH)3 = 1:2 та ZnO: Cr2O3 =1:1 

відповідно. Молярне співвідношення компонентів в обох системах у паралельних 

дослідженнях відповідало складу змішаної шпінелі: Zn[Cr]2O4. 

Температура прожарювання шихт пігментів обрано (1100, 1273, 1600) К. 

Інфрачервоне дослідження зразків показало, що за температури 1100 К в заданій  

гідроксидній системі на ІЧ-спектрах спостерігаються смуги поглинання  з максимумом  

(1635-1640)см
-1
, що ідентифікуються як деформаційні коливання Н-О-Н в частково 

дегідратованому гідроксиду хрому(ІІІ), та 1115 см
-1
, що відповідає за деформаційні 

коливання Cr-O зв'язку. Смуги коливання (625, 560) см
-1

 відповідають власним 

коливанням кристалічної гратки Cr2O3 1. 
Збільшення температури прожарювання  до 1273 К та 1600 К (остання 

відповідає температурі промислового синтезу пігменту) суттєво змінює конфігурацію 

ІЧ-спектру продуктів синтезу. Зникають смуги поглинання 1635 см
-1

 та 1115 см
-1

 та 

з'являються  інтенсивні смуги 640 см
-1

 і 370 см
-1

 та молоінтенсивні смуги 505 см
-1

 та 

390 см
-1
, що відповідають утворенню цинк-хромової шпінелі. За температури 

прожарювання  1600 К інтенсивність смуг (505, 390) см
-1

 збільшується. Відповідно 

утворення бірюзово-зеленої гами кольорів пігментів в цій гідроксидній системі  

визначається розподілення іонів цинку та хрому в тетра- та октаедричні порожнини 

оксигенного каркасу цинк-хромової шпінелі. 

При прожарюванні шихт з оксидних систем, в тих же умовах, тобто за 

температури 1273К, на ІЧ-спектрах з'являються лише  смуги (640 і 370)см
-1

  малої 

інтенсивності, яка збільшується за температури 1600 К. А механізм кольороутворення в 

пігментах, синтезованих як оксидних так і гідроксидних системах не змінюється. 

Таким чином виявлено, що за використання гідроксидних систем для синтезу 

пігментів  на основі цинк-хромової шпінелі, твердофазні реакції шпінелеутворення  

відбуваються більш інтенсивно у порівнянні з чистими оксидами. 
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ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ  

ДЛЯ ОЦЮНЮВАННЯ СТАЛОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

Д.В. Безсінний, Л.М. Бугаєва  
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bezsinnyi91@gmail.com 

В останні роки спостерігається загострення екологічних проблем, спричинених 

техногенним впливом людської діяльності на оточуюче середовище. Головні аспекти 

цього впливу це - виснаження невідновлюваних ресурсів, зміна клімату, погіршення 

якості ґрунтів і водних ресурсів та інші. Тому стала актуальною парадигма сталого 

розвитку, для впровадження якої розроблено багато різних програм на всіх рівнях від 

локальних до глобального. Одна із задач сталого розвитку це – забезпечення сталого 

виробництва. 

Зрозуміло, що в сучасному глобалізованому світі важко розглядати екологічні 

аспекти того чи іншого виробництва або продукції ізольовано, не приймаючи до уваги 

взаємопов’язаність багатьох чинників. Постає необхідність у створені комплексного, 

системного підходу та відповідних методів оцінювання рівня сталості будь-якого 

виробництва. Один з таких інструментів, що називається «оцінювання життєвого циклу 

» (англ. LCA – Life-cycle assessment), набув широкого розповсюдження та на 

сьогоднішній день довів свою корисність. Цей підхід дозволяє отримати кількісну 

характеристику екологічного навантаження, спричиненого самим виробництвом та 

його продукцією. Отримані кількісні оцінки життєвого циклу дозволяють порівнювати 

різні виробництва між собою, а також із середніми показниками подібних виробництв у 

світі. 

Для розрахунку життєвого циклу продукту та оцінювання його впливу на 

навколишнє середовище розроблено ряд програмних продуктів, серед яких слід 

виділити програму SimaPro. Авторами було проведено розрахунок життєвого циклу для 

виробництва цементу, характерного для української будіндустрії. Проведення 

розрахунків життєвого циклу будь-якого продукту потребує значної кількості даних. 

Завдяки наявності великої бази даних, що має SimaPro, стає можливим не тільки 

розрахувати показники впливу обраного виробництва цементу в Україні, а й порівняти 

його з середніми даними відповідних європейських виробництв (рис.1). 

Method: Ecological Scarcity 2006 V1.06 / Ecological scarcity 2006 / Single score
Comparing 1 kg 'Portland calcareous cement, at plant/CH U' with 1 kg 'Portland calcareous cement, at plant/UA U';

Emission into air Emission into surface water Emission into ground water Emission into top soil Energy resources Natural resources Deposited waste

Portland calcareous cement, at plant/CH U Portland calcareous cement, at plant/UA U

k
P
t

0,75

0,7

0,65

0,6

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

 
Рис.1 Загальний показник впливу життєвого циклу цементу Single score  

(українське виробництво праворуч) 

Як можна бачити, негативний вплив вітчизняного виробництва вдвічі більший 

ніж вплив європейських виробництв цементу, що говорить про необхідність 

переходити в Україні на більш ефективні сучасні технології виробництва цементу. 
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Останнім часом використання недорогих матеріалів - відходів виробництва – в 

якості сорбентів для видалення з води важких металів, неорганічних аніонів, таких як 

нітрати, фториди і фосфати, а також органічних барвників, в тому числі фенольних 

сполук, набуло широкої популярності [1–3]. «Червоний шлам», який утворюється на 

глиноземних виробництвах, є джерелом цінної вторинної сировини. В залежності від 

якості бокситу і особливостей його переробки утворений «червоний шлам» містить 

оксиди металів Fe2O3, Al2O3, CaO, SiO2, TiO2, Na2O. Однак його застосування для 

видалення важких металів ускладнюється через високу лужність суспензії червоного 

шламу. Одним із способів вирішення цієї проблеми є підкислення червоного шламу 

розчином хлоридної кислоти. 

З метою виявлення іонообмінної ємності «червоного шламу» та визначення 

оптимальної кількості НСl, необхідної для нейтралізації відходів глиноземних 

виробництв було проведено титрування суспензії червоного шламу розчином НСl у 

присутності буферного розчину 0,1 М NaCl та 1 М NaOH. Для стабілізації значення рН 

тривалість витримки зразку в розчині має складати не менше 12 годин. Суспензію після 

попереднього перемішування впродовж 30 хвилин титрувалась 1 М розчином НСl, 

значення рН фіксували після додавання кожної порції титранту. Холосте титрування 

проводилось таким же чином, тільки без червоного шламу (рисунок).  

 
Рисунок – рН-метричне титрування суспензії червоного шламу. 

Встановлено, що для підкислення «червоного шламу» доза хлоридної кислоти, 

яка забезпечує зниження рН суспензії до 6,5 склала 0,8 см
3
 1 М НСl/г червоного шламу. 

За таких умов «червоний шлам» є перспективним реагентом водоочищення для 

видалення іонів важких металів.  
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Червоний шлам є перспективним реагентом водоочищення для видалення іонів 

токсичних та важких металів, неорганічних аніонів, таких як нітрати, фториди і 

фосфати, а також органічних барвників, в тому числі фенольних сполук. Крім того, 

червоний шлам може також використовуватись як каталізатор в процесах гідрування та 

окиснення [1,2]. 

«Червоний шлам», який застосовувався в дослідженні, є побічним продуктом 

переробки бокситів методом Байєра. Боксити складаються з алюмінійвмісних сполук 

(гібсит, беміт, аморфні гідроксиди алюмінію) та сполук феруму (гетит, алюмогетит, 

гематит) і супутніх мінералів (каолініт, кварц, циркон, рутил, анатаз). 

Для отримання реагенту водоочищення з коагуляційними властивостями 

використовували кислотну активацію відходів глиноземних виробництв «червоний 

шлам» сульфатною кислотою концентрацією 20 % мас. Температурний режим 

кислотної активації «червоного шламу» – 150 °С, тривалість процесу 60 хв. 

Коагуляційне очищення модельних зразків стічних вод з вмістом барвника 

«активний яскраво-блакитний КХ» 10 мг/дм
3
 досліджувалось на отриманих з 

«червоного шламу» порошкоподібних зразках реагентів водоочищення. Доза 

отриманого реагенту в усіх випадках становила 2 г/дм
3
 стічної води. Коагуляційна 

обробка здійснювалася впродовж 60 хв. за рН 9…9,5. 

Встановлено, що на коагуляційні властивості отриманого реагенту 

водоочищення значно впливають умови його отримання, і одним з факторів є 

відношення маси кислоти до маси шламу. В результаті активації «червоного шламу» 

отримано три зразки коагулянту з різним масовим співвідношенням маси кислоти до 

маси "червоного шламу" 0,5:1; 1:1; 2:1 та перевірено ефективність їх застосування в 

технології водоочищення. 

Досліджено, що надлишок кислоти при активації червоних шламів негативно 

впливає на якість отриманого коагуляційного реагенту, оскільки реагент містить вільну 

кислоту, тому при внесенні його у воду спостерігається значне підкислення водного 

об’єкту; як наслідок, в технології водоочищення виникає потреба використання 

додаткової кількості лужного реагенту для підтримання рН на рівні 9…9,5. Низька 

ефективність коагуляційного реагенту отриманого при половинній дозі кислоти, 

пов’язана з неповним переведенням оксидів металів, які входять до складу «червоного 

шламу», в сольову форму, здатну до гідролізу в наступних процесах водоочищення. 

Встановлено, що зразок коагулянту, отриманий при відношенні маси кислоти до маси 

«червоного шламу» 1:1, є ефективними, оскільки при однаковій дозі реагенту 

досягається вищий ступінь знебарвлення модельної води, забрудненої барвником 

«активний яскраво-блакитний КХ» із концентрацією 10 мг/дм
3
, який склав 95 %. 
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Об’єктом дослідження є відходи глиноземних виробництв – «червоний шлам», 

який є побічним продуктом переробки бокситів методом Байєра і містить оксиди 

металів: Fe2O3, Al2O3, CaO, SiO2, TiO2, Na2O. 

«Червоний шлам» є перспективним реагентом водоочищення для видалення іонів 

токсичних та важких металів, неорганічних аніонів, таких як нітрати, фториди і 

фосфати, а також органічних барвників, в тому числі фенольних сполук [1]. Оскільки 

червоний шлам містить велику кількість феруму, в першу чергу, його доцільно 

використовувати як сировину для отримання реагенту коагуляційного очищення води, 

що забезпечить зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище. 

Активацію «червоного шламу» здійснювали сульфатною кислотою 

концентрацією 20 %мас при відношенні маси кислоти до маси «червоного шламу» 1:1. 

Температурний режим отримання твердого продукту змінювали в межах 100…350 °С 

за тривалості процесу 60 хв. Отримані зразки активованого шламу охолоджували, 

подрібнювали та перевіряли появу коагуляційних властивостей. 

Коагуляційне очищення модельних зразків стічних вод з вмістом барвника 

«активний яскраво-блакитний КХ» 10 мг/дм
3
 досліджувалось на отриманих з 

«червоного шламу» порошкоподібних зразках реагентів водоочищення. Доза 

отриманого реагенту в усіх випадках становила 2 г/дм
3
 стічної води. Коагуляційна 

обробка здійснювалася впродовж 60 хв. за рН 9…9,5. 

Встановлено, що отриманий коагулянт за температури 150 ºС є ефективним, 

оскільки він виявляє стабільно високі коагуляційні характеристики, що пов’язано з 

повнотою переходу оксидів алюмінію і феруму у сульфати та видаленням майже усієї 

вологи. Ступінь очищення стічних вод від барвника «активний яскраво-блакитний КХ» 

знаходиться на рівні 95 % і майже не залежить від температурного режиму кислотної 

активації вище 150°С (рисунок). Зразки, що отримані за температури 100 °С, виявляють 

гірші коагуляційні властивості, що може бути пов’язано з недостатньою активацією 

червоного шламу. 

 
Рисунок – Залежність ступеня вилучення барвника зі стічних вод від температурного 

режиму активації «червоного шламу» 
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На сьогоднішній день знайдено спосіб утилізації багатотонажного відходу на 

основі сульфату заліза при виробництві пігментного двоокису титану на ПАТ 

«Сумихімпром» [1. с. 15]. Відповідно до цього способу отримують суміш оксидів-

гідроксидів заліза (ОГЗ) для чорної металургії і розчин сульфату амонію, який може 

перероблятися на мінеральне добриво. Отриману суміш ОГЗ в металургійній 

промисловості доцільно використовувати як водовбирну добавку до вологого 

концентрату перед грануляцією. Відомо, що раніше використовувана водовбирна 

добавка, як бетоніт знижує процентний вміст загального заліза в руді, а застосування 

ОГЗ - підвищує. На багатьох гірничо-збагачувальних комбінатах вологий концентрат 

проходить такі основні стадії: грануляція, сушка, термопідготовка і прогартовування. 

Дослідження змін окатишів проводилося в трубчастій печі діаметром 25 мм, через яку 

гранули просувалися один за одним у такому темпі, щоб в серединній 

високотемпературної частини печі вони перебували 30 хв. У даній зоні температура 

підтримувалася в межах 1300-1310 °С. Після такого прогартовування гранули були 

чорного кольору зі сталевим відтінком. Поверхня гранул не змінювалася. Обпалені 

гранули (окатиші) мали високу міцність і пружність. При скиданні 20 разів з висоти 2 м 

руйнувань не зафіксовано. Після удару об керамічну плиту окатиш випробовуваного 

розміру (близько 3 г) підскакував на висоту 0,8-1 м. Через низьку продуктивність 

трубчатої печі основна маса окатишів обпікалася в тунельної печі, куди вони 

поміщалися в платинових тиглях по 25-30 шт. Прогартовування велося при 1300-1320 

°С. При сушці і попередній термообробці окатиші на основі залізорудного концентрату 

мали незначні зміни, причому ці зміни були ідентичні. У той же час окатиші, 

приготовані безпосередньо з ОГЗ, в ході експериментів показали помітні відмінності з 

ряду властивостей. Зокрема, окатиші приготовані на основі рудного концентрату, 

практично не змінювали свого забарвлення в ході термообробки. На противагу цьому 

окатиші ОГЗ чорні в сирому стані після сушіння і прогріву при 450 °С набували 

цегельний колір, далі при 600 °С вони ставали темно-бурими, а при 700 °С чорними з 

бурим відтінком. Після попередньої термообробки при 950 °С окатиші з ОГЗ придбали 

чорний колір без відтінків. Слід зазначити, що сильні магнітні властивості окатишів з 

ОГЗ істотно знизилися у зразків термооброблених при 700 °С і вище. Для окатишів на 

основі залізної руди зниження магнітних властивостей характерно для зразків 

термооброблених при 800 °С і вище. Цей факт можна пояснити зниженням частки 

магнетиту в зразках і повішенням частки гетиту. Окатиші, прожарені в трубчастій печі, 

що не були деформовані, мали форму, близьку до кулястої. У той же час окатиші, 

обпалені в тунельній печі, в значній мірі спеклися між собою в зонах контакту. 

Вилучення таких окатишів з платинових тиглів було скрутним. Спостерігалося явне 

«заліковування» тріщин на окатишах з ОГЗ. Таким чином, продукти, отримані на 

основі ОГЗ, за своїми основними показниками задовольняють вимогам до сировини для 

виробництва чорних металів. 
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Оценка количества тяжелых металлов (ТМ), сбрасываемых в Украине со 

сточными водами различных производств, противоречива. Однако в целом она 

свидетельствует не только о серьезном загрязнении естественной среды, но и о 

расточительном отношении к ресурсам. 

Основными источниками загрязнения ТМ служат процессы химической и 

электрохимической обработки металлов и их солей, в результате которых образуются 

отработанные электролиты, содержащие высокие концентрации никеля и железа. 

 Анализ работ по вопросу извлечения никеля из концентрированных растворов 

показал возможность разработки технологии, позволяющей с высокой эффективностью 

обезвреживать никель- и железосодержащие сточные воды с получением ферритов. 

Использование низкотемпературной контактной неравновесной плазмы (КНП) 

позволяет интенсифицировать процесс ферритизации. 

Цель данных исследований – определение оптимальных условий совместного 

обезвреживания никель- и железосодержащих растворов под действием КНП с 

получением ферритов, обладающих максимальными магнитными характеристиками.  

Для исследований были приняты следующие условия: концентрация FeSO4 – 0,5 

моль/л, NiSO4 – 0,5 моль/л, концентрация NaOH – 1,5 моль/л, температура – 25-40 
0
С. 

Фазовый состав порошков определяли на дифрактометре ДРОН-2. Магнитные 

характеристики продуктов определялись с помощью вибрационного магнитометра.  

Методика эксперимента состояла в смешивании растворов сульфатов железа и 

никеля в разных соотношениях, осаждении щелочью полигидрокосокомплексов Fе(II)
 
и 

Ni(II), дальнейшей обработке суспензии КНП. После окончания процесса измерялись 

магнитные свойства осадка, его объем и остаточные концентрации соединений никеля 

и железа в растворе. 

Как показали исследования, заметные магнитные свойства осадок проявляет при 

всех соотношениях компонентов исходного раствора [Fе
2+

]/[Ni
2+

]=201. При К1 

магнитные свойства очень незначительны и практического значения для дальнейшего 

использования осадка, упрощения отделения осадка от воды не имеют, особенно в 

случае образования оксидов, гидроксидов и оксигидроксидов. Установлено, что 

максимальными магнитными свойствами обладают осадки, полученные при 

[Fе
2+

]/[Ni
2+

]= 14-15. 

Были также определены оптимальные условия обработки контактной плазмой 

(продолжительность обработки, расход воды на охлаждение реактора, ток нагрузки). 
Проведенный ренгенофазовый анализ подтвердил фазовый состав 

образовавшихся соединений, а так же зависимость степени их кристалличности от 

условий обработки. 

Таким образом, установлено, что данный метод утилизации никель- и 

железосодержащих сточных вод при оптимальных параметрах процесса позволяет 

добиться снижения концентрации тяжелых металлов в растворе на 99%, а так же 

получить продукт, который является одним из самых важных шпинельных ферритов.  

mailto:ugxtu@dicht.dnepropetrovsk.ua
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The intensive development of the national economy and the urbanization of the 

population entails a constant water supply. In this case, metal water pipes have low durability 

and low performance characteristics. That is why it is very important to found the new 

material, which would be more durable. 

Three types of water pipes: metal, plastic and polymer from the high-pressured 

polyethylene were considered during this studying. 

It’s determined that the durability of the most common water pipes, which are made of 

steel, cast iron, metal plastic and copper varies from 30 to 80 years. They have many 

disadvantages associated with corrosion-resistance, cost, and complexity of assembly of 

branched structures.  

Polyethylene pipes (for research were selected pipes LDPE 15803-020) have good 

technical and economic indicators directly related to the low cost price of operation, low 

installation costs and pipe laying, durability. In addition, they can be disposed of the pipeline, 

which service life has expired. 

The durability tests are not included in the list of mandatory tests for polymer 

products, and therefore to determine the characteristics of the LDPE pipes life prediction was 

calculated by the method of Broido. 

Design life (Тэ), is counted in years, is determined with the formula: 

м.в. р

м.в. р э

э

(Е Е )

(Е Е ) RT

Т 10 е /m

 

   
 
  
 
 

 

Based on the calculations, the durability of LDPE pipes is 89 years old. They are more 

high-tech and environmentally friendly, because they do not oxidize. The using of water pipes 

LDPE 15803-020 is a perspective direction in the development of water supply. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań zmian wybranych właściwości osadów 

ściekowych podczas wirowania, dezintegracji ultradźwiękowej oraz filtracji próżniowej. Do 

badań wykorzystano jeden typ osadów ściekowych, pochodzących z dużej oczyszczalni 

ścieków bytowo-gospodarczych o RLM > 99 000. Badania przeprowadzono w warunkach 

laboratoryjnych. W ramach badań procesów wirowania, dezintegracji ultradźwiękowej oraz 

filtracji próżniowej wykonano szereg oznaczeń charakteryzujących osady ściekowe, a 

uzyskane wyniki badań pozwoliły na ocenę zmian badanych właściwości.   

Wstęp 

Ogólnym celem oczyszczania ścieków jest ochrona środowiska naturalnego, a przede 

wszystkim ochrona czystości wód powierzchniowych [1]. Produktem oczyszczania ścieków 

są osady ściekowe, powstające na skutek szeregu procesów fizycznych, biologicznych i 

fizyczno–chemicznych zachodzących w oczyszczalniach ścieków. Budowa nowych 

oczyszczalni i stosowanie nowoczesnych technologii intensyfikujących procesy oczyszczania 

ścieków komunalnych powoduje wzrost ilości powstających w nich osadów. Osady te, które z 

samej swojej istoty stanowią odpad zaliczany do odpadów niebezpiecznych powinny być 

poddawane odzyskowi, a następnie po unieszkodliwianiu podlegać zagospodarowaniu [4, 6].  

Gospodarka osadowa stanowi kosztowny i niezwykle kłopotliwy element 

funkcjonowania każdej oczyszczalni. Komunalne osady ściekowe różnią się swoimi 

właściwościami od osadów pochodzących tylko ze ścieków przemysłowych. Z uwagi na 

znaczną zawartość substancji organicznych szybko zagniwają, stając się źródłem odorów. Ich 

unieszkodliwianie przed ponownym wprowadzeniem do środowiska jest więc obowiązkiem, 

którego spełnienie wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi eksploatacyjnymi, 

przekraczającymi często 50% wszystkich kosztów ponoszonych przez oczyszczalnię [3]. 

Znajomość cech charakterystycznych dla danego osadu jest niezbędna do właściwego 

zaprojektowania procesów technologicznych jego przeróbki i unieszkodliwiania. W każdym 

przypadku są one pochodną źródła powstawania ścieków oraz zastosowanej technologii ich 

unieszkodliwiania. Struktura osadu, zawartość wilgoci, charakterystyka sedymentacyjna, 

podatność na mineralizację czy zdolność do oddawania wody, to tylko podstawowe cechy 

decydujące o intensywności i efekcie końcowym kolejnych procesów przeróbki  przed ich 

ostatecznym unieszkodliwianiem [3]. 

Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymaga zwykle kolejno po sobie 

przebiegających procesów jednostkowych [4]. 

Procesy odwadniania i zagęszczania odgrywają istotną rolę w określaniu ogólnych 

kosztów oczyszczania ścieków i osadów ściekowych. W celu zwiększenia podatności osadów 

na przebieg wymienionych procesów przeprowadza się ich kondycjonowanie (wstępne 

przygotowanie do mechanicznego odwadniania). Wybór sposobu kondycjonowania wynika 

(obok aspektów gospodarczych) także z tego, czy osady po odwodnieniu będą deponowane, 

czy powinny być zagospodarowane inaczej np. w rolnictwie [5].  
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Dezintegracja może być uznana za jeden z procesów kondycjonowania osadu, czyli 

zmniejszenia siły wiązania cząstek wody z cząstkami fazy stałej, co ułatwia zagęszczenie i 

odwadnianie osadu [4]. Ideą procesów dezintegracji jest doprowadzenie do rozerwania błony 

komórkowej i lizy komórek mikroorganizmów, woda biologiczna wcześniej związana 

wewnątrzkomórkowo zostaje uwolniona, co umożliwia uzyskanie wyższej efektywności 

odwadniania osadów [4]. 

Najprostszym i najtańszym sposobem częściowego „pozbycia się‖ wody z osadu, co 

powoduje znaczne zmniejszenie jego objętości, jest poddanie osadu procesowi zagęszczania 

[3]. W efekcie zagęszczania uzyskuje się zmniejszenie uwodnienia do około 92 – 94%. W 

procesie tym może zostać usunięta tylko woda wolna (wolna „pierwotnie wolna‖ lub 

uwolniona w procesie kondycjonowania). Zagęszczanie jest jednym z pierwszych procesów 

jednostkowych przeróbki osadów, a jego zastosowanie obniża koszty inwestycyjne i 

eksploatacyjne kolejnych etapów ciągu, i wpływa również na funkcjonowanie całej 

oczyszczalni ścieków [2]. Nawet niewielki spadek uwodnienia pociąga za sobą znaczne 

zmniejszenie objętości osadów [1]. 

Część doświadczalna 

Przedmiot i zakres badań 

Badaniom został poddany osad ściekowy pochodzący z mechaniczno – biologicznej 

oczyszczalni ścieków z pełną przeróbką osadu i wykorzystaniem biogazu. Oczyszczalnia ta 

obsługuje teren liczący ok. 130 tys. mieszkańców. Ścieki dopływające do oczyszczalni 

zawierają również część wód opadowych, a więc występują wahania ilości zależne od 

pogody. Ścieki pochodzą w ok. 90% od mieszkańców, a w 10% z przemysłu i innych 

zakładów pracy. Do oczyszczalni dowożone są także niewielkie ilości ścieków wozami 

asenizacyjnymi. Osady ściekowe poddawane są fermentacji, a następnie doprowadzane są do 

instalacji mechanicznego odwadniania za pomocą wirówek. W dalszej kolejności osady są 

suszone i wywożone do zagospodarowania.  

Zakres badań obejmował analizę osadu surowego, osadu surowego odwodnionego za 

pomocą wirówki sedymentacyjnej, a także analizę osadu po dezintegracji ultradźwiękowej, 

zagęszczeniu i odwodnieniu. 

 Do zagęszczania osadów ściekowych został użyty środek zagęszczający o nazwie 

handlowej Praestol. Obecnie jest on wykorzystywany w procesie zagęszczania osadów 

ściekowych w średniej wielkości oczyszczalni ścieków o RLM od 1 000 do 99 000. 

Do badań wykorzystano aparaturę i sprzęt dostępną w laboratorium Zakładu Inżynierii 

Sanitarnej i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej w Płocku. Oznaczenia 

wykonano w sposób powtarzalny zgodnie z metodykami obowiązującymi w Polskich 

Normach dotyczących osadów ściekowych.  Przedstawione wyniki dotyczą fragmentu badań 

realizowanych w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej. 

 Wyniki badań i ich dyskusja 

Pobrany osad charakteryzował się barwą brązowo – szarą, zapachem roślinno – 

gnilnym oraz bardzo wysokim stopniem uwodnienia. 

Osad surowy został wysuszony, przeważony, a następnie spalony, co pozwoliło  

na oznaczenie takich właściwości jak: sucha masa [%], wilgotność [%], zawartość substancji 

mineralnych [% s. m] oraz zawartość substancji organicznych [% s. m]. 

Parametry te oznaczano kolejno po następujących procesach: 

 po odwodnieniu w wirówce sedymentacyjnej, 

 po odwodnieniu w wirówce sedymentacyjnej po wcześniejszym dodaniu flokulantu, 

 po odwodnieniu w wirówce sedymentacyjnej, po dezintegracji ultradźwiękowej i  

dodaniu flokulantu. 
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Założono stały czas wirowania 20 minut, jak również stałą prędkość obrotową równą 

5000obr./min. Najkorzystniejsze wyniki otrzymano dla osadu poddanego przed dodaniem 

flokulantu działaniu ultradźwięków: 

− sucha  masa: 0,97 – 19,51% 

− wilgotność: 99,03 – 80,49% 

− zawartość substancji mineralnych: 31,26 – 18,56% s.m. 

−  zawartość substancji organicznych: 68,74 – 81,44% s.m. 

Optymalna dawka środka zagęszczającego została ustalona w wyniku 

przeprowadzonych badań i wyniosła 2,5 cm
3
. 

Tabela 1. Wyniki wykonanych oznaczeń właściwości osadów ściekowych (opracowanie własne) 

Table 1. The results of the determinations of sewage sludge properties (own research) 

Osad surowy 

Wilgotność[%] Sucha masa [%] Substancje mineralne [% s.m.] Substancje organiczne [% s.m.] 

99,03 0,97 31,26 68,74 

Osad surowy poddany odwodnieniu w wirówce sedymentacyjnej  

5 000obr/min 20min 

90,52 9,48 28,15 71,85 

Osad poddany odwodnieniu w wirówce sedymentacyjnej po dodaniu flokulantu 

89,02 10,98 24,36 75,64 

Osad poddany odwodnieniu w wirówce sedymentacyjnej po dezintegracji ultradźwiękowej i 

dodaniu flokulantu 

80,49 19,51 18,56 81,44 

Zakresem badań objęty był także opór właściwy filtracji. Odwadnianiu z 

zastosowaniem filtracji próżniowej zostały poddane osady surowe, a także osady, które 

wcześniej były kondycjonowane działaniem energii pola ultradźwiękowego. Zasada 

oznaczania oporu właściwego filtracji polegała na filtracji osadu na tzw. lejku Büchnera z 

zastosowaniem bezpopiołowego sączka o określonej grubości, gradacji, a także określonych 

właściwościach sączenia (np. standardowej bibuły filtracyjnej Whatman o gradacji 

chromatograficznej nr 41) [5]. Filtracja próżniowa osadów była prowadzona przy dwóch 

stałych wielkościach podciśnienia 49 kPa oraz 60 kPa. Po wykonaniu dwóch pomiarów 

filtracji oznaczono uwodnienie placków. Maksymalny czas prowadzenia procesu wyniósł 

18000 s. 

Oznaczono także chemiczne zapotrzebowanie na tlen filtratu oraz określono jego 

końcową objętość. 

 
Rys. 1. Porównanie wybranych właściwości osadów ściekowych 

Fig. 1. Comparison of selected characteristics of sewage sludge 
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Tabela 2. Wyniki pomiarów filtracji próżniowej na lejku Büchnera (opracowanie własne). 

Table 2. The measurement results of the vacuum filtration using a Buchner (own research) 

Oznaczenie Jednostki 
Podciśnienie, kPa 

49 60 

Osad surowy 

Osad: 
uwodnienie: 
 osadu surowego 
 osadu po filtracji 
opór właściwy filtracji 

 
 

% 
% 

m/kg 

 
 

99,03 
19,66 

2,26 ∙ 1011 

 
 

99,03 
21,77 

1,58 ∙ 1011 

Filtrat: 
końcowa ilość filtratu 
ChZT 

 
cm3 

mgO2/dm3 

 
21,25 

219,68 

 
22,5 

215,54 

Osad po kondycjonowaniu ultradźwiękami 

Osad: 
uwodnienie: 
 osadu surowego 
 osadu po filtracji 
opór właściwy filtracji 

 
 

% 
% 

m/kg 

 
 

99,03 
22,54 

2,05 ∙ 1011 

 
 

99,03 
24,12 

1,32 ∙ 1011 

Filtrat: 
końcowa ilość filtratu 
ChZT 

 
cm3 

mgO2/dm3 

 
22,00 

220,06 

 
22,75 

217,32 

 

 

 
Rys.2.  Wartości oporu właściwego filtracji osadów przy różnych wielkościach podciśnienia 

Fig. 2. The values of the resistivity of the sludge filter varying the vacuum 

 

Wnioski:  

Dzięki sposobom przeróbki w dużym stopniu zmniejsza się objętość i szkodliwość 

osadów ściekowych, co daje możliwość ich pożytecznego zagospodarowania. 

Przeprowadzone badania na zmiany zawartości wilgotności, suchej masy, zawartości 

substancji mineralnych i organicznych oraz wartość oporu właściwego filtracji pozwoliły na 

sformułowanie następujących wniosków: 

 Wykorzystany proces wirowania w znaczny sposób przyczynia się do zmniejszenia 

zawartości wody w osadzie, a co za tym idzie do zwiększenia jego stopnia 

zagęszczenia. 
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 Wirowanie jako sposób mechanicznego zagęszczania znajduje zastosowanie dla 

badanych osadów. 

 Bardzo duże znaczenie, w procesie odwadniania osadów, ma dodanie środka 
zagęszczającego, którego dawkę należy zawsze ustalać dla każdego osadu osobno. 

Stosowanie zbyt małej dawki oraz przedawkowanie środka zagęszczającego wpłynie 

na proces negatywnie. 

 Zastosowany w badaniach środek zagęszczający jest skuteczny i ułatwia przeróbkę 
badanego osadu. 

 Dezintegracja ultradźwiękowa jako sposób kondycjonowania jest skuteczna dla 
badanych osadu. 

 Osad poddany działaniu energii pola ultradźwiękowego przed jego zagęszczaniem 

wykazuje większą zdolność do oddawania zawartej w nim wody. 

 Dezintegracja ultradźwiękowa wpływa również na właściwości filtracyjne osadu. 
Osad poddany działaniu energii pola ultradźwiękowego wykazuje mniejszą wartość 

oporu właściwego filtracji. 

 Dla badanego osadu korzystniejsze jest prowadzenie odwadniania z wykorzystaniem 
lejka Büchnera przy podciśnieniu 60 kPa. 
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Abstract: 

This paper presents the results of changes In selected properties of the sewage sludge during 

the centrifugation, ultrasonic disintegration and vacuum filtration. For the study one type of 

sewage sludge from a large sewage treatment plant with RLM>99000 was used. The studies 

were carried in laboratory conditions. In an examination of the centrifugation, ultrasonic 

disintegration and vacuum filtration process a number of determination characterizing the 

sewage sludge were carried out and the obtained results allowed to estimate changes in the 

studied properties. 
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Iron oxide pigments, is one of the most common groups of inorganic pigments. Iron 

oxides are durable, economical, does not have a significant impact on the environment, safe 

for health. The need for iron oxide pigments today is quite high. 

It was of interest to study the possibility of solid-phase synthesis of iron oxide 

pigments from waste products. 

As a raw material was selected green vitriol, the waste of pigment titanium dioxide 

production by PJSC "Sumykhimprom". 

The possibility of obtaining a wide color spectrum of the product (from ocher to 

Cardinal purple) by calcination of green vitriol at 725 °C with simultaneous introduction of 

modifying additives was studied. As modifiers employed: sodium chloride, modifier number 

1, modifier number 2. Quantity of the modifier was changed in the range from 1 to 10 % wt. 

The process was carried out under laboratory conditions by dehydrated green vitriol at 

130 
o
C, calcined iron sulphate monohydrate at 725 

o
C for 4 hours, washed and dried reaction 

product. After that, got iron oxides of wide color spectrum of red shades. 

The analysis of derivatograms and micrographs showed that the introduction of 

modifiers had affected the course of chemical reactions in the preparation of red iron oxide on 

this technology. 

Carried IR spectral analysis of the sample allowed ensuring that the resulting iron 

oxide corresponds to the chemical formula close to Fe2O3. 

Thus, it is shown that applying the method of solid phase synthesis, with the 

introduction of modifying additives, it was possible to obtain the iron oxide pigment with a 

wide color range from ocher to Cardinal purple. 
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В настоящее время промышленность стройматериалов нуждается в расширении 

ассортимента пигментов для декоративных бетонов и лакокрасочных материалов. 

Пигменты, используемые в строительстве, кроме общих требований должны обладать 

повышенной атмосферо- и щелочестойкостью. Этим требованиям обычно отвечают 

пигменты, полученные на основе неорганических материалов, сырьевая база которых 

ограничена. На сегодняшний день расширение сырьевой базы для производства 

пигментов может производиться за счет использования побочных продуктов и отходов 

производства. Одним из таких отходов является железный купорос, который является 

побочным продуктом при производстве пигментной двуокиси титана и содержит около 

93% гептагидрата сульфата железа. 

Целью исследования была разработка методики твердофазного синтеза 

качественных железоокисных пигментов с использованием производственных отходов 

в качестве сырья. Для достижения поставленной цели в лабораторных условиях 

проводился высокотемпературный процесс разложения железного купороса с 

предварительной его дегидратацией до одноводного и использованием 

модифицирующей добавки. 

Полученные образцы вещества с пигментными свойствами были подвергнуты 

ряду испытаний методами ИК-спектроскопии, термографического анализа и 

электронной микроскопии, в результате чего было установлено соответствие с ТУ 

У24.1-05762329-001.  

 
 Рис. 1 ИК спектр продукта термического разложения железного купороса 

 

По результатам ИК спектр продукта разложения в диапазоне температур 400—

900 °С похож на спектр протогематита [2], в котором наиболее интенсивные полосы 

поглощения смещены по отношению к полосам гематита в сторону низких частот, а 

малоинтенсивные — в сторону более высоких частот, и содержит большее число полос 

поглощения, чем разрешают правила отбора для гематита со структурой корунда. 

Интересно отметить, что при соответствующем способе регистрации ИК спектра 
стандартные ос.ч. и ч.д.а. α-Fe2O3 реактивы по спектру не соответствуют структуре 

гематита, а также имеют спектр протогематита, и только после прокаливания при 

температуре выше 900 °С спектр соответствует идеальной структуре гематита. 
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В последнее время для очистки разных типов загрязненных вод все большее 

использование находят неорганические сорбенты, которые имеют определенные 

преимущества перед синтетическими. Неорганические сорбционные материалы 

являются химически и радиоактивно стойкими, а также проявляют селективность к 

некоторым радионуклидам, многие из них имеют невысокую стоимость [1].  

Основной задачей работы было получение материала из отходов производств, 

обладающего сорбционными свойствами по отношению к ионам тяжелых металлов. 

В качестве сырья были выбраны отходы производства пигментного диоксида 

титана – железный купорос FeSO4 • 7H2O и отход производства гидрохинона – диоксид 

марганца MnO2 [2]. 

Образец готовили путем растворения навески железного купороса в воде и 

последующего осаждения оксидом марганца. Далее раствор нагревали в течении часа, 

охлаждали, промывали водой, фильтровали и осадок высушивали. 

Для изучения сорбционной активности полученного образца была проведена 

сорбция ионов меди (II). Содержание ионов Cu
2+

 определяли на спектрофотометре 

ЮНИКО 2100. Стандартные растворы Cu
2 +

 с концентрацией 1 мг/мл готовились по 

стандартным методикам. В 50 мл раствора меди с концентрацией 0,5 мг/мл помещали 1 

г полученного порошка сорбента, раствор перемешивали в течение 15-120 минут, 

фильтровали и проверяли концентрацию ионов меди. 

Значения степеней извлечения (R, %) рассчитывались по уравнению:  

%100
0

0

C

CC
R


 , 

где С0– исходная концентрация определяемого соединения в водном растворе, мг/мл;  

С – концентрация в растворе после сорбции, мг/мл;  

 
Рис. 1 График зависимости степени извлечения ионов меди от времени процесса. 
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На сьогодні в світі гостро стоїть питання захоронення виробничих і побутових 

відходів, що забруднюють навколишнє природне середовище. З огляду на те, що 

відходи можуть бути використані в народному господарстві, дуже актуальна в даний 

час проблема їхньої утилізації. 

У той же час на ринку є велика різноманітність сорбційних матеріалів. Сорбенти 

створюються на основі активного вугілля, природних матеріалів, вуглецевих сорбентів, 

наноматеріалів. Але найбільш перспективні та економічно вигідні сорбенти, 

виготовлені з вторинної сировини. Дані матеріали дозволяють вирішити відразу дві 

проблеми: очищення природного середовища та утилізація відходів [1]. 

У своїй роботі ми зробили спробу дослідити сорбційні властивості матеріалу 

отриманого на основі залізного купоросу FeSO4 • 7H2O (утворюються в якості 

побічного продукту виробництва пігментного діоксиду титану, більше 1 т на 1 т готової 

продукції, з вмістом основної речовини до 90%) та оксиду марганцю MnO2 (відхід 

виробництва гідрохінону містить близько 18 - 20% оксиду марганцю). 

Зразок готували шляхом змішування зневодненого залізного купоросу і оксиду 

марганцю в співвідношенні мас 1:1. Далі суміш компонентів спікали при 725ºС 

протягом 4 год, охолоджували і перевіряли на сорбційну здатність.  

Процес сорбції досліджували на катіонах Cu
2+

 фотоколориметричним методом. 

Стандартні розчини Cu
2+

 з концентрацією 1 мг/мл готували за стандартними 

методиками [2]. В 50 мл розчину міді з концентрацією 0,5 мг/мл поміщали від 1 до 5 г 

отриманого порошку сорбенту. Розчин перемішували протягом 90 хв., фільтрували і 

перевіряли концентрацію іонів міді. Результати представлені на графіку:  

 
Рис. 1 залежності ступеня вилучення іонів міді від маси сорбенту. 

Аналіз отриманих результатів показав наявність невисокої сорбційної активності 

щодо концентрації катіонів Cu
2 +

.  
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Відомо, що застосування відходів дозволяє розширити сировинну базу за 

істотної економії природної сировини, і, що більш важливо, сприяє оздоровленню 

навколишнього середовища. 

В процесі виробництва піноскла - сучасного теплоізолюючого матеріалу -

залишається відсів склобоя, що є відходом і підлягає похованню, враховуючи той факт, 

що скло здатне зберігатися без особливих руйнувань десятки і навіть сотні років. Ця 

проблема викликає особливу тривогу у екологів Збиток від поховання виражається в 

деградації ґрунтів, і з кожним роком зростатиме, як зростають об'єми виробництва 

піноскла. 

На меті було дослідити можливість заміни піску на відсів склобоя у бетонній 

суміші та використання її для виробництва тротуарної плитки. 

Для досягнення поставленої мети в лабораторних умовах методом лиття були 

виготовлені зразки тротуарної плитки. Відходи вводили замість відповідної кількості 

(за масою) піску. Випробування скляного порошку проводилося відповідно до ГОСТ 

8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний». Були визначені зерновий 

склад і модуль величини. 

Підбір складу бетону проводився за ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора 

состава». Проектування складу бетону має на меті встановити таку витрату матеріалів 

на 1 м
3
 бетонної суміші, за якої найбільш економічно забезпечується отримання заданої 

міцності і морозостійкості бетону. 

Були досліджені міцнісні характеристики бетону з різним співвідношенням 

цемент: відсів скла. З приготованої суміші формували зразки куби з розміром ребра 10 

см. Міцність зразків визначали у віці 28 діб. 

За результатаи досліджень було доведено можливість використання відходу 

виробництва піноскла у якості добавки у тротуарну плитку з подальшою доробкою 

кількісних співвідношень. 
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Phosphogypsum the waste of production phosphoric acid and fertilizers, is dominated 

among the waste containing calcium sulfate. Phosphogypsum ranks first place in the world in 

terms of production and poses an environmental threat to groundwater ecosystems, bringing 

huge area under piles of natural cycles, turning them to droped territory. Development of 

technologies for phosphogypsum utilization is an urgent task, despite many works and 

projects in this field [1-2]. 

The paper evaluated the possibility of obtaining binder from phosphogypsum and use 

it as a template for binding waste production of foamed-glass. The raw materials used 

phosphogypsum of "Sumychemprom"(Ukraine) and waste production of foam-glass 

"Technology"(Ukraine). 

Samples of gypsum binder were prepared in the laboratory [3]. 

After a day of getting out samples of forms and sent to the heat treatment. Some 

samples were heated in an oven at a temperature of 110 °C, the other part of samples were 

heated at 850 ºC in a muffle furnace. The duration of heat treatment for two types of sample 

was 2 hours. 

Samples that have passed both types of heat treatment were tested for water absorption 

(Table 1), which was determined after 24 hours of exposure of the samples in water. 

 

Table 1 Water absorption filled gypsum compositions 

The temperature of 

heat treatment, ° C 

 

Quantity of foam-glass powder in sample,% 

 0 20 50 

110 48,5 39,9 42,9 

850 48,0 29,9 47,2 

 

Found the possibility of making compositions with improved performance suitable for 

use as building products based onfrom phosphogypsum binder. 

The proposed approach allows to utilize waste as phosphogypsum and technogenic 

raw materials - the remnants of foam-glass production, as a consequence, we can be talked 

about the development of a new approach in the field of recycling of industrial waste - "Waste 

neutralize waste". 
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Значительную массу загрязняющих веществ в окружающую среду в виде 

токсичных ионов тяжелых металлов вносит металлообрабатывающая промышленность 

и гальванические производства. Последние относятся к наиболее экологически 

небезопасным производствам и поэтому требуют постоянного усовершенствования 

существующих и разработки новых эффективных и более экономичных методов 

очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов.  

Выбор оптимального, экологически безопасного технологического процесса 

очистки промышленных сточных вод – достаточно сложная задача. Перспективным 

методом в этом плане может стать флотоэкстракция, являющаяся комбинацией ионной 

флотации и жидкостной экстракции и сочетающая положительные стороны обоих 

методов. Этот метод обеспечивает селективность, потенциально большую, чем другие 

флотационные процессы. Кроме того, равновесный процесс переноса вещества, 

характерный для экстракции, во флотоэкстракции возможен только на границе раздела 

фаз, а не в объѐме, т.е. процесс флотоэкстракции является неравновесным и не 

лимитируется константой распределения. Поэтому извлечение незначительных 

количеств элементов может теоретически достигать 100%. Во многих случаях то, что 

извлекаемое вещество сконцентрировано в органической фазе, значительно облегчает 

его дальнейшую переработку. 

Процесс проводили в классической стеклянной колонке, выполненной в виде 

цилиндра, дном которого служил фильтр Шотта. Через пористую перегородку 

подавали газ из баллона, расход которого контролировали ротаметром. Процесс 

извлечения проводили до постоянных остаточных концентраций ионов металлов, 

которые определяли стандартными фотометрическими методами. Исходные 

концентрации ионов металлов 20-300 мг/дм
3
. Молярное отношение Ме:ПАВ=0,5-3. 

Расход газа 10-50 см
3
/мин. Продолжительность процесса 5-30 мин.  

Экспериментально установлено, что  степень удаления ионов металлов выше 

при использовании в качестве органической фазы гексанола и изоамилового спирта и  

объеме флотоэкстрагента 5 см
3
. В работе изучено влияние рН, исходных концентраций 

металлов и ПАВ, температуры на степень извлечения ионов металлов. Определены 

рациональные условия флотоэкстракции, позволяющие удалять 98-99,6% полютантов. 

А именно: 

 мольное соотношение Ме:ПАВ = 1:2; 

 рН 7 для цинка и железа, рН 6 для меди; рН 9 для никеля;  

 продолжительность процесса не меньше 15 минут; 

 расход газа 40 см3
/мин. 

Методами потенциометрии, кондуктометрии и инфракрасной спектроскопии были 

установлены формы сублатов цинка, меди, железа и никеля с калиевыми мылами 

жирных кислот, использованных в качестве ПАВ для процесса флотоэкстракции. 

. 
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Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к токсичным 

хлорорганическим соединениям, диоксиноподобным веществам первой группы 

опасности [1, 3].  

ПХБ производились с 30-х годов и нашли свое применение, в основном, в 

электротехнической промышленности. ПХБ, вследствие своей токсичности и 

способности к биоаккумуляции, с 1978 года запрещены к широкому применению в 

промышленности, за исключением эксплуатации уже выпущенных трансформаторов и 

конденсаторов.  

ПХБ - политропные яды, поражающие практически все органы и системы 

организма человека. С начала 80-х годов производство этих опасных соединений 

свернуто. Сейчас ведутся работы по их планомерному уничтожению, но проблема 

ПХБ, попавших в окружающую среду, так и остается нерешенной ввиду их очень 

высокой химической и биологической инертности.  

При всем многообразии источников образования суперэкотоксикантов, 

подавляющая их часть концентрируется на различного рода развитых поверхностях и 

прежде всего в почве. Период полураспада ПХБ в почве достигает 5-8 лет [2]. 

Длительное сохранение ПХБ в почве делает возможным их поступление в растения, 

служащих источником питания для человека и животных. Это обстоятельство делает 

задачу детоксикации загрязненных ПХБ почв чрезвычайно важной и актуальной.  

В настоящее время очистка почв, загрязненных ПХБ, ведется физико-

химическими методами, что приводит к неблагоприятному изменению свойств почв и к 

возникновению их вторичных загрязнений. Альтернативным способом является метод 

микробной деградации ПХБ, который позволяет не только понизить концентрацию 

ПХБ в почве, но и свести к минимуму ущерб для окружающей среды. При этом 

воздействие на загрязненные почвы слабыми щелочными средами ускоряет процесс 

обезвреживания. 

Суть комбинированного химико-биотехнологического метода обезвреживания 

почв, загрязненных ПХБ (далее по тексту - опасных отходов (ОО)), основывается на 

проведении двух последовательно протекающих процессов: 

 химического – гидролиза ПХБ в водно-щелочной среде; 

 биологической детоксикации (биодеградации) – минерализации оставшейся 

органики природной почвенной микрофлорой. 

Процесс гидролиза протекает за счет взаимодействия ОО с водно-щелочным 

раствором с рН 9-13. 

Гидролиз ОО при повышенной температуре разрушает: 

 амидные связи (C-N, P-N, S-N) карбоновых, фосфорных, сульфокислот в 

углеводородных производных, фосфорорганических соединениях, N-метил-карбонатах; 

 эфирные (С-O) и тиоэфирные (C-S, P-S) связи в эфирах, тиоэфирах, 

сульфидах, сульфонатах и других соединениях этого ряда; 

 связи углерод-галоид (С-Cl, C-F) в хлор- и фторсодержащих пестицидах; 
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 связи углерод-азот (CN) в нитрилах. 

Второй составляющей метода обезвреживания ОО является биологическая 

детоксикация. В основу данного процесса положена способность почвенной 

микрофлоры ассимилировать многие органические вещества, в том числе ПХБ и их 

производные.  

 Интенсификация процесса биологической детоксикации ОО достигается 

использованием в качестве микроорганизмов-деструкторов химических органических 

загрязнителей почвы микрофлору, содержащуюся в обезвоженных осадках городских 

очистных сооружений. Щелочная среда гидролизата способствует уменьшению 

кислотности используемого грунта до такой степени, когда на нем возможен 

продуктивный рост почвенной микрофлоры. Обильно растущая на данном грунте 

зеленая масса активно ассимилирует продукты жизнедеятельности микроорганизмов-

деструкторов ОО  – углекислый газ, а корневая система растений защищает 

организованные участки (штабеля) от размыва их природными атмосферными 

осадками.  

Использование осадков городских очистных сооружений в качестве почвенной 

биомассы имеет ряд преимуществ: 

 Осадки содержат такие вещества, как азот, фосфор, калий, микроэлементы, 

которые входят в состав многих видов удобрений для растений. Например, содержание 

общего азота и фосфора в осадках в 1,5-2 раза выше, чем в навозе крупного рогатого 

скота. Данные элементы обеспечивают жизнедеятельность специфической микрофлоры 

(микроорганизмов-деструкторов ОО) а также увеличивает растительную способность 

растений, растущих на данных грунтах. 

 Использование осадка для биологической детоксикации ОО решает 

экологическую задачу утилизации продуктов жизнедеятельности человека.  

Технологически данный процесс протекает в стационарно-организуемом 

штабеле (рисунок 1), где создаются оптимальные условия для минерализации 

(деструкции) органических веществ ОО. 

 
Рис. 1- Конструкция штабеля  

Где: 1 – изоляционный слой; 2- лигнин содержащий  слой; 3 – слой смеси 

гидролизата с осадками городских очистных сооружений; 4-деревянная опалубка; 5 – 

обваловка; 6 – слой , укрепленный корнями растительности 

 

Штабель является надежным и экологически безопасным сооружением. Его 

устраивают следующим образом. На ровной прямоугольной площадке для защиты 

грунта и грунтовых вод по ее оси выкладывают изоляционный слой из 
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геосинтетического материала (например: бентомат). Геосинтетический материал можно 

заменить слоем мятой жирной глины высотой 30-40см, покрытой слоем 

водонепроницаемой пленки (рубероид, полиэтилен, полипропилен). Можно 

использовать стационарные площадки с бетонным основанием.  

По границе изоляционного слоя выкладывают деревянную опалубку высотой от 

1,5м до 2м.  

Производится последовательное заполнение данной опалубки чередующимися 

слоями: 

А) лигнин содержащий пористый слой (опилки, древесная кора, щепа, 

растительные остатки, листья, бумага); 

Б) слой гидролизата (смесь ОО с водно-щелочным раствором, находящаяся в 

реакционных емкостях, при помощи смесителя смешивают с обезвоженными осадками 

городских очистных сооружений в объемной пропорции от 1:6 до 1:9). 

Чередование слоев производится до полного заполнения опалубки. 

Затем на заполненную опалубку насыпается грунтовая обваловка. Допускается в 

качестве материала обваловки использовать обезвоженные осадки городских очистных 

сооружений. Высадка в теплое время года на поверхность обваловки растительности 

(многолетний топинамбур, люцерна, люпин и др.) способствует укреплению склонов от 

размытия дождевыми стоками.  

Длительность процесса биологической детоксикации ОО в штабеле зависит от 

среднегодовой температуры, количества выпавших осадков, физико-химических 

характеристик ОО, типа грунта, и др. Средняя продолжительность полного 

обезвреживания гидролизата составляет от 1 до 3 лет. В течение этого времени 

проводится периодический лабораторный мониторинг за составом химических 

веществ.  

Процесс обезвреживания ОО в штабеле считается законченным после 

проведения химических анализов и качественного биотестирования массы штабеля на 

основании заключения органов госсанэпиднадзора.  

Проведенные полевые испытания показали, что выбранные штаммы 

микроорганизмов активно разлагают ПХБ, находящиеся в почве в различных 

концентрациях. 

ГосНИИХП готов оказать помощь в организации обезвреживания ПХБ, 

оборудования и объектов окружающей среды, загрязненных ПХБ, как методическими 

рекомендациями, так и непосредственным участием в проведении работ. 
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Nowadays the problem of surface water pollution is particularly acute in Ukraine. 

Textile factories play a key role in environmental state worsening. Their outlet is highly 

contaminated by organic compounds, especially dyes, for example after the step of fabric 

coloring approximately 10…40% of initial dye amount remains in water. If such water is 

directly thrown into the river, it will crack natural self-purification processes and cause the 

extinction of different flora and fauna species. There are different methods of dyes removal 

from water such as reagent techniques (coagulation, dissolved air flotation), separation 

methods (sorption, reverse osmosis, foam flotation) and destructive processes (biological 

treatment, reagent reduction, electro-catalytical decomposition). However most of them are 

too expensive to be implemented on industrial scale and others like biological technologies 

are efficient only in a case of removing undissolved dyes. Therefore the search for new 

alternative techniques of dyes removal is still remaining actual.  

Solvent sublation is one of the perspective methods of water treatment from organic 

and inorganic pollutants. Its major peculiarities are the following: 1) the ability to work 

efficiently with big volumes of input containing toxic compounds at low concentrations due 

to the independence of percent removal from the ratio of organic solvent to aqueous  phase; 2) 

it is not an equilibrium process and isn’t limited by solvent partition coefficient; 3) high 

selectivity of the process – the contaminant (hydrophobic compound) is levitated on a bubble 

to the top of aqueous column where it encounters a solvent layer to which it is transferred as 

bubble moves through the solvent layer so both aqueous and organic solvent phases don’t mix 

with each other.  

The aim of this research work was to investigate main characteristics of bromphenol 

blue (BB) (an anionic dye) elimination from water by solvent sublation, to find out optimum 

conditions for achieving the highest efficiency of this process using full factorial design and 

building mathematical model. The task was to determine the characteristic of the dependence 

of residual dye concentration value from the next three parameters: surfactant/BB (mole 

ratio), temperature and the duration of the process.  

The experiment was carried out under such сonstant conditions: pH 1; N2 flow rate 40 

cm
3
/h; organic solvent – isopentanol (5 cm

3
). Reagent-grade hexadecyl-pyridinium chloride 

(was used as a surfactant. The sample solution volume was equal to 250 cm
3
, containing 10 

mg/dm
3
 BB. UV-visible spectra of the sample solutions were measured at the maximum peak 

of 588 nm.  

Central composite orthogonal design (second order) was selected to derive 

mathematical model with the aid of MS Excel 2003. The following model was obtained: 

Y = 66,22 + 0,43·Z1 + 6,79·Z2 + 2,59·Z3 - 0,06·Z1·Z2 + 0,01·Z1·Z3 + 0,13·Z2·Z3 -

0,02·Z1
2 

- 2,11·Z1
2 

- 0,07·Z3
2
, 

according to the next definition: 

Z1 - temperature factor; Z2 - surfactant excess factor; Z3 – process duration factor. 

To sum up, with the use of mathematical model the following optimum conditions 

were found: temperature 10
o
C, surfactant/dye ratio 1,94:1; process duration – 15,3 min; 

model adequacy validation proved that it accurately describes the process of bromphenol blue 

removal by solvent sublation and can be used for further simulations.  
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ОЧИСТКИ КОМПРЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ 
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При формуванні екологічно безпечних промислових комплексів провідна роль 

належить підвищенню ефективності використання техніки, впровадженню 

безвідходних та маловідходних виробництв.  

Так, в хімічній, газовій, нафтопереробній та інших галузях промисловості в 

процесі експлуатації компресорної техніки відбувається зниження її економічності, 

надійності та довговічності, які залежать від чистоти елементів газових трактів 

газотурбінних агрегатів (ГТА). 

Отже, забруднена поверхня потребує очистки. До найбільш ефективних методів 

видалення забруднень відноситься фізико-хімічний, якість якого залежить від складу 

технічних мийних засобів (ТМЗ). Мийний ефект ТМЗ характеризується комплексом 

фізико-хімічних властивостей інгредієнтів мийного засобу: змочуваності, 

емульгованості, диспергування, стабілізації, корозійної активності, солевмісту. 

Останній показник є надзвичайно важливим, так як впливає на витратний коефіцієнт по 

енергії: зменшення витрат дистильованої води на промивку елементів ГТА після дії 

ТМЗ, а також газу на власні потреби. Тому модифікування раніше розроблених ТМЗ 

поверхнево-активними речовинами (ПАР) поліфункціональної дії відноситься до 

актуальних проблем. 

Вирішенню цієї задачі сприяло дослідження введення в ТМЗ 

високомолекулярних ПАР. З цією метою різними сучасними фізико-хімічними 

методами досліджено взаємодію інгредієнтів забруднень ГТА з модифікаторами (М).  

Попередні вивчення складу забруднень лопаток компресорів ГТА дозволили 

встановити переважний вміст в них заліза, яке в процесі промивки частково 

залишається в твердій диспергованій частині, а частково переходить у розчин. В 

лужному середовищі ТМЗ іони заліза(ІІІ) можуть привести до активізації повторних 

відкладень, тому особливої важливості набувало встановлення взаємодії заліза(ІІІ) з 

модифікаторами. Спектри світопоглинання залежностей А=f(λ) комплексів 

гідратованих іонів заліза одержані в інтервалі довжин хвиль 230-320 нм при різних 

концентраціях модифікаторів характеризуються однією смугою світопоглинання, 

положення яких при збільшенні концентрації модифікатора не змінювались. 

Математична обробка результатів залежностей А=f([М]) дозволила встановити 

утворення простих комплексних сполук з відношенням [Fe(III)]:[М] = 1:1. 

 Спектрофотометричні дослідження водних розчинів в системах «Fe(ІІІ)-

модифікатор» вказали на протікання процесу комплексоутворення та умови найбільш 

повного зв᾿язування іонів заліза(ІІІ) в розчинні комплексні сполуки, що попереджує 

процеси ресорбції, а, отже збільшує ефективність очистки. 

Методом ІЧ-спектроскопічних досліджень встановлено механізм утворення 

комплексних сполук в досліджених системах.  

Особливий інтерес визвали дослідження корозійної активності розглянутих 

модифікаторів, які показали низьку швидкість корозії. Таким чином, введення 

досліджуваних модифікаторів в ТМЗ дозволяє вивести з них фосфати, які зазвичай в 

мийних композиціях виконують роль антикорозійних інгредієнтів та ініціаторів 

миючих властивостей. 
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 The issue of clean water in the world today is quite acute. All sources of less and less 

suitable for potable water as industrial influence on natural water bodies is increasing every 

year. Among the wide range of pollutants should highlight organochlorine substances have 

been used and are used as a pesticide. Spectrum pesticide used to kill pests and plant 

protection is quite diverse, however, should be allocated among a wide range, some 

particularly toxic and hazardous substances. One of the most dangerous substances are 

hlorpohidni cyclic alkanes, such as hexachlorocyclohexane (hexachloran) and benzene 

derivatives, heksahllorbenzol. 

 For disposal of hazardous pesticide can use different methods. The most common 

methods of disposing of toxic pesticide divided into two groups: hydrolytic and destructive. 

Hydrolytic group of methods is to process toxic pesticide solutions of alkali solution under 

various conditions and recycling received less hazardous pesticide. 

 The basis of the destructive methods of destruction of pesticides is influenced by 

strong oxidants, causing the complete destruction of pesticides to simple organic compounds. 

 The aim of the study was to establish the possibility of disposing of chlorinated 

pesticides using advanced oxidation processes (AOP) based on ozonation combined with UV 

water treatment. 

Experiments were carried out on a laboratory scheme, which is shown in Figure 1. As used 

pollutant commodity product hexachloran (40% - the main substance) dissolved in water. 

 
1-wast water tank, 2- pump,3- UV lamp, 4-ozone generator, 5-injector,  6- ozone destructor 

Figure 1 - Scheme of the laboratory facility for extraction of pesticides 

 Waste water from the waste water tank 1 via pump 2 falls into the UV reactor 3, which 

is irradiated by light with a wavelength of 254 nm. After UV reactor purified water enters the 

injector where 5 of ozone generator 4, ozone arrives. Enriched by ozone water enters the tank 

1, ozone released from the water in the tank 1 is utilized in ozone destructors 6. 

 Previously conducted experiments showed that the effective removal of 

organochlorine pesticides using AOP process is possible when using a dose of 2-4 grams of 

ozone per gram of organochlorine pesticides and time of UV water treatment - 3-5 hours. As a 

result of this treatment in treated water leaving only trace amounts of toxins. 
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ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ГЕТЕРОГЕННИМ ФОТОКАТАЛІЗОМ 

Ж.Ю. Власенко, Т.А. Донцова, І.М. Іваненко  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

03056, м.Київ, пр. Перемоги 37, корпус 4 

dontsova@ua.fm 

Фармацевтичні стоки характеризуються високим ХПК, що говорить про високий 

вміст в них різних органічних полютантів. Отже, досить перспективними методами для 

очищення фармацевтичних стоків є ті, що ґрунтуються на окиснювальних процесах, які 

передбачають вплив на забруднену органічними сполуками воду окиснювачів або 

каталізаторів спільно з ультрафіолетової активацією. Серед всіх окислювальних 

методів гетерогенний фотокаталіз є найбільш привабливим за рахунок більшої 

екологічності (відсутність відходів) та економічної доцільності (можливість окиснення 

органічних речовин з достатнім ступенем «мінералізації» за помірних температур). 

Серед фотокаталізаторів, які використовуються для очищення стічних вод, найбільш 

широко вивченим і перспективним є титану (IV) оксид (TiO2) [1].  

Метою роботи було встановити ефективність розкладання глюкози (як найбільш 

популярного забруднювача фармацевтичних підприємств України) фотокаталітичним 

методом. Для цього використовували модельні розчини з концентраціями глюкози 100, 

80, 60, 40, 20 мг/дм
3
. Концентрація каталізатора (ТіO2 анатазної модифікації) становила 

1,5 г/дм
3
, рН розчину 5, тривалість контакту 15-45 хвилин, довжина хвилі 

ультрафіолету 253 нм. 

 

 
Рисунок 1 – Ефективність розкладання глюкози в залежності від часу та вихідної 

концентрації. 

Як можна бачити з рисунка 1, максимально ефективно глюкоза вилучається за 

більш низьких концентрацій. Залишкова концентрація при цьому становить близько 4 

мг/дм
3
, що не перевищує вимог на ХПК для скиду стічних вод у каналізацію.  
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Оксид стануму (IV) (SnO2) це важливий напівпровідник, що широко 

використовується як чутливий шар датчиків газу, в яких перспективним є застосування 

наноструктурованих порошків через можливість збільшення їх чутливості. Для цього 

використовують різноманітні методи синтезу, серед яких золь-гель-технологія набула 

найбільшої популярності. Отже, метою даної роботи було отримання нанодисперсного 

SnO2 золь-гель методом. 

Для отримання SnО2 готували розчин 

хлориду олова (IV) з концентрацією 

0,05 моль/дм
3
. Далі розчин нагрівали до 50 °C і 

при інтенсивному перемішуванні додавали до 

нього по краплях водний розчин аміаку (25-

28% мас.) до рН 7-8 (рисунок 1). Отриманий 

таким чином гель витримували при 50◦C 

протягом 2 годин і протягом 12 годин при 

кімнатній температурі. Потім гель промивали 

дистильованою водою, сушили при 100 °C 

впродовж 2 годин та прожарювали за 

температури 350 °C на повітрі протягом 

1 години.  

Розміри частинок отриманого зразку 

визначали за допомогою трансмісійного 

електронного мікроскопа ПЕМ100-01. ПЕМ-

зображення порошку SnO2 представлено на 

рисунку 2. 

 
Рисунок 1 – Схема отримання 

ультрадисперсного SnО2. 

  
Рисунок 2 – ПЕМ-зображення зразка. 

 

Як видно з ПЕМ-зображення отриманого зразка (рисунок 2), розмір частинок 

SnO2 становить менше ніж 10 нм, а порошок має глобулярно-губчасту структуру. Отже, 

використаний в даному випадку золь-гель метод дозволяє отримати нанодисперсний 

порошок SnO2. 
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СИНТЕЗ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО ОКСИДУ СТАНУМУ (IV)  

СVD МЕТОДОМ 

В.А. Люц, C.В. Нагірняк, Т.А. Донцова 

Національний технічний університет України «КПІ» 

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 4, 

dontsova@ua.fm 

Оксид стануму (IV) має широкий спектр застосувань: газові сенсори, 

електропровідні плівки, каталізатори, прозорі електроди, транзистори, рідко-

кристалічні дисплеї, функціональні композиційні матеріали. Його фізико-хімічні 

властивості багато в чому залежать від методів та умов синтезу. Існує декілька методів 

отримання SnO2: золь-гель [1,2], гідротермальний синтез, осадження з рідкої та газової 

фази (CVD і PVD методи), серед яких досить широко використовуються CVD і PVD 

методи для отримання монокристалічного порошку SnO2. Останнє має величезне 

значення для використання SnO2 як чутливі шари газових сенсорів за рахунок кращої 

електричної провідності таких структур. 

Для синтезу порошку SnO2 використовували оксалат стануму (ІI), що був 

отриманий шляхом зливання гарячих розчинів хлориду стануму SnCl2·2H2O та 

оксалатної кислоти. Одержаний оксалат стануму (ІІ) термічно розкладали в трубчатій 

печі за температури 1123 К протягом однієї години в інертному середовищі (азот).  

Аналіз оксиду стануму (IV) здійснювали рентгенофазовим методом на 

дифрактометрі Ultima IV Rigaku. Рентгенограма порошку SnO2 наведена на рисунку 1а. 

Розміри частинок отриманого зразку визначали за допомогою трансмісійного 

електронного мікроскопа ПЕМ100-01. ПЕМ-зображення порошку SnO2 зображено на 

рисунку 1б. 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Рентгенограма порошку SnO2 (а); ПЕМ-зображення порошку SnO2 (б). 
 

Як видно з рисунку 1а, утворюється чистий SnO2 (згідно зі стандартною карткою 

№1000062, USER (COD)). ПЕМ-зображення (рис. 1б) свідчить, що утворились 

монокристали оксиду стануму (IV) з середнім розміром 100-150 нм. 

Список літературних джерел: 
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Забруднення стічних та поверхневих вод органічними полютантами на 

сьогоднішній день залишається серйозною екологічною проблемою. Розроблені 

технології очищення є недосконалими та не дають можливості досягти необхідної 

глибини очищення. 

Великої популярності останнім часом набули адсорбційні методи очищення 

стічних вод, зокрема із застосуванням природних дисперсних матеріалів, для яких 

характерні наступні переваги: природні сорбенти широко розповсюдженні в Україні і є 

доступним і недорогим матеріалом; технології адсорбційного очищення з 

використанням природних дисперсних сорбентів забезпечують високу ступінь 

очищення; відпрацьований природній сорбент не потребує регенерації, його можливо 

утилізувати шляхом застосування в технологіях отримання інших продуктів [1]. 

Відомо, що сапоніт – це досить ефективний сорбент органічних та неорганічних 

забруднювачів з водних систем. Однак, значним недоліком його використання є 

складність видалення тонкодисперсних частинок сапоніту після сорбції з водного 

середовища. 

Метою роботи є створення магнітокерованих сорбентів на основі сапоніту та 

порівняння сорбційних характеристик і властивостей з нативною сапонітовою глиною. 

Синтез сорбентів проводили двома методами: співосадженням (МКС1) та 

шляхом природного процесу адсорбції (МКС2) частинок Fe3O4 колоїдного ступеня 

дисперсності на поверхні та в порах сапоніту. Нанорозмірний магнетит одержувався за 

відомим способом Ейлера. Масове співвідношення магнетит-сапоніт у всіх випадках 

становило 1:50.  

Визначення структурно-адсорбційних характеристик досліджуваних матеріалів 

проводили методом ізотермічної адсорбції/десорбції азоту при температурі кипіння 

азоту (Т = 77 К) на автоматичному сорбтометрі Quantachrome Autosorb (Nova 2200e). 

Структурно-адсорбційні характеристики сорбентів наведена в таблиці 1. Сорбційні 

властивості визначались методом адсорбції барвників з модельних водних розчинів: 

малахітового зеленого (діамінотрифенілметановий барвник), конго червоного 

(первинний дисазобарвник) та індиго (кубовий барвник) концентрацією 0,1 г/дм
3
. 

Отримані результати представленні в таблиці 2. 

 

Таблиця 1 − Структурно-адсорбційні характеристики досліджуваних сорбентів 

Характеристика Сапоніт МКС1 МКС2 

Питома поверхня S, м
2
/г 34,64 40,72 51,03 

Поверхня мікропор Smicro, м
2
/г  9,59 17,20 15,20 

Зовнішня поверхня пор Sext, м
2
/г  25,05 23,52 35,83 

Загальний об’єм пор Vtotal, см
3
/г 0,125 0,133 0,139 

Об’єм мікропор Vmicro, см
3
/г  0,016 0,018 0,022 

Об’єм мезопори Vmeso, см
3
/г 0,031 0,024 0,084 

Об’єм макропор Vmacro, см
3
/г 0,078 0,092 0,033 

Середній діаметр пор d, нм 12,00 10,87 9,36 
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Таблиця 2 – Порівняльний аналіз сорбційних властивостей МКС та сапоніту 
 

Сорбент Барвник Ступінь вилучення, % 

МКС1 Малахітовий зелений 87 

Конго червоний 95 

Індіго 96 

МКС2 Малахітовий зелений 96 

Конго червоний 98 

Індіго 98 

Сапоніт Малахітовий зелений 22 

Конго червоний 61 

Індіго 89 
 

Сапонітова глина володіє досить високим показником сумарного об’єму пор – 

0,125 см
3
/г (див. табл.1). Частка перехідних пор у сумарному об’ємі становить 56 %, що 

свідчить про розвинену мезопористість у сапоніті. Більшість мезопористих сорбентів 

одержують синтетичним шляхом, оскільки природні матеріали такого типу 

малопоширені або досліджені в недостатньому обсязі. Адсорбційна ємність перехідних 

пор характеризується великою питомою площею поверхні, що дозволяє модифікувати 

природний матеріал з метою надання конкретних сорбційних властивостей. 

Модифікування поверхні сапонітової глини нанорозмірним частинками магнетиту 

призводить до зростання питомої поверхні природного сорбційного матеріалу за 

рахунок зміни його пористої структури. Для зразків МКС характерно підвищення 

значення об’єму мікропор: для МКС1 − 0,018 см
3
/г, МКС2 − 0,022 см

3
/г порівняно з 

0,016 см
3
/г для нативної сапонітової глини. Розвиток мікропористої структури в зразку 

МКС1 обумовлений осадженням Fe3O4 в мезопорах. Для зразка МКС2 характерний ріст 

мікро- та мезопор за рахунок формування шаруватої нанорозмірної структури 

магнетиту в макропористій системі природного сорбційного матеріалу. 

Дослідження адсорбційних властивостей зразків показали (табл. 2), що зі значно 

вищою ефективністю здійснюється вилучення органічних полютантів (барвників) з 

водних систем композитами на основі сапоніту та магнетиту (Fe3O4) порівняно з 

нативним композитом. Наявний ефект пояснюється формуванням в мезопористій 

системі природного сорбційного матеріалу шаруватої нанорозмірної структури 

магнетиту. Даний факт підтверджується зростанням питомої площі поверхні, а саме: 

для МКС1 – 40,72 м
2
/г, МКС2 – 51,03 м

2
/г у порівнянні з 34,64 м

2
/г, характерним для 

нативного сапоніту.  

Експериментальні дослідження свідчать, що синтезовані на основі сапоніту 

сорбенти забезпечать вилучення органічних полютантів (в тому числі органічних 

барвників різного генезису) з промислових стічних з ефективністю понад 90 %. Для 

зразка, одержаного шляхом природного процесу адсорбції частинок Fe3O4 (МКС2) 

властива більш розвинена мікропористість та значна питома площа поверхні, що 

забезпечує високу чутливість та селективність даного сорбційного матеріалу. 

Встановлені властивості магнітокерованих сорбентів на основі сапоніту 

підтвердили необхідність подальшого їх дослідження для застосування у 

водоочищенні. 
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Виробництво екстракційної фосфатної кислоти (ЕФК) є значним джерелом 

відходів, оскільки в процесі її отримання утворюється один із найбільш 

багатотоннажних відходів хімічної промисловості – фосфогіпс. Обсяги утворення  

фосфогіпсу в світовому масштабі  складають ≈ 150 млн. тонн. Щорічно проблема 

переробки та утилізації фосфогіпсу представляється гостро актуальною. 

Недоліками існуючих методів переробки фосфогіпсу в мінеральні добрива є: 

 значні енергетичні затрати, обумовлені необхідністю підтримувати температуру 

процесу на рівні 900-1200 ºС; 

 використання дорогих реактантів; 

 довго тривалість процесів та їх низькі екологічність і рентабельність.. 

Одним з перспективних напрямів утилізації фосфогіпсу є його переробка в 

комплексні мінеральні добрива і меліоранти для використання в сільському 

господарстві для підвищення родючості грунтів.  

Реалізація технології переробки фосфогіпсу в мінеральне добриво дозволить 

суттєво зменшити ―поклади‖ фосфогіпсу. В якості фосфатного реагенту передбачено 

використання напівпродукту виробництва екстракційної фосфатної кислоти.  

Нами розроблені теоретичні і технологічні засади переробки фосфогіпсу у 

комплексне мінеральне NPCaS добриво з використанням недорогого і недефіцитного 

реагенту – (NH2)2CO.  

Показано, що процес переробки фосфогіпсу можна реалізувати у три стадії, які 

описуються наступними рівняннями: 

 

2 2 2 4 2 3( ) 2 ( ) ,NH CO H O NH CO   
1 

42433244 )()( SONHCaCOCONHCaSO 
 

2 

 
3 

 

Для кожної із стадій досліджено основні кінетичні параметри і обгрунтовано 

раціональні технологічні умови: 

 концентрація розчину CONH 22 )(  від 0,1 до 3 %; 

 ―м´ яка‖температура процесу не вище 50 ˚С; 

 Масове співвідношення реагентів 2:1)(: 224 CONHCaSO . 
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Газові сенсорні пристрої, які найчастіше використовуються, можна розділити в 

залежності від технології їх застосування на три великі групи: спектроскопічні, оптичні 

та хімічні (твердофазні). Спектроскопічні системи засновані на прямому аналізі 

молекулярної маси або коливального спектру цільового газу. Ці датчики здатні з 

високою точністю кількісно вимірювати склад різних газів [1]. Оптичні датчики 

вимірюють спектри поглинання цільового газу після його збудження світлом. До 

основних переваг оптичних сенсорів відносять високу чутливість, високу швидкість 

відгуку, можливість безконтактного виявлення, стійкість до шкідливих впливів 

навколишнього середовища, зручність використання інтегральної технології [2]. 

Спектроскопічні й оптичні системи є досить дорогими для побутового використання і 

їх іноді складно реалізувати в обмеженому просторі, наприклад, в автомобільних 

двигунах.  

Найбільш привабливими з цієї точки зору є так звані твердофазні датчики або 

хімічні газові сенсори, що мають значні переваги у зв'язку з їх швидким часом відгуку, 

простотою виконання та низькою вартістю [3,4]. Хімічні газові сенсори – пристрої, які 

перетворюють інформацію про склад газової фази в електричний сигнал. Особливої 

уваги серед хімічних газових сенсорів заслуговують напівпровідникові сенсори, 

побудовані зазвичай на основі металоксидних систем. Принцип дії напівпровідникових 

газових сенсорів заснований на зміні електропровідності чутливого поверхневого шару 

в залежності від присутності газу в навколишньому середовищі [5]. 

Як чутливі шари напівпровідникових сенсорів для детектування мікроконцентрацій 

O3, NOx, Cl2, ClO2, HCl використовують переважно оксиди In2O3 [5], WO3 [6], ZnO [7], 

SnO2 [8], як чисті, так і з різноманітними добавками. За відносно низької вартості 

напівпровідникові сенсори мають малий ресурс роботи та невисоку чутливість. 

Чутливість газових сенсорів сильно залежить від пористості чутливого матеріалу, 

операційної температури, наявності добавок і розмірів кристалітів. Враховуючи, що 

реакції зондування перебігають в основному на поверхні чутливого матеріалу, 

контроль розміру частинок напівпровідникових матеріалів є однією з перших  вимог до 

підвищення чутливості датчика.  

Встановлено [9], що збільшення співвідношення площі поверхні до об’єму 

призводить до суттєвих змін чутливості сенсору. З цієї точки зору особливої уваги 

заслуговують 1D наноструктури. Напівпровідникові 1D наноструктури являють собою 

важливий і широкий клас нанорозмірних проволоко-подібних структур, які можуть 

раціонально і передбачувано синтезуватися в одній кристалічній формі з 

контрольованим хімічним складом, діаметром, довжиною і високоточним рівнем 

легування [10,11]. 1D металоксидні наноструктури забезпечують високе значення 

питомої поверхні при збереженні достатньої хімічної і термічної стабільності за 

мінімального споживання енергії і малої ваги. Розробка методів виготовлення 1D 

наноструктур є одним з основних напрямків у галузі нанонауки і нанотехнологій. 

Кілька методів були розроблені для одержання 1D металоксидних наноструктур для 

застосування їх як газові сенсори. До них відносяться: золь-гель метод [12], хімічного 
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осадження з парової фази [13], гідротермальний синтез [14], термічне випаровування 

[15]. 

Метод паро-газового транспорту, який реалізується за механізмом пара-рідина-

кристал, заслуговує на особливу увагу, тому що він забезпечує високу продуктивність 

при відносній простоті та доступності. Реалізацію методу здійснюють в трубчастій печі 

в інертній атмосфері. В процесі синтезу відбувається випаровування порошкоподібного 

прекурсору за підвищеної температури, хімічна реакція та конденсація одержаного 

продукту [16]. Цей метод дозволяє отримати як монокристали, так і полікристали дуже 

різноманітною морфології, зокрема 1D структури, з високим ступенем кристалічності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕМПЛАНТІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НАНОЧАСТИНОК 

ОКСИДУ СТАНУМУ (IV) 

Т.А. Донцова, К.С. Реброва  
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Темплантний метод синтезу останнім часом все більше і більше набуває 

популярності для отримання різноманітних нанооб’єктів. Цим способом вже 

отримують 0D і 1D наноструктури. При цьому, як темпланти використовують 

різноманітні аніонні, катіонні та неіоногені поверхнево-активні речовини.  

Метою даної роботи було синтез наночастинок оксиду стануму (IV) (SnO2) в 

присутності темпланту неіоногеного типу поліетиленгліколю (ПЕГ). 

Синтез зразків SnO2 проводився наступним чином. До розчину хлориду стануму 

(IV) додавали певну кількість ПЕГ і перемішували. Далі в отриманий розчин додавали 

по краплях концентрований розчин аміаку при інтенсивному перемішуванні до 

утворення білого гелю. Після цього гель витримували впродовж 24 годин на повітрі, 

далі його промивали на відсутність йонів хлору і сушили за 100 °С протягом 2 годин. 

Отриманий порошок прожарювали при 350 °С. Таким чином отримували 2 зразка: 

зразок 1 – в присутності ПЕГ з молекулярною масою 6000, зразок 2 – ПЕГ з 

молекулярною масою 1500. 

Розміри частинок отриманих зразків SnO2 визначали за допомогою 

трансмісійного електронного мікроскопа ПЕМ100-01. ПЕМ-зображення зразків 1 

(рис.1, а) і 2 (рис. 1, б) зображено на рисунку 1. Як видно з ПЕМ-зображень, частинки 

обох зразків мають досить малий розмір і глобулярну структуру, що нагадує аморфні 

осади. 

 

 
                        а                                                                       б 

Рисунок 1 – ПЕМ-зображення зразків: а – зразку 1, б – зразку 2. 

 

Аналіз зразків оксиду стануму (IV) здійснювали рентгенофазовим і 

рентгеноструктурним методами на дифрактометрі Ultima IV Rigaku. Рентгенограма 

зразків SnO2 наведена на рисунку 2. Структурні параметри отриманих зразків наведені 

в таблиці 1. 
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Рисунок 2 – Дифрактограми синтезованих зразків. 

 

Порівнянні основних піків зі стандартною карткою №1000062, база USER (COD) 

свідчить, що утворюється чиста рутильна модифікація SnO2. За отриманими 

рентгенограмами для обох зразків можна стверджувати, що зразки мають маленьке 

значення області когерентного розсіювання (ОКР) і структура частинок сильно 

наближена до аморфного стану. Тим не менш, дані структурного аналізу (табл. 1) 

вказують, що частинки мають тетрагональну структуру і маленькі розміри кристалітів 

(3,5 і 1,8 нм). 

 

Таблиця 1 – Структурні параметри синтезованих зразків SnO2 

Зразок hkl 
2θ, 

град 

Розмір 

кристалітів, нм 

Параметри 

решітки, нм 

а с 

1 

110 26,88 

3,5 0,473 0,319 101 33,77 

211 52,09 

2 

110 27,03 

1,8 0,476 0,323 101 34,08 

211 51,78 

 

Отже, виходячи з отриманих результатів використання темпланту дозволяє 

отримати значно маленькі розміри частинок і кристалітів порошків SnO2. 
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Однією з головних причин забруднення поверхневих вод є скидання 

неочищених та недостатньо очищених комунально-побутових та промислових стічних 

вод. Якою б довершеною не була очистка стічних вод, значна кількість важких металів 

потрапляє в природне середовище, забрудюючи довкілля. Попадаючи у грунт і воду 

вони викликають антропогенні геохімічні аномалії в атмосфері, гідросфері, призводять 

до ослаблення життєдіяльності грунтових бактерій, що визначають родючість грунту, 

негативно впливають на живі організми рослинного і тваринного світу [1].  

Ряд виробництв скидає стічні води, які містять солі хрому(ІІІ) або хромової 

кислоти: гальванічні цехи машинобудівних, приладобудівних автомобільних, 

авіаційних заводів, цехи текстильних підприємств, шкіряні заводи, на яких проводять 

хромове дублення, хімічні заводи, які випускають хромпік, хромові галуни тощо [2]. 

Серед методів видалення сполук хрому(VI) з водних розчинів одним з найбільш 

ефективних на сьогоднішній день є адсорбційний [3].  

Метою представленої роботи було дослідження ефективності активованого 

вугілля марки БАВ та синтезованого на його основі нанокомпозиту з цирконію (IV) 

оксидом в процесі адсорбційного вилучення катіонів Cr
6+

 з водних розчинів. 

Перед проведенням адсорбційних досліджень вихідне активне вугілля марки 

БАВ фракції 0,063 мм попередньо прожарювали за температури 300 
о
С.  

Нанокомпозит активованого вугілля – цирконію(IV) оксид отримували методом 

гомогенного осадження. Для цього спочатку розчиняли у воді оксихлорид цирконію і 

сечовину, потім додавали вугілля; отриману суспензію при перемішуванні нагрівали до 

95 
°
С та витримували за цієї температури протягом 20 хвилин; одержаний осад 

відфільтровували на лійці Бюхнера і промивали від іонів Cl
-
; відмитий осад 

висушивали за температури 110 
°
С протягом 1 години, а потім прожарювали при 

температурі 300 
°
С впродовж 1 години. 

Адсорбцію досліджували на модельних розчинах, в якості яких застосовували 

водні розчини амонію біхромату концентрації 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 та 10,0 г/дм
3
, 

при рН 1,5; 4,0; 5,5. Масову концентрацію катіонів Cr
6+ 

визначали в забарвленому 

комплексі, що утворюється при взаємодії з дифенілкарбазидом, фотоколориметричним 

методом на фотоелектроколориметрі КФК-3 при довжині хвилі 540 нм (розчин 

порівняння – дистильована вода, робоча довжина кювети 1 см). 

Отримані експериментальні свідчать про високу адсорбційну здатність 

вихідного активного вугілля БАВ, а також її залежність від рН водних розчинів 

адсорбату. Найбільші (стовідсоткові) значення адсорбції на чистому вугіллі 

спостерігаються для концентрацій Cr
6+

 до 415  мг/дм
3
, тобто для вмісту солі до 1,0 г/дм

3
 

при рН 1,5 (рис. 1, а). Підвищення лужності вихідних розчинів амонію біхромату не 

сприяє вилученню катіонів Cr
6+
, так, та більший ступінь вилучення при рН 4,0 складає 

близько 30 %. 
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Подібна тенденція спостерігається для нанокомпозиту на основі активного 

вугілля (див. рис. 1, б): стовідсотковий ступінь вилучення при невисоких 

концентраціях, а також більша ефективність в кислих розчинах. Основною відмінністю 

є не таке стрімке падіння ступеня адсорбції при підвищенні концентрації вихідних 

розчинів: так, при вмісті 2,5 Cr
6+

 г/дм
3
 (~6 г/дм

3
 амонію біхромату) Х=30 %, а при 4,1 

Cr
6+

 г/дм
3
 (~10 г/дм

3
 амонію біхромату) Х=26,3 %. 

 

  
 

Рисунок 1 – Ступень вилучення катіонів Cr
6+

 активним вугіллям БАВ (а) та 

нанокомпозитом активоване вугілля – цирконію(IV) оксид (б) в залежності від 

початкової концентрації розчинів амонію біхромату. 

 

Таким чином, отримані експериментальні результати підтверджують доцільність 

застосування активованого вугілля марки БАВ та нанокомпозиту на його основі з 

цирконію(IV) оксидом для адсорбційного видалення сполук хрому(VI) з водних 

розчинів при невитких рН.  
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ГЛИНОЗЕМНИХ ВИРОБНИЦТВ У ТЕХНОЛОГІЇ 

ВОДООЧИЩЕННЯ 

Б.О. Зборовська, І.В. Косогіна, Н.М. Толстопалова  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», Україна, Київ 

zborovskabohdana@gmail.com 

У зв’язку з накопиченням великої кількості твердих відходів у світі склалася 

критична екологічна ситуація. Одними із таких відходів є «червоні шлами» – відходи, 

що утворюються при виробництві глинозему з бокситів. Утворений дрібнодисперсний 

шлам складається, головним чином, з оксидів феруму, алюмінію, кальцію, титану, 

силіцію та зі сполук цінних мікроелементів, регенерація яких є прогнозовано 

рентабельною. Щорічно у світі утворюється понад 60 млн. т «червоного шламу», при 

цьому більшість просто викидається в моря або складується у шламосховищах. Відомо, 

що 4 жовтня 2010 р. в Угорщині на глиноземному заводі AjkaiTimfoldgyarZrt  стався 

вибух, внаслідок якого до Чорного моря потрапило близько 700000 м
3
«червоного 

шламу» [1]. Тому дана екологічна проблема потребує ефективних методів складування 

та утилізації таких відходів. 

За дослідженнями [1] «червоні шлами» можна використовувати у виробництві 

конструкційних матеріалів (цемент, цегла,кераміка, керамзит, газобетон), пластику, 

залізорудного агломерату й ковтунів (замість бентонітових глин), у будівництві доріг, в 

якості адсорбентів, коагулянтів, каталізаторів. 

Важливим способом застосування «червоного шламу» є його використання в 

технології водоочищення, а саме для вилучення як неорганічних речовин (фосфатів, 

важких металів, арсенату, фторид-йонів, бору, нітратів), так і органічних сполук 

(барвників, поверхнево-активних речовин, фенолів). 

Поверхнева реакційна здатність оксидів, що містяться в «червоному шламі», 

сприяє мобілізації та адсорбції йонів важких металів (Cu2+, Pb2+, Zn2+, Ni2+, Cr6+та Cd2+) зі 

стічних вод, знижуючи ступінь забруднення води[2].  

Отже, метою даної роботи є встановлення можливості використання «червоних 

шламів» у якості адсорбенту для очищення стічних вод від йонів важких металів.  

Для дослідження процесу вилучення йонів важких металів «червоним шламом» 

було використано модель води, що містить Сr2О4
2-

 з концентрацією 20,8 мг/дм
3
. 

Кислотну активацію «червоного шламу» здійснювали за допомогою кислот (HCl, 

H2SO4 та HNO3) з метою його нейтралізації та укрупнення частинок, що сприяють 

процесам водоочищення. При цьому під час активації варіювали наступними 

параметрами: співвідношенням маси кислоти до маси шламу та часом активації. 

Встановлено, що на процес видалення Сr2О4
2-

 з імітата стічних вод
 
суттєво впливає рН 

середовища, доза активованого «червоного шламу» та час контакту. Досліджено, що 

ступінь вилучення хрому (VI) при дозі активованого «червоного шламу» 10 г/дм
3 
в 

перерахунку на суху речовину складає 29,5 % при рН 2. Активація була здійснена 

нітратною кислотою за співвідношення кислоти до шламу 2:1 та часом активації – 1,2 

год. Робота у даному напрямку дослідження продовжується. 
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В останній час все більше уваги приділяється синтезу та дослідженню 

феромагнітних рідких систем завдяки унікальної комбінації плинності і здатності 

помітно взаємодіяти з магнітним полем. Це дає можливість по-новому розв’язати 

багато науково-технічних та медико-біологічних завдань.  

Феромагнітні рідкі системи являють собою зважені в рідині високодисперсні 

частинки, які вкриті поверхнево-активними речовинами. В залежності від розмірів 

магнітних частинок та їх природи, типу розчинника і поверхнево-активної речовини, а 

також кількості останньої, магнітні рідини можуть мати найрізноманітні магнітні 

властивості, для визначення яких необхідні спеціалізовані прилади, що потребують 

кваліфікованого обслуговування, і не завжди є доступними. В зв’язку з цим, для 

зручності і швидкого дослідження ферорідин пропонується спосіб дослідження 

відносних магнітних властивостей феромагнітних рідин, що оснований на методі 

підняття рідин [1].  

Для цього був сконструйований прилад (див. рисунок 1), який містить наступні 

основні вузли: капіляр і магніт.  

 
Рисунок 1 – Схема приладу для визначення відносних магнітних властивостей 

феромагнітної рідини:  

1–штатив, 2 – тримач, 3 – лійка, 4 – капіляр, 5 – магніт, 6 – зливний кран. 
 

Випробування цього приладу вже показали позитивні результати, за якими можливо 

якісно обирати магнітні рідини. 
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ОКСИДУ ТИТАНУ (IV) 

Ю.О. Ющенко, Т.А. Донцова, Г.В. Кримець  

Національний технічний університет україни  

«Київський політехнічний інститут» 

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 4 

Ulia_uschenko@mail.ru 
Знешкодження стоків фармацевтичних виробництв завжди було важливим 

аспектом в фармацевтичній галузі. Наприклад, при приготуванні лікарських засобів на 

основі антибіотиків групи пеніциліну утворюється велика кількість стічних вод, яка 

потребує негайного очищення перед скиданням в каналізацію. Для вирішення цієї 

проблеми найбільш перспективним є фотокаталітичний спосіб очищення стічних вод 

допомогою фотокаталізатору оксиду титану (IV) (TiO2), який дозволяє окиснювати 

органічні полютанти до вуглекислого газу і води. З цієї точки зори актуальним є 

розробка способу синтезу фотокаталізатору TiO2 для майбутнього вітчизняного його 

виробництва використовуючи вже існуючі потужності в Україні.  

Метою даної роботи було отримання TiO2 сульфатним способом та дослідження 

його фазового складу та фотокаталітичних властивостей.  

Синтез оксиду титану (ІV) проводився наступним чином. Готовили розчини 

оксид-сульфату титану (ІV) при рН 2 і 6 та проводили їх гідроліз за температури 

100 °С. При цьому відразу утворювався кристалічний оксид титану (ІV) (ТіО2), який 

далі фільтрували, промивали і сушили за температури 100 °С. 

Рентгенофазовий аналіз отриманих зразків ТіО2 проводили за допомогою Rigaku 

Ultima IV X-Ray Diffractomerer. На рисунку 1 приведені рентгенограми отриманих 

зразків. Рентгенограми були автоматично проаналізовані пакетом програм PDXL за 

допомогою баз даних ICDD/PDF-2 і COD і згідно стандартної картки 00-001-0562 в 

обох зразках ідентифіковано анатазну модифікацію TiO2.  

 

  
а б 

Рисунок 1 – Рентгенограми зразків TiO2: а – зразку, що отриманий за рН 2,  

б – зразку, що отриманий за рН 6. 

 

Отримані зразки були протестовані на модельних розчинах метиленового 

блакитного, які показали високу ступінь знебарвлення останнього в водних розчинах. 

Це дає підстави для проведення подальших досліджень з метою створення 

високоактивних фотокаталізаторів для знешкодження фармацевтичних підприємств.  

mailto:Ulia_uschenko@mail.ru
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 В теплоелектроенергетиці, в санітарній справі, при промиванні промислового 

обладнання в молочній та м’ясній промисловості достатньо широко використовуються 

фосфати,. Фосфатні сполуки виконують декілька функцій - пом’якшують воду, 

перешкоджають утворенню вапняних відкладень, мають антиресорбентну дію, 

омилюють органічні та біологічні сполуки. Проте фосфор водночас є біогеннім 

елементом, тому потрапляння його до стічних вод є небажаним разом з тим, у 

наведених вище галузях народного господарства фосфатам з хімічної точки зору поки 

що немає альтернативи і будь які заміни є паліативними. Тому проблема вилучення 

фосфатів зі стічних вод, наприклад, м'ясо-молочної промисловості, разом з іншими 

специфічними полютантами, залишиться актуальною ще багато років. При вирішенні 

проблеми вилучення фосфатів зі таких стічних вод треба виходити з наступних 

обмежень:: по-перше, стоки м'ясо-молочної промисловості є порівняно невеликими і 

можуть певний час зберігатися у накопичувачах, по-друге, технологія видалення 

фосфатів має бути дешевою, необтяжливою і суттєво не змінювати вже існуючи 

технологічні схеми знешкодження.  

Нами запропоновано для сорбційно-реагентного зв’язування фосфатних сполук 

використовувати магнетит (Fe3O4), який є відходом прокатних виробництв. Сутність 

знешкодження полягає в тому, що деякий час стічна вода в режимі перемішування 

обробляється спеціально доданим порошкоподібним магнетитом. Після закінчення 

обробки магнетит вилучається зі стічної води за допомогою магнітного поля. Такий 

спосіб дозволяє оперативно виводити з води не лише сам магнетит, але й інші 

речовини-сорбенти, які паралельно застосовуються для очищення стічної води. В 

цьому разі сорбенти поглинають, наприклад протеїнові сполуки, магнетит фосфатні 

речовини і водночас під дією магнітного поля видаляється і сам і захоплює сорбент.  

В експериментах нами вводився магнетит у кількості 1 г/100 см
3
 модельної 

стічної, яка містила тринатрійфосфат (Na3PO4) при початковій концентрації по Р2О5 

0,13 г/дм
3
. Після 120 хвилин перемішування залишкова концентрація по Р2О5 складала 

0,04 г/дм
3
, що відповідає ступеню вилучення фосфатів 69%. Дослідження продуктів 

можливої взаємодії між магнетитом і тринатрійфосфатом за допомогою 

рентгенофазового аналізу показало, що серед продуктів взаємодії виявлена фаза зі 

складом NaFeP2O7, яка відповідає Феруму в ступені окиснення (+3). Хімічна взаємодія 

між оксидом заліза (магнетитом) і лужним тринатріфосфатом не має остаточного 

хімічного пояснення і потребує подальших досліджень, спрямованих на виявлення 

механізму утворення фосфатів заліза у лужних розчинах. Проте виявлений ефект 

зв’язування фосфатів дозволяє вести мову про промислове використання магнетиту для 

зменшення кількості фосфатвмісних речовин у стічних водах. 
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BIOACCUMULATION OF ELEMENTS IN MUSCLE TISSUES OF EELS 

(ANGUILLA ANGUILLA) IN ENVIRONMENT OF LATVIA 

V.Rudoviča, V.Bartkevičs 

Institute of Food Safety, Animal Health and Environment ―BIOR‖  

Lejupes street 3, Riga, Latvia 

Vadims.Bartkevics@lu.lv 

The European eel (Anguilla anguilla) is a snake-like, catadromous fish species which is 

spread over a relatively vast geographical area from the North Africa to Northern 

Scandinavia, and from the Azores in the west to the Eastern Mediterranean region in south-

east [1]. As the population of eels is declining in last decades the researcher groups decided to 

create international European Eel Quality Database collecting the data on diseases of the eels 

as well as harmful organic substances and heavy metals affecting them [2]. The concentration 

of elements in muscles of eels has been studied in France, Poland, Sweden, Netherlands, 

Belgium, Germany, but data for comparison from the Eastern Baltic region and Latvia is still 

lacking. 

The aim of this study is to evaluate the chemical status of elements in European eels 

living in brackish coastal and inland surface waters in Latvia.  

This investigation included typical examples of three major eel stocked production 

inland surface lakes and two natural eel distribution brackish coastal lakes. Eels were sampled 

during the spring months from March to April (2014). All eels were at the ―silver stage‖ of 

development. Samples of the edible parts were removed and digested using microwave 

digestion system (HNO3 and H2O2). Elemental concentration measurements were performed 

by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). 

The average metal concentration varied in following ranges: Pb (0.019–0.047), Cd 

(0.0051–0.012), Hg (0.125–0.364), Cu (0.759–0.924), Zn (28.4–42.5), As (0.132–0.236) g/g 

of wet weight. Significant positive correlation was revealed between the concentration of Hg 

in muscles and fish length. There was no statistically significant difference between 

concentration of metals in eels from waters of brackish coastal and inland surface lakes. It 

could be explained by age difference among fish, lipid content fluctuations in muscles and 

fish migration during the silver eel stage. The obtained data on multi elemental accumulation 

in tissues of eels may have indirect link to natural background levels of metals in freshwater 

ecosystems in Latvia. The content of metals in muscle tissues of European eels from Latvia is 

similar to values in eels from other European regions and is not exceeding toxicity thresholds 

[3].  

 

List of references: 

1. Belpaire, C., Goemans, G. (2007). The European Eel Anguilla anguilla, a Rapporteur 

of the Chemical Status for the Water Framework Directive. Viet et Milieu-Life and 

Environment, 57(4), 235–252. 

2. Belpaire, C., Geeraerts, C., Evans, D., Ciccotti, E., Poole, R. (2011). The European Eel 

Quality Database: Towards a Pan-European Monitoring od Eel Quality. 

Environmental Monitoring and Assessment, 183, 273–284.  
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ФОТОДЕСТРУКЦІЯ БАРВНИКІВ НА ТіО2  

О.О. Ткачук, Т.А. Донцова, І.М. Іваненко 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

ХТФ, Корпус 4, проспект Перемоги 37, 03056 

irinaivanenko@hotmail.com 

Найбільш ефективним фотокаталітичним матеріалом на сьогоднішній день є 

титан(IV) оксид, який показує високу активність по відношенню до широкого кола 

забруднювачів різного походження, особливо до органічних барвників. В літературі 

наявна велика кількість даних про фотокаталітичну здатність анатазної модифікації 

ТіО2 вищу у порівнянні з рутильною, хоча деякі дослідники спростовували ці дані  як 

для комерційних, так і для дослідних зразків титан(IV) оксиду [1]. 

У зв’язку із цим метою представленої роботи було з’ясування відмінності 

фотокаталітичної активності комерційних зразків TiO2 двох модифікацій. 

Для вирішення поставленої мети було обрано два зразки титан(IV) оксиду: 

анатаз під комерційною назвою TIONA
®
АТ-1 виробництва Cristal Global з вмістом ТіО2 

98,2 % та рутил під комерційною назвою CRISTAL 121 виробництва Cristal Global з 

вмістом ТіО2 94,0 %. 

Фотокаталітичну активність зразків оцінювали за здатністю знебарвлювати 

модельні розчини двох розповсюджених у фармацевтичній промисловості фарбників: 

тропеоліну та індигокарміну під дією ультрафіолетового випромінювання з довжиною 

хвилі 368 нм за кімнатної температури. Для цього в стакан ємністю 100 см
3
 поміщували 

50 мг порошку ТіО2, приливали 70 см
3
 розчину барвника різних концентрацій, 

включали спочатку мішалку, а потім на 20 хвилин ультрафіолетову лампу потужністю 

9 Вт. Потім після центрифугування протягом 30 хвилин при 7000 об/хв і декантації 

визначали оптичну густину розчинів і розраховували ступінь їх знебарвлення (Х, %).  

При контакті водного розчину тропеоліну концентрації 30 мг/дм
3
 і з анатазом, і з 

рутилом зміни забарвлення не відбувалось, тобто інтенсивність забарвлення цього 

фарбника після контакту з обома зразками ТіО2 під дією ультрафіолетового світла 

залишилась без змін. З цього можна зробити висновок, що видалення тропеоліну із 

стічних вод буде доцільніше проводить не фотодеструктивним, а іншим (наприклад, 

сорбційним) методом.  

При вивченні фотокаталітичної активності досліджуваних зразків ТіО2 по 

відношенню до індигокарміну концентрації 10 мг/дм
3
 були отримані такі результати: 

анатаз в зазначених умовах знебарвлював індигокармін на 100 %, а рутил не 

знебарвлював взагалі (Х=0 %). 

 Надалі досліджували залежність ступеня знебарвлення індигокарміну від 

концентрації його водного розчину лише на анатазному зразку ТіО2 і отримали 

наступні результати. При зростанні концентрації індигокаміну до 20 мг/дм
3
 ступінь 

знебарвлення зменшився до 91,7 %, а при підвищенні концентрації цього барвника до 
30 мг/дм

3
 ступінь фотодеструкції складав 91,2 %. 

Таким чином, представлені експериментальні дані підтвердили точку зору, що 

склалась в науковій літературі, про вищу фотокаталітичну активність анатазу. 

Перспективою даної роботи є створення власних зразків нанодисперсного ТіО2 

анатазної модифікації з фотокаталітичною активністю вищою за виявлену для 

комерційних зразків TIONA
®
АТ-1 та CRISTAL 121 виробництва Cristal Global. 

Список літературних джерел: 

1. Wahi R.K. Photodegradation of Congo Red catalyzed by nanosize/W. Yu, Y. Liu, M.L. 

Me, J.C. Falkner, W. Nolte, V.L. Colvin//J. Molec. Catal. A: Chemical, 2005.–242. – 48.
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СИНТЕЗ Nі-, Cо-ШПІНЕЛЕЙ МЕТОДОМ СПІВОСАДЖЕННЯ 
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В науковій літературі вже неодноразово доповідалось про перспективність 

електродних матеріалів на основі шпінелей у зв’язку із більш високою 

електропровідністю та електрохімічною активністю потрійних систем у порівнянні з 

подвійними, тобто простими оксидами [1]. Зазначалось також, що Ni-, Co-шпінелі 

мають ряд безперечних переваг, а саме підвищену питому ємність, високу 

екологічність та безперечну економічну доцільність. Ну і звісно, що складні оксиди з 

нанодисперсним розміром часточок представляються в цьому контексті ще більш 

привабливими із-за високого співвідношення питома площа поверхні – об’єм. 

Метою представленої роботи було одержання нанодисперсних зразків Ni-, Co-

шпінелей для подальшого вивчення їх як електрокаталізаторів. 

Для синтезу шпінелі обрали доступний метод «м’якої» хімії – так званий метод 

співосадження нітратів, основні стадії якого такі: змішування розчинів нітратів Ni(II) і 

Co(II), їх співосадження і старіння; випарювання, висушування (110 
о
С продовж 3 

годин) та прожарювання (300 °С протягом 2 годин) отриманого осаду. Співосадження 

нітратів проводили при рН 10,0 та рН 12,5 протягом 40 хвилин, а отриманий осад 

залишали на старіння протягом 3, 6 та 7 діб. Таким чином отримали шість зразків Ni-, 

Co-шпінелей. 

Рентгенофазовий аналіз отриманих шпінелей, результати якого частково 

представлені на рис. 1 (решта зразків мала аналогічні діфрактограми), виявив наявність 

чистої формули Ni-, Co-шпінелі в кожному з шести отриманих зразків. На зображених 

дифрактограмах присутні всі значимі піки, що відносяться до NiCo2O4 згідно 

стандартної картотеки JCPDS (картка № 00-020-0781). Більше того в отриманих зразках 

не виявлено слідів простих оксидів, ні NiO, ні Co3O4, що дозволяє нам ідентифікувати 

отримані зразки як NiCo2O4. 

 
Рис. 1 – Діфрактограма синтезованої Ni-, Co-шпінелі. 

Уширення піків на отриманих діфрактограмах розраховували за формулою 

Уоррена після вимірювання їх ширини на половині висоти за допомогою програми 

Origin 6.1. Розмір (товщину) кристалітів обчислювали за формулою Шерера, і 

встановили, що всі синтезовані зразки мають кристаліти манометрового розміру. 

Активність синтезованих зразків досліджували у модельній гетерогенно-

каталітичній рідиннофазній реакції розкладання пероксиду водню, яку застосовують як 
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модельну для оцінки здатності електродних матеріалів каталізувати окисно-відновні 

процеси. На газоволюмометричній установці вимірювали об’єм кисню, що виділявся 

при контакті досліджуваних зразків (масою 0,02 г) з 25 см
3
 лужного розчину Н2О2. 

Результати цього експерименту зображені на рис. 2, з якого видно, що Ni-, Co-шпінелі, 

синтезовані в менш лужному середовищі (при рН 10,0) (див. рис.2, а), загалом, 

виявляють більшу активність в каталітичному процесі розкладання пероксиду водню, 

порівняно із зразками, отриманими при рН 12,5 (див. рис. 2, б). 

При аналізі і порівнянні експериментальних даних в межах кожного окремого 

синтезу з’ясувалось, що активність Ni-, Co-шпінелей залежить не лише від середовища, 

в якому вони синтезувались, а й від тривалості старіння зразків. Так, наприклад, 

шпінель, що отримана при рН 10,0 з часом старіння 6 діб виявилась більш активною за 

ту, що була залишена на старіння протягом 7 діб; а шпінель, синтезована за 1 добу 

проявила найменшу в цій серії каталітичну активність. 

 
a 

 
б 

 

В межах серії, синтезованої при рН 12,5, навпаки, зразок з найменшим часом 

старіння показав найвищу каталітичну здатність, а найменш активним в 

досліджуваному процесі виявився  зразок з часом старіння 6 діб. 

Таким чином, представлені експериментальні дані свідчать про безперечний 

вплив умов синтезу на властивості отримуваних Ni-, Co-шпінелей і доводять їх 

залежність не тільки від рН, а й тривалості синтезу. Отримані експериментальні 

результати також яскраво ілюструють високу каталітичну активність нанодисперсних 

Ni-, Co-шпінелей в модельній гетерогенно-каталітичній окисно-відновній реакції 

розкладання пероксиду водню, що підтверджує їх перспективність при створенні нових 

електродних матеріалів та електрокаталізаторів паливних елементів. 
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ГЛАЗУРОВАНА СКЛОКЕРАМІЧНА ПЛИТКА НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ 

ЕЛЕКТРОВАКУУМНОГО СКЛА 

Н. І. Завгородня, О. А. Півоваров, А. В. Фісіченко, А. В. Носенко, 

 А. В. Зайчук 

ДВНЗ «Український державний хіміко – технологічний університет» 
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Запропонована ресурсозберігаюча технологія виготовлення глазурованої 

облицьюваної склокерамічної плитки на основі відходів електровакуумного скла 

відпрацьованих телевізійних кінескопів та комп’ютерних моніторів. 

Сучасні телевізійні приймачі с пласкими екранами виготовленими по TFT и 

плазмовій технологіям практично повністю витіснили телевізори з електронно-

променевими трубками (ЕПТ). Особливо ця тенденція посилилась в зв’язку з 

переходом телевізійного транслювання  з каналового на цифровий формат. Поміж усім 

у населення (особливо в сільських районах) залишається в використанні  велика 

кількість телевізорів з ЕПТ, які непридатні для прийому програм в цифровому форматі. 

В зв’язку з цим утворюється багаторічна задача утилізації таких телевізорів. 

Відомо, що оболонка кінескопу ЕПТ складається з трьох  з’єднаних деталей 

виготовлених з електро – вакуумного скла: екрану, конусу та тубусу. Скло з якого 

виконано конус і тубус (С94 та С95) мають в своєму складі токсичний оксид свинцю із 

– за цього непридатні для виготовлення з них пристроїв побутового призначення. 

Екрани ЕПТ виготовлені із С95 -2 скла, котрі не містять PbO. Люмінофор (сульфід 

цинку) котрий нанесений на внутрішню поверхню екрану можна утилізувати за раніше 

запропонованою методикою. Ціль роботи - розробка технології отримання глазурованої 

облицювальної склокерамічної плитки на онові відходів електровакуумного скла С95-2. 

Екрани кінескопів демонтували, розгерметизовували, обережно відрізали по 

лінії зварювання від конусу алмазним кругом, зчищали католюмінофор з екранного 

скла за допомогою лабораторного пилососу,  відмивали скло та віддавали на стадію 

грубого помелу в щоковій та барабанній дробарках, отриманий склобій просівали на 

ситі №2. Фракцію  2 мм піддавали тонкому подрібненню в фарфорових барабанах на 

валковому млині. Порошок фракції – 0,1 мм використовували для виготовлення плиток. 

Порошок скла перемішували з кварцовим піском (фракція – 0,2 мм) в 

співвідношенні 1:1 в фарфорових барабанах на валковому млині протягом о,5 г. В 

отриману суміш додавали в якості в’яжучого 5% розчин полівінілового спирту із 

розрахунку 1 мл на 100 мас. ч суміші і знову ретельно перемішували. Із отриманого 

прес – порошку методом двоступінчатого пресування в металічних формах 

відформовували  плитки розмірами 70х30х10 мм (прес ПСУ – 10). Максимальний тиск 

при пресуванні складав 500кГс/см
2
. Після висушування за температури 80°С плитки 

випалювали в силітовій печі. Режим випалу: повільний підйом температури до 500°С 

випалювання зв’язки, швидкий підйом температури до 950°С з витриманням 0,5 год; 

охолодження до кімнатної температури разом з вимкнутою піччю.  

Оптимальний вміст екранного склобою в шихті для виготовлення 

склокерамічної плитки складає 50%. Максимальна температура випалу сягає 950ºС, що 

приблизно на 250ºС нижче мінімальної температури випалу з шихтою без склобою. 

Виготовлені зразки склокерамічної плитки свідчать про доцільність енерго – та 

ресурсозберігаючої технології утилізації екранного склобою відпрацьованих 

телевізійних кінескопів та комп’ютерних моніторів у виробницві склокерамічної 

плитки.

mailto:nzavgorodnia@i.ua
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ ТА 

БОЄПРИПАСІВ 

І.В. Науменко, О.П. Остапова 

Філія Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки 

Збройних Сил України 

м. вул. Кондратьєва, 165, Суми, 40021 

ncrviasumy@meta.ua 

Утилізація вимагає системного підходу, заснованого на технології та інноваціях. 

Без суміщення цих двох факторів не можлива ефективна організація процесу утилізації 

засобів ураження та боєприпасів (ЗУ та БП). У цьому випадку організація інноваційних 

технологій їх утилізації характеризується низкою факторів: географічним положенням, 

економікою, політикою, військовим, науково -технічним, соціальним та іншими. При 

цьому основу організації інноваційних технологій утилізації ЗУ та БП становить 

економіка держави, в тому числі військова економіка і її складова - економіка Збройних 

Сил. Економічні питання оцінюються територіальною структурою держави, станом 

галузей виробничої сфери, інфраструктурою та галузями невиробничої сфери. На 

формування економіки утилізації, крім того, впливають заходи, що проводяться в сфері 

економіки як усередині країни, так і за її межами. 

Розвиток промислової індустрії утилізації звичайних ЗУ ат БП забезпечує:  

зниження або повне запобігання техногенної небезпеки; 

підвищення рівня захисту навколишнього середовища; 

зайнятість населення; 

розвиток і впровадження сучасних технологій оборонної промисловості в 

цивільних галузях. 

Невирішення проблеми ліквідації (утилізації) списаних боєприпасів тягне за 

собою постійні економічні втрати і неминучі техногенні катастрофи. Згідно з 

офіційними даними, починаючи з 1990 р. в середньому щорічно на складах і арсеналах 

відбувалося від одного до двох випадків загорянь, кожен з яких завдавав шкоди в 

десятки мільйонів гривень. 

Практично всі застосовувані високоенергетичні матеріали (вибухові речовини, 

порох, тверде ракетне паливо, піротехнічні та ініціюючі суміші) є токсичними 

речовинами. Спалювання таких виробів на відкритому повітрі або масові підриви 

викликають забруднення навколишнього середовища, при цьому особливо небезпечно 

отруєння води і ґрунту. Отруєння, наприклад, тротилом підземних водних джерел 

фактично невиправно. 

Створюють проблеми екологічного та техногенного характеру порохи й 

сумішеві вибухові речовини, які сьогодні здебільшого «утилізуються» шляхом 

спалювання, підривання, захоронення, завдаючи непоправної екологічної шкоди і 

створюючи техногенну небезпека. 

Станом на сьогоднішній день:  

немає дієвої системи, яка централізовано забезпечує і відповідальної за 

раціональне, комплексне і екологічно безпечне проведення робіт з утилізації морально і 

фізично застарілих ЗУ та БП; 

немає економічно обґрунтованого і логічно замкнутого комплексу правових 

документів, що забезпечує інтереси держави в галузі раціонального використання ЗУ та 

БП; 

немає виробничо-технологічної бази, що забезпечує в промислових масштабах 

раціональну, комплексну і екологічно безпечну утилізацію всього спектру ЗУ та БП.

mailto:ncrviasumy@meta.ua
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ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ПЛАСТИФІКАТОРА НА ОСНОВІ ВТОРИННОГО 

ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ  

О.І. Василькевич, С.Г. Бондаренко, М.Б. Степанов, О.Ю. Моцна  

Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна 

Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37  

nikola.step54@yandex.ua 

В Україні стрімко зростає використання пляшок з ПЕТ для пакування напоїв. 

Потужність компаній України достатня не тільки для забезпечення потреб українських 

виробників пляшками з ПЕТ, а й для поставок на експорт (до 25-30%). 

Разом з тим після споживання напоїв пляшки з ПЕТ стають відходами. На сьогодні це 

120-130 тис. тонн таких відходів щорічно. Використання їх як вторинної сировини для 

виготовлення різноманітної продукції, в тому числі й упаковки, потребує дотримання 

цілого комплексу вимог, створення на національному рівні законодавчих та 

економічних умов, які б задовольняли населення, бізнес та державу. З різних причин 

ринок відходів пляшок з ПЕТ, як вторинної сировини, в Україні не сформовано, що в 

деякій мірі може стримувати розвиток упаковки з ПЕТ. 

Якісно новим підходом в переробці ПЕТ-відходів є отримання на їх основі 

пластифікаторів для будівельних сумішей, які дозволяють збільшувати міцність 

будівельних матеріалів та зменшувати частку води, необхідну для їх приготування. 

Технологічна схема такого процесу наведена на рисунку. 

 
1 – бункер ПЕТ; 2 – дозатор ПЕТ; 3 – ємність моноетаноламіну; 4 – реактор 

отримання розчину-комплексу; 5 – фільтр грубої очистки; 6– реактор отримання солі 

терефталевої кислоти; 7 – ємність диетаноламіну з зовнішнім підігрівом; 8 – 

рекуперативний випарний апарат (для випаровування моноетаноламіну); 9 – 

теплообмінник; 10 – ємність води; 11 – ємність для розбавлення; 12 – ємність готового 

продукту; I – подрібнений ПЕТ; II – моноетаноламін; III – розчин 

поліетилентерефталату в моноетаноламіні; IV – осад; V – очищений розчин 

поліетилентерефталату в моноетаноламіні; VI – вода; VII – синтетичне масло-

теплоносій; VIII диетаноламін; IX – розчин солі терафталевої кислоти; X – готовий 

продукт (розчин солі терафталевої кислоти заданої концентрації і температури). 

Для наведеної технологічної схеми виконано комп’ютерний розрахунок 

матеріальних балансів в середовищі Aspen Plus, що дозволило визначити кількісні 

характеристики її функціонування. Розроблено програмний модуль для розрахунку 

процесу отримання солі терефталевої кислоти в реакторі ідеального змішування. 

Проведені розрахунки дозволили підібрати апарат для проведення реакції і визначити 

концентраційні профілі.

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/66/661.74.html
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УТИЛІЗАЦІЯ ШЛАМІВ ВИРОБНИЦТВА ТИТАНООКСИДНИХ ПІГМЕНТІВ 

ЯК ЗАСІБ ЗНИЖЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ 

Н. О. Круглова, О.В. Павленко 

Шосткинский інститут Сумського державного університету 

вул. Інститутська, 1, м. Шостка, 41100 

shi_nir@sm.ukrtel.net 

Однією з основних проблем екологічної безпеки держави є утворення та 

накопичення значної кількості відходів виробництва, які виникають у зв’язку з різними 

аспектами діяльності людини. На території держави накопичено близько 36 млрд. т 

відходів, що складає понад 60 тис. т на 1 км
2
 території, з яких утилізується лише 30 % 

промислових відходів. На сьогодні на Україні відбувається захоронення відходів на 

полігонах і звалищах, а також погіршується санітарний стан населених пунктів. Титан 

(IV) оксид є одним із найбільш вживаних пігментів у світі, а його світове виробництво 

складає до 6 млн. т на рік. Основною сировиною для виробництва титан (IV) оксиду є 

ільменіт. У виробництві титан (IV) оксиду пігментного одним із видів відходів є шлам, 

який утворюється на стадії фільтрації та представляє собою твердий залишок від 

недорозкладеного ільменітового концентрату. Вказаний відхід містить залишки титану 

та має кислу реакцію середовища, а тому створює потенційну загрозу для компонентів 

довкілля та здоров’я людей. Вміст титан (IV) оксиду у відходах складає до 40 %. 

Розробка технології утилізації шламових відходів виробництві титан (IV) оксиду з 

метою зниження техногенного впливу на компоненти довкілля є актуальним науково-

практичним завданням. 

Робота присвячена зниженню техногенного навантаження від зберігання 

титановмісних відходів у шламонакопичувачах шляхом розроблення комплексної 

технології їх переробки з отриманням корисних продуктів. 

Досліджено процес переробки титановмісних відходів за сульфатнокислотною 

технологією. За цим методом експериментально досліджені технологічні режими 

вилучення титан (IV) оксиду. За результатами досліджень обрано оптимальні 

технологічні режими, за якими можна досягти ступінь вилучення титан (IV) оксиду в 

розчин до 55-60%. Проведення процесу гідролізу з додаванням в якості реагента-

модифікатора амонія сульфату за температури 363 К дозволяє отримати наповнювач 

титан (IV) оксиду із вмістом 96,7 % рутилу. 

Запропоновано технологічні засади знешкодження залишкової сульфатної 

кислоти, яка міститься у «вторинних» ТВ, що передбачають попередню термічну 

обробку ТВ або хімічну нейтралізацію з утворенням кристалічних сполук, які під час 

отримання керамічних виробів спікаються, конденсовані шкідливі речовини при цьому 

повністю іммобілізуються. 

Запропоновано використовувати «вторинні» титановмісні відходи, знешкоджені 

від змісту сульфатної кислоти, в якості домішки в кількості від 5 до 10% до складу 

шихти у виробництві будівельної кераміки. Запропоновано методи переробки 

«вторинних» титановмісних відходів, що дають можливість одержувати керамічну 

продукцію (цеглу) з використанням знешкоджених від залишкової сульфатної кислоти 

«вторинних» ТВ, як спосіб утилізації. Розроблені підходи майже ідентичні за 

технологічними параметрами основним виробництвам і можуть бути реалізовані на 

типовому обладнанні для промисловості керамічних будівельних матеріалів. 

Одержуваний цегла відповідає вимогам ДСТУ 530-95 і ДСТУ 7484-78 «Цегла та камені 

керамічні лицьові». Марки цегли – 75, 100, 125 і 150. 

mailto:shi_nir@sm.ukrtel.net
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ФОРМУВАННЯ ВИБУХОВОЇ  ПОРОЖНИНИ В ДВОШАРОВОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ  

Н.С. Ремез, Л.В. Шайдецька,  А.І. Дем’янчук 

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ 

вул. Борщагівська 115/3 

Shaydetskaya_lubov@ukr.net 

Спорудження протифільтраційного екрану в грунтовому масиві для захисту 

основи споруди від ґрунтових вод супроводжується великими об’ємами земляних 

робіт, скорочення яких можливе шляхом застосування енергії вибуху. Для 

гарантованого заповнення вибухової порожнини протифільтраційним розчином 

необхідно вивчити механізм її розвитку в часі.  

Метою роботи є вивчення процесу розвитку циліндричної вибухової порожнини 

в присутності закріплюючого розчину.  

Рух продуктів детонації (ПД), тампонажного матеріалу (ТМ) і ґрунту 

описуються законами збереження імпульсу, маси і внутрішньої енергії [1,2].   

Для апроксимації системи диференційних рівнянь застосовувався метод 

кінцевих різниць  з використанням кінцево-різницевої схеми типу «хрест» [5] другого 

порядку точності за просторовою та часовою координатами.  

Розглядався вибух заряду амоніту № 6ЖВ в суглинистому грунті.  

Характеристики амоніту № 6ЖВ наступні: ПаPn
91054.3  , 3/1000 мкгn  , 

0 2.71, 1.25,n    0)/(238.2 3 n
мкгПаA


 , 

 )/(10685.3 35 мкгПаB .  

При постійному радіусі заряду 
0 0.02r м  приймався радіус свердловини з 

тампонажних матеріалом 0.05; 0.075; 0.1 .nr м   

Досліджувалися особливості розвитку хвильових процесів у продуктах 

детонації, ТМ і грунті. 

На рис. 1 представлено залежність відносного радіуса камуфлетної порожнини 

від часу при підриванні циліндричного заряду в суглинках з різним діаметром 

свердловин. 

 
Рис. 2. Розвиток камуфлетної порожнини в часі: 1, 2,3 – радіуси свердловини 

0,05, 0,075 і 0,1 м відповідно  

 

Час розвитку порожнини для розглянутих варіантів діаметра вибухової 

свердловини склав 15, 17 і 20 мс відповідно. Найбільше значення відносного радіуса 

порожнини серед розглянутих варіантів досягається при найбільшому радіусі 

свердловини, яка заповнена тампонажним матеріалом, що пов’язано з більшою 

стисливістю тампонажного матеріалу в порівнянні зі стисливістю ґрунту. 
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На рис. 3 представлено діаграми стиснення середовища для різних радіусів 

тампонажної свердловини.  

 
Рис. 3. Діаграма стиснення середовища на межі з порожниною: 1, 2, 3 – радіуси 

свердловини відповідно 0,05; 0,075 і 0,1 м   

 

З графіків видно, що при збільшенні радіуса свердловини помітно зростає 

величина максимальної і залишкової об'ємної деформації середовища. Це означає, що 

до певної межі буде зростати максимальний радіус порожнини, а отже, і час її 

розширення та схлопування. Теоретичне дослідження підтвердило спостережувані в 

експериментах явища циклічного розширення-схлопування вибухової порожнини в 

часі її розвитку, що є основою для подальших технологічних розробок. 

В результаті проведених досліджень встановлено: 

- явище коливання газової порожнини, пов’язане з відбиттям хвиль від 

межі поділу середовищ і на осі циліндричного заряду;  

- зі збільшенням діаметра зарядної свердловини зростає відносний радіус 

вибухової порожнини. При подвоєнні радіуса свердловини радіус порожнини зростає 

на 29%;  

- максимальний тиск на межі «ПД - середовище» досягається при радіусі 

зарядної свердловини, рівному 0,05 м, мінімальний – при радіусі 0,1 м, але перший і 

наступні імпульси тиску при вибуху в свердловині діаметром 0,1м мають значно 

більшу протяжність в часі, що сприяє більш повній передачі енергії середовищу і тягне 

за собою збільшення часу розвитку і розмірів газової порожнини; 

- зі збільшенням радіусу зарядної свердловини значно збільшується 

величина максимальної і залишкової об'ємної деформації середовища. 
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ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИСАДКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ ПАЛИВА 

О.І. Василькевич, М.Б. Степанов, С.Г. Бондаренко, І.В. Роїк  

Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна 

Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37  

nikola.step54@yandex.ua 

Згідно науковим дослідженням, автомобільний транспорт є одним з основних 

чинників погіршення екологічної обстановки в крупних містах. Концентрація 

токсичних речовин в атмосфері безпосередньо залежить і від якості палива, на якому 

працює автотранспорт. В Україні зазвичай спостерігається невідповідність якості 

бензину європейським стандартам, що не забезпечує нормативний склад 

відпрацьованих газів. На сьогодні для покращення еколого-експлуатаційних показників 

бензинів застосовують ряд присадок різного функціонального призначення. Всі сучасні 

бензини містять у своєму складі пакет (набір) присадок, вміст яких коливається в 

межах 0.01–1.0 %. Розробка нових присадок і їх впровадження стрімко зростають. 

Якщо у 1991 році на теренах СНД число найменувань бензинових присадок складало 

лише п'ять, то на теперішній час – понад 150. 

Тому розробка композиційного складу нових присадок і дослідження їх впливу 

на експлуатаційні та екологічні властивості палива представляє актуальну науково-

практичну задачу. 

Тому метою даної роботи було проведення досліджень впливу 

поліфункціональних присадок на основі композиції антиоксидантів та поверхнево-

активних речовин (ПАР) на експлуатаційні характеристики бензинів 

На першому етапі було проведено аналіз термостабільності використаних 

антиоксидантів з розробленого ряду присадок на основі антиоксидантів та ПАР. 

Результати аналізу наведені в табл.1. 

 

Таблиця 1 

Порівняльні дані термостабільності антиоксидантів різних хімічних класів 

№ Назва сполуки Клас сполуки 

Температури при яких 

відбувається відносна 

втрата маси, °С 

Втрата  

10% 

Втрата 

50% 

1 Іонол Просторово-

екранований фенол 
110 140 

2 N-Метил-N,N-біс-(3,5-ди-

третбутил-4-гідроксибензил) 

амін 

Просторово-

екранований 

алкілфенол 

195 230 

3 2,2´-Метилен-біс-(4-метил-6-

третбутилфенол) 

Просторофо-

екранований бісфенол 
215 254 

4 Борін Алкілфенольна 

основа Манніха 
203 287 

5 4,4´-Диоктил дифеніламін Ароматичний амін 205 290 

 



 

Екологія та проблеми утилізаціїі 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція  

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 27-29 листопада 2014 року  

м. Шостка 

130 

Як видно з даних, що наведені в табл. 1, найбільшу термостабільність мають N-

Метил-N,N-біс-(3,5-ди-третбутил-4-гідроксибензил)амін, 2,2´-Метилен-біс-(4-метил-6-

третбутилфенол) та 4,4´-Диоктил дифеніламін, які є стійкими при температурах понад 

200°С. При цьому 2,2´-Метилен-біс-(4-метил-6-третбутилфенол) та 4,4´-Диоктил 

дифеніламін зберігають 50% маси при температурах близько 300°С, тобто за умов, в 

яких відбуваються реакції холоднополум’яного окиснення. Є підстави очікувати, що 

саме заповільнення радикальних процесів на цій стадії найбільшою мірою впливає на 

характер окислювальних процесів та склад кінцевих продуктів горіння. 

Для визначення експлуатаційних показників бензину модифікованого 

присадкою було проведено дослідження по визначенню октанового числа бензину 

модифікованого присадкою з використанням високоточного октанометру. Такі 

вимірювання були проведені для бензину марки А-80 без додавання присадок, та для 

бензину, модифікованого кожною з п'яти присадок. Також були проведені серії 

досліджень при різних значеннях об'ємного вмісту присадки. Об'ємний вміст присадок 

змінювали в межах 0,01% об. до 0,5 % об.  

Результати досліджень  наведені в табл. 3. 

 

Таблиця 3  

Показники реакції окиснення палива 

Зразки палива  Індукційний період, с 
Максимальна 

температура, відн. од. 

Октанове 

число, о.о. 

Без присадки 1,45 34,0 77.3 

З присадкою 1 1,85 37,0 77.2 

З присадкою 2 1,6 37,0 77.3 

З присадкою 3 1,9 34,4 77.8 

З присадкою 4 2,0 34,5 77.9 

З присадкою 5 2,25 34,0 77.8 

 

З наведених даних видно, що присадки: 3 – 2,2´-Метилен-біс-(4-метил-6-

третбутилфенол), 4 – Борін, 5 – ,4´-Диоктил дифеніламін мають суттєві переваги перед 

іншими присадками. При цьому, дані досліджень показують, що додавання присадок не 

викликає зменшення октанового числа бензинів, що дозволяє застосовувати їх у 

товарних бензинах. Одночасно результати випробувань показують, що додавання 

присадок впливає на характер окиснювальних процесів. Це відображається в першу 

чергу на тривалості індукційного періоду, в ході якого у системі гальмуються 

ланцюгові радикальні процеси. 

Результати проведених досліджень підтверджують доцільність розробки та 

застосування багатофункціональних присадок до автомобільних бензинів на основі 

ПАР та антиоксидантів.  

У ході роботи досліджено вплив 5 різних інгібіторів окиснення у складі 

присадок до палив та виявлено максимальний позитивний ефект на експлуатаційні 

показники палива при застосуванні 4,4´-Диоктил дифеніламіну в якості антиоксиданту.  

Висловлено гіпотезу про те, що вплив антиоксиданту на процес горіння бензину 

залежить від його термостабільності та встановлено, що більш ефективними є 

антиоксиданти, які залишаються стабільними при температурах вище 250 °С. 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ З 

ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ТА ВИБУХОПОЖЕЖОБЕЗПЕКИ 

ОБ’ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ РАКЕТ, БОЄПРИПАСІВ І ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 

М.С. Мошковський, А.Н. Абрамсон, О.В. Чернозубенко, С.Я. Мосійчук, 

Н.М.Сидоренко  

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки  

Збройних Сил України, 

пр. Повітрофлотський, 28, м. Київ, 03049 

cndi_ovt@mil.gov.ua 
Система живучості і вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів зберігання 

озброєння, ракет і боєприпасів може розглядатися як типова складна технічна система, 
що включає ряд самостійних, взаємопов’язаних і взаємодіючих систем (підсистем), 
функціонально пов’язаних системою управління військами (силами) і їх забезпечення 
озброєнням та боєприпасами. 

Звичайно під живучістю розуміється здатність системи (об’єкта, зразка) виконувати 
свої функції в умовах негативного впливу противника, природного середовища, суміжних 
об’єктів, а також при бойових ушкодженнях і в аварійних ситуаціях, тобто зберігати свою 
здатність виконувати завдання за призначенням протягом певного часу.  

Значна техногенна небезпека походить також від військових складів зберігання 
компонентів ракетного палива, зокрема окислювачів типу «меланж» на основі 
концентрованої азотної кислоти, з утилізацією яких теж існують великі проблеми і до 
ліквідації яких навіть необхідно було залучати міжнародну допомогу. Повсякденну 
небезпеку представляють собою і військові склади нафтопродуктів, зріджених газів та 
пально-мастильних матеріалів. 

В теперішній військово-політичній обстановці, коли значно почастішали прояви 
тероризму, можливі акти несанкціонованого проникнення на військові об'єкти 
зберігання стратегічних запасів, захоплення зброї та боєприпасів, при цьому можливі 
пожежі за рахунок підпалів, які є найбільш вірогідними і простими шляхами виведення 
цих об'єктів з сталого стану функціонування. У зв’язку з цим для ЗС України дуже 
актуально стоїть задача вести попереджувальну роботу щодо недопущення повтору 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру та потребує постійного контролю за 
станом живучості та вибухопожежобезпеки на таких об’єктах, особливо у сучасних 
умовах проведення антитерористичної операції. 

У випадку виникнення пожежі гасити полум’я військові пожежні підрозділи можуть 
лише протягом 10-12 хв, поки не прогорить дерев’яна тара і боєприпаси не почнуть вибухати. 
Саме в цей проміжок часу пожежу ліквідувати найбільш легко, ефективно і безпечно. В іншому 
випадку забезпечувати процес гасіння пожежі стає дуже проблематично.  

Таким чином, наявність значної кількості непридатних та застарілих 
боєприпасів, які потребують утилізації, її зростання, а також неможливість реального 
перероблення цих матеріалів у стислі терміни потребують насамперед підвищення 
рівня вибухопожежобезпеки баз та складів для їх зберігання, безумовного дотримання 
заходів і вимог пожежної безпеки, проведення відповідної упереджувальної 
профілактичної роботи, зменшення ролі відомого «людського фактора» та 
недопущення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб на такі об’єкти. 
Найважливішим фактором, що впливає на живучість та вибухопожежобезпеку 
потенційно небезпечних об’єктів є «людський фактор», при чому 95% надзвичайних 
подій, що трапилися виникали виключно за вини людей. На сьогодні  виникло певне 
протиріччя в необхідності суворого і свідомого виконання вимог безпеки і в той же час 
недостатньої сучасної нормативно - методичної бази підготовки фахівців в питаннях 
живучості та вибухопожежобезпеки, особливо при підготовці офіцерів тактичного рівня. 
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Тому питання обґрунтування необхідних заходів щодо покращення параметрів 
та показників функціонування системи забезпечення живучості та 
вибухопожежобезпеки, удосконалення порядку оцінки таких військових потенційно 
небезпечних об’єктів, розробка методики перевірки стану живучості та 
вибухопожежобезпеки, розширення нормативно-методичної бази та підготовка 
навчально-методичного посібника виходять на перший план. 

В даній роботі узагальнені основні проблемні питання щодо розробки науково-
методичного апарату оцінки стану забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки, 
охорони та захисту техногенно-небезпечних об’єктів з позицій розробки 
узагальнюючого навчально-методичного матеріалу і типових методик, що дозволять 
покращити якість підготовки фахівців в цій специфічній галузі, неупереджено і 
об’єктивно оцінювати фактичний стан об’єктів з метою покращення запровадження 
нових інформаційних технологій контролю за функціонуванням військових об’єктів 
підвищеної небезпеки. 

Про державну важливість цієї проблеми свідчить і „Програма забезпечення 
живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і 
боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015 роки‖. 

До основних завдань оцінки системи живучості та вибухопожежобезпеки 
арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, ракет і боєприпасів та вибухових 
відносяться наступні складові:  

1. Встановлення відповідності живучості та вибухопожежобезпеки ПНО вимогам 
законодавчих актів України та військово-методологічного апарату контролю за ПНО; 

2. Встановлення здатності виконувати завдання за призначенням, забезпечити безпеку 
населення та об’єктів національної економіки в разі виникнення аварійних ситуацій; 

3. Перевірка виконання посадовими особами основних вимог керівних документів та 
функціональних обов’язків з питань живучості та вибухопожежобезпеки; 

4. Визначення стану захищеності населення, особового складу, озброєння та 
військової техніки, ракет і боєприпасів, будівель та споруд від можливих наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

При аналізі системи живучості були вибрані і згруповані за певними ознаками 
15 найбільш важливих показників і відповідні критерії, що характеризують їх стан. 
Зокрема наступні: розроблення плану локалізації та ліквідації ситуацій і аварій; 
забезпеченість блискавкозахисними спорудами; забезпеченість нормативними запасами 
води та інші. Оцінка здійснюється по 3-х бальній системі. 

З метою підвищення зручності у використанні, оперативності оцінки живучості 
та вибухопожежобезпеки ПНО Збройних Сил України, були також розроблені та 
узагальнені допоміжні довідково-інформаційні матеріали та типові формалізовані 
документи, якими необхідно керуватися під час проведення перевірок (Оціночна картка 
ПНО ЗС України, Довідковий конспект-пам’ятка), а також комп'ютерна Програма щодо 
порядку їх оцінювання за допомогою ПЕОМ. 

При практичному використанні Програми пропонується покрокове введення 
даних після проведення практичної перевірки кожного показника з 15 показників, що 
визначені Методикою. ПЕОМ відповідно до логічних вимог Методики автоматично 
визначає загальну оцінку та загальний висновок. Посадова особа, яка здійснює 
перевірку стану живучості та вибухопожежобезпеки конкретного ПНО визначає 
проблемні питання та надає рекомендації щодо покращення стану живучості та 
вибухопожежобезпеки даного об’єкту. 

Запропонований методичний підхід сприятиме підвищенню ефективності 
функціонування вищезазначених систем військових об’єктів підвищеної небезпеки і 
слугуватиме більш якісній підготовці фахівців з питань забезпечення живучості та 
вибухопожежобезпеки. 


