
Міністерство екології та природних ресурсів України  

Науково-дослідна установа  

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» 

 

 

 

ПОНОМАРЬОВА Світлана Дмитрівна 

 

УДК 621.643/644.004 

 

 

 

 

ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ 

ВИКИДАМИ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ ОРГАНІЧНИХ ЧАСТИНОК 

КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

21.06.01 – екологічна безпека 

 

 

Автореферат  

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата технічних наук 

 

 

 

 

 

 

Харків  2019



 

Дисертацією є рукопис. 
 

Роботу виконано в Науково-дослідній установі «Український науково-дослідний 

інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів 

України 
 

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор 

Юрченко Валентина Олександрівна, 

Харківський національний університет будівництва та 

архітектури Міністерства освіти і науки України, 

завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та 

інженерної екології, м. Харків.  
 

Офіційні опоненти: 
 

доктор технічних наук, професор 

Мальований Мирослав Степанович, 

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Міністерства освіти і науки України, завідувач 

кафедри екології та збалансованого 

природокористування, м. Львів; 

  

доктор технічних наук, доцент 

Гурець Лариса Леонідівна, 

Сумський державний університет Міністерства освіти 

і науки України, доцент кафедри прикладної екології, 

м. Суми. 
 

 

Захист відбудеться «7» листопада 2019 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої 

вченої ради К 64.812.01 науково-дослідної установи «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем»: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці науково-дослідної установи 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» за адресою: 61166, 

м. Харків, вул. Бакуліна, 6 та на сайті науково-дослідної установи: 

http://www.niiep.kharkov.ua/specializovani-vcheni-radi.html 
 
Автореферат розісланий « 4 » жовтня  2019 р. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради                        Н. С. Цапко 

http://www.niiep.kharkov.ua/specializovani-vcheni-radi.html


 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. За даними Європейської 

економічної комісії суспендовані тверді частинки (СТЧ) – пил, являються одним з 

основних забруднювачів атмосферного повітря. В Україні серед викидів в 

атмосферне повітря вони займають третє місце. Надзвичайно шкідливими для 

людини та навколишнього природного середовища є дрібнодисперсні частинки – 

СТЧ з розміром до 10 мкм та до 2,5 мкм (за термінологією ЄС – РМ10 та РМ2,5 

відповідно), оскільки викликають важкі патології. Дрібнодисперсні органічні 

частинки до того ж є алергенами, здатними викликати гострі і хронічні алергічні 

реакції, та потенційним опосередкованим джерелом парникових газів. Вирішення 

екологічних проблем, спричинених викидами СТЧ, в Україні гальмується 

недосконалістю нормативної бази. 

Значним джерелом забруднення атмосферного повітря міських територій 

дрібнодисперсними органічними частинками є кондитерські виробництва, які 

відносяться до підприємств харчової промисловості, що наразі за темпами зростання 

виробництва передує в Україні. Дрібнодисперсний органічний пил утворюється в 

технологічних процесах, в яких використовують сипучі матеріали – какао, крохмаль, 

цукор, борошно. Екологічна небезпека значної кількості кондитерських підприємств 

посилюється їх розташуванням серед житлової забудови. Проте контроль і облік 

викидів РМ10 та РМ2,5, як найнебезпечнішої фракції СТЧ, не здійснюється, а 

характеристики органічних твердих частинок в цих викидах, їх дисперсних склад, 

екологічна небезпека та методи інтенсифікації уловлювання очисним обладнанням 

залишаються недостатньо вивченими. На кондитерських підприємствах України 

уловлювання СТЧ виконують за допомогою циклонів, а також рукавних фільтрів, 

ефективність яких, для частинок розміром до 10 мкм, не забезпечує допустимий 

рівень їх концентрації на кордоні санітарно-захисної зони (СЗЗ). Перспективним 

методом інтенсифікації роботи цього обладнання є попереднє укрупнення 

дрібнодисперсних частинок за допомогою негативно заряджених іонів. Однак, 

ефективність дії негативно заряджених іонів на дрібнодисперсний органічний пил 

кондитерських підприємств мало відома. 

Актуальність роботи визначається необхідністю підвищення рівня екологічної 

безпеки атмосферного повітря на територіях розташування кондитерських 

підприємств з допомогою визначення екологічно важливих характеристик РМ10 та 

РМ2,5 у їх викидах, особливостей розсіювання цих частинок і концентрацій на межі 

СЗЗ, розробки методів інтенсифікації їх уловлювання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до Закону України про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року від 21 грудня 

2010 року № 2818-VI та у рамках Держбюджетної науково-дослідної роботи на 

замовлення Мінприроди України в УКРНДІЕП «Розробка методичних вказівок з 

розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для 

полігонів твердих побутових відходів» (ДР № 0118U000521). 

Метою дисертаційної роботи є підвищення рівня екологічної безпеки 

кондитерського виробництва для атмосферного повітря шляхом інтенсифікації 
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очищення викидів від дрібнодисперсних органічних частинок пилоочисним 

обладнанням за допомогою попередньої обробки іонізацією, що забезпечує 

додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля.  

Об’єкт дослідження: забруднення атмосферного повітря органічними 

твердими частинками РМ2,5 і РМ10 з викидів кондитерських підприємств, їх 

екологічно небезпечні впливи, фізичні, хімічні та механічні властивості. 

Предмет дослідження: підвищення ефективності очищення викидів 

кондитерських підприємств від дрібнодисперсних органічних твердих частинок 

РМ2,5 та РМ10. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання: 

 проаналізувати екологічну небезпеку викидів дрібнодисперсних органічних 

твердих частинок, що утворюються на кондитерських підприємствах; 

 експериментально встановити характеристики дрібнодисперсних органічних 

частинок (какао, цукру, крохмалю та борошна), що утворюються в кондитерському 

виробництві, необхідні для оцінки рівня їх екологічної небезпеки, ефективності 

роботи діючого пилоочисного обладнання й визначення заходів щодо захисту 

атмосферного повітря від забруднення екологічно небезпечними РМ2,5 та РМ10; 

  дослідити процеси утворення викидів органічних твердих частинок 

кондитерських підприємств, удосконалити їх питомі показники (у тому числі за 

дисперсністю), а також питомі показники опосередкованих викидів парникових 

газів, зокрема за рахунок трансформації різних органічних відходів; 

 експериментально в натурних умовах визначити та теоретично обґрунтувати 

концентрації органічних РМ10 (какао, цукру, крохмалю та борошна) в приземному 

шарі атмосферного повітря за межами СЗЗ підприємства шляхом прямих і 

опосередкованих (аналіз снігового покриву) вимірювань; 

 математично промоделювати процес розсіювання дрібнодисперсних твердих 

частинок какао, цукру, крохмалю та борошна з урахуванням експериментально 

встановлених характеристик гравітаційного осідання органічних твердих частинок, 

що утворюються в кондитерському виробництві, та встановити кордон екологічно 

безпечної зони  за вмістом в приземному шарі атмосферного повітря РМ2,5 та РМ10; 

 експериментально визначити та науково дослідити технологічні параметри 

інтенсифікації уловлювання екологічно небезпечних органічних РМ2,5 та РМ10, що 

утворюються на кондитерських підприємствах, за допомогою іонізації. Виконати 

еколого-економічну оцінку ефективності впровадження розробленого технічного 

рішення. 

Методи дослідження. У дисертації використано загальнонаукові теоретичні 

та емпіричні методи дослідження, зокрема: метод аналізу та узагальнення, методи 

прямого (лазерним аналізатором) та опосередкованого вимірювання концентрації 

твердих частинок в приземному шарі атмосфери, методи мікроскопіювання, 

гідрохімічного аналізу та математичного моделювання процесу розсіювання 

твердих частинок в атмосферному повітрі. Експериментальні дослідження заряду 

органічних твердих частинок та впливу на них іонізації проведені на лабораторних 

експериментальних установках із застосуванням іонізатора та лічильника іонів. Для 

обробки експериментальних даних застосовано програмний продукт ImageJ. 
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Статистичну обробку експериментальних даних виконано із застосуванням 

комп'ютерних програм Microsoft Excel і DisAdp.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

Вперше: 

– теоретично обґрунтовано дані експериментальних досліджених органічних 

твердих частинок какао, цукру і крохмалю, що містяться у викидах кондитерських 

підприємств, та визначено характеристики, необхідні для оцінки їх екологічної 

небезпеки, підбору пилоочисного обладнання й математичного моделювання 

розсіювання РМ2,5 та РМ10 в атмосферному повітрі; 

– науково обґрунтовано та визначено питомі показники опосередкованих 

викидів парникових газів (зокрема за рахунок трансформації різних органічних 

відходів) кондитерського підприємства як додаткових чинників його екологічної 

небезпеки;  

– науково обґрунтовано експериментально встановлені кількісні показники 

впливу іонізації на дрібнодисперсний пил какао, крохмалю та цукру для підвищення 

ефективності їх уловлювання в пилоочисному обладнанні. 

Удосконалено: 

– розрахунок і наукове обґрунтування питомих показників (у тому числі за 

дисперсністю) викидів органічних твердих частинок, що утворюються в 

технологічних процесах кондитерських підприємств. 

Набуло подальшого розвитку:  

– теоретичне та експериментальне обґрунтування використання процесу 

іонізації екологічно небезпечних органічних РМ2,5 та РМ10, для підвищення 

ефективності їх уловлювання пилоочисним обладнанням кондитерських 

підприємств. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі проведеного 

науково-теоретичного аналізу і експериментальних досліджень розроблено метод 

іонізації викидів органічних твердих частинок кондитерських підприємств, який 

забезпечує додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля небезпечних 

органічних РМ2,5 та РМ10 та може бути використаний при проектуванні нових або 

удосконаленні існуючих систем очищення; удосконалено питомі показники викидів 

органічних твердих частинок на кондитерському підприємстві (за видами 

виробництва та за дисперсністю); розроблено методику розрахунку викидів 

парникових газів, створюваних на кондитерському підприємстві, яка враховує 

опосередковані енергетичні викиди та опосередковані викиди, що створюються при 

відведенні стічних вод і поводженні з органічними відходами.  

Рекомендації з інтенсифікації очищення викидів дрібнодисперсного 

органічного пилу, що утворюється на кондитерських виробництвах, упроваджено на 

КФ «Харків’янка» (акт прийомки-здачі від 17 січня 2019 р.). Розробки науково-

дослідної роботи впроваджено у навчальний процес при підготовці студентів ряду 

спеціальностей, які навчаються в Харківському національному університеті 

будівництва та архітектури з дисциплін «Моніторинг довкілля», «Моделювання і 

прогнозування стану довкілля», «Основи охорони праці» (акт прийомки-здачі 

від 20 грудня 2018 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

підготовленою науковою працею, у якій проведено аналіз основних проблем 

екологічної безпеки підприємств кондитерської  промисловості та визначено головні 

напрями їх вирішення (енерго- та ресурсозбереження) [8, 9, 10, 16], проведено аналіз 

викидів кондитерських виробництв й визначено головні екологічні небезпеки, 

створювані викидами дрібнодисперсних органічних твердих частинок [12], 

проведено аналіз й розрахунок викидів парникових газів (прямих, опосередкованих 

енергетичних та опосередкованих, створюваних при поводженні з рідкими та 

твердими органічними відходами) на кондитерських підприємствах, та 

запропоновано напрямки їх зменшення [11, 17], експериментально досліджено 

дисперсний склад органічних твердих частинок у викидах кондитерських 

підприємств [2, 3] і визначено їх характеристики [7], виконано математичне 

моделювання процесу розсіювання частинок какао [4] та комплексне дослідження 

забруднення приземного шару атмосферного повітря органічними твердими 

частинками на межі СЗЗ кондитерського підприємства [1, 5], проведено 

експериментальне визначення впливу параметрів іонізації на органічні тверді 

частинки (какао, крохмалю, цукру) та ефективність зменшення їх концентрації [6, 

13, 14, 15, 18]. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися та 

обговорювалися на науково-теоретичних і науково-технічних конференціях і 

семінарах: VII Міжнародна науково-методична конференція «Безпека людини у 

сучасних умовах» (3 – 4 грудня 2015 р., м. Харків, НТУ «ХПІ»), V Международная 

научно-практическая конференция «Инновационные пути модернизации базовых 

отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей 

среды» (23 – 24 марта 2016 г., г. Харьков, ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»), 

Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених вищих 

технічних навчальних закладів «Інтеграційні процеси та інноваційні технології. 

Досягнення та перспективи технічних наук» (08 – 09 червня 2016 р., м. Харків, 

ХНАДУ), VII Всеукраинский научный семинар «Методы повышения ресурса 

городских инженерных инфраструктур» (11 – 12 октября 2016 г., г. Харьков, 

ХНУСА), 72 Науково-технічна конференція ХНУБА (14 – 17 березня 2017 р., 

м. Харків, ХНУБА), VІ Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и 

ресурсосбережение, охрана окружающей среды» (22 – 23 марта 2017 г., г. Харьков, 

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь»), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки» (24 

жовтня 2017, м. Харків, ХНАДУ), 73 Науково-технічна конференція ХНУБА (06 – 

07 лютого 2018 р., м. Харків, ХНУБА), Міжнародна наукова конференція молодих 

вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля» (30 травня – 1 червня 2018 р., 

м. Одеса, ОДЕКУ), ІІІ Екологічний форум «Екологія промислового регіону» (08 

вересня 2018 р., м. Краматорськ, Департамент екології та природних ресурсів 

донецької обласної державної адміністрації), 5-й Міжнародний конгрес «Захист 

навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» 

(26 – 29 вересня 2018 р., м. Львів, НУ «Львівська політехніка»), 73 Науково-

методична конференція ХНУБА (2018 р., м. Харків, ХНУБА).    
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Публікації. Основні положення і результати досліджень опубліковані в 18 

наукових публікаціях (у тому числі, одна без співавторів); з них 1 колективна 

монографія; 5 публікацій у  наукових фахових виданнях України, що рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України, з яких 4 статті у виданнях, включених в 

міжнародні наукометричні бази; 1 публікація в закордонному  спеціалізованому 

науковому виданні; 8 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій; 2 статті в 

інших виданнях; 1 патент на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 198 сторінок:  136 сторінок основного тексту, 36 рисунків, 36 таблиць (15 

рисунків та 12 таблиць займають повністю площу 18 сторінок), список 

використаних джерел з 207 найменувань на 24 сторінках і 3 додатки на 20 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

досліджень та завдання, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, 

сформульовано наукову новизну та практичне значення одержаних у роботі 

результатів досліджень та особистий внесок автора. 

В першому розділі проаналізовано сучасний стан проблеми екологічної 

небезпеки викидів органічних СТЧ кондитерських підприємств. Проаналізовано 

стан забруднення атмосферного повітря міських населених пунктів України СТЧ (у 

тому числі РМ2,5 та РМ10) та екологічні нормативи допустимих концентрацій СТЧ в 

атмосферному повітрі населених місць, забруднення атмосферного повітря 

стаціонарними джерелами й статистичної звітності з урахуванням класифікації СТЧ. 

Відмічено, що саме органічні СТЧ РМ2,5 та РМ10 спричиняють вкрай негативний 

вплив на якість атмосферного повітря міських територій та здоров’я людей. 

Нормування СТЧ в більшості країн світу проводиться за допустимим вмістом 

РМ2,5 та РМ10 в атмосферному повітрі населених місць (табл. 1). В Україні ще не 

встановлено нормативи допустимої концентрації РМ2,5 та РМ10 в атмосферному 

повітрі населених місць, хоча контроль цих показників ведеться з 2004 р.  

 

Таблиця 1 – Допустимі РМ2,5 та РМ10 в атмосферному повітрі 

Найменування 

організації або 

країни 

Гранично допустима середня концентрація С, мкг/м3 

PM10 PM2,5 

добова річна  добова річна  

ЄС 50 40 – 25 

ВООЗ 50 20 25 10 

США 150 – 35 12 

РФ 60 40 35 25 

 

Наразі триває імплементація Директиви 2008/50/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для 

Європи, яка передбачає розроблення нормативно-правових актів, що встановлюють 
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нормативи допустимої концентрації РМ2,5 та РМ10 в атмосферному повітрі та 

забезпечення їх моніторингу. 

Проведено аналіз аспектів екологічної небезпеки, створюваних кондитерським 

виробництвом України, характеристик та складу викидів в атмосферне повітря й 

визначено, що кондитерські підприємства є значним джерелом забруднення 

атмосферного повітря міських територій дрібнодисперсними органічними твердими 

частинками какао, крохмалю, цукру та борошна. Значний внесок у вивчення 

характеристик органічних твердих частинок в викидах харчових виробництв, вплив 

як СТЧ в цілому, так і РМ10 та РМ2,5 на навколишнє природне середовище та 

людину, вимірювання й математичне моделювання їх розсіювання в приземному 

шарі атмосферного повітря внесли роботи вітчизняних і зарубіжних фахівців: 

Гельфмана М. І., Муратової Е. І., Коровкіна Е. С., Магомедова Г. О., Galet L., 

Hinds W. C., Доніна Л. С., Демідова П. Г., Stobnicka А., Бурдо О. Г., Чепелєва Н. І., 

Богульського І. О., Ерісмана Ф. Ф., Неменка Б. А., Ложкіна О. В., Давиденка А. Н., 

Біляєва М. М., Gуrny L. та ін. 

Але характеристики дрібнодисперсних органічних СТЧ, що містяться в 

викидах саме кондитерських виробництв, необхідні для оцінки їх екологічної 

небезпеки (в тому числі і як опосередкованих джерел парникових газів) та вибору 

ефективного пилоочисного обладнання, здатного затримувати РМ10 та РМ2,5, вкрай 

обмежені. Аналіз ефективності існуючого пилоочисного обладнання кондитерських 

виробництв показав, що воно не забезпечує додержання нормативів шкідливих 

впливів на довкілля органічних РМ2,5 та РМ10, а системи очищення викидів 

кондитерських підприємств потребують вдосконалення, в тому числі шляхом 

укрупнення дрібнодисперсних СТЧ при передочистці. Отже, існує нагальна потреба 

у вивченні широкого кола екологічно важливих характеристик органічних РМ10 та 

РМ2,5 в викидах кондитерських виробництв, особливостей їх розсіювання та 

технічних рішень щодо зменшення концентрації в атмосферному повітрі для 

дотримання нормативів екологічної безпеки. 

У другому розділі охарактеризовано об’єкти та методи експериментальних 

досліджень. Об’єктом експериментальних досліджень були викиди органічних 

твердих частинок (какао, крохмалю, цукру та борошна), що утворюються в 

технологічних процесах на кондитерських підприємствах. 

Визначення дисперсного складу та ідентифікацію органічних твердих 

частинок, що утворюються в кондитерському виробництві, проведено методом 

мікроскопіювання із застосуванням окуляр-мікрометра на мікроскопі Ломо Мікмед-

1 й фотографування зразків пилу за допомогою веб-камери при задаванні масштабу 

зображення в Corel Draw Graphics (по 1200 частинок кожного виду органічних 

твердих частинок). Геометричні характеристики частинок (периметр, площу 

проекції, коефіцієнти округлості і подовження) визначали в програмному продукті 

ImageJ (програма написана на мові Java). Розрахунок геометричних і фізичних 

характеристик частинок (еквівалентного діаметру, об'ємного коефіцієнту форми, 

об’єму, маси, швидкості осідання і коефіцієнту дисперсії частинок) виконували із 

застосуванням комп'ютерної програми Microsoft Excel, медіанного діаметра 

частинок d50 – в програмі DisAdp, розробленій на мові С#. Пряме вимірювання 

концентрації недиференційованих за складом РМ2,5 та РМ10 в атмосферному повітрі 
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виконали за допомогою відкаліброваного лазерного аналізатору VSON Agris 

WP 6910 на висоті 1,5 м від поверхні землі на території житлової забудови, що 

межує із СЗЗ підприємства. Опосередковане вимірювання концентрації частинок 

какао й недиференційованих за складом РМ10 в атмосферному повітрі виконали за 

допомогою дослідження у зимовий період проб снігу мікроскопіюванням (1000 

полів зору в кожній пробі снігу) з підрахунком частинок, а опосередковане 

вимірювання загальної концентрації органічних РМ10 виконали розрахунковим 

методом за ХСК талої води (визначеним за КНД 211.1.4.020.95), розрахованими 

питомими ХСК какао, крохмалю, цукру, борошна та їх потоками. Для 

прогнозування концентрацій органічних РМ10 в приземному шарі атмосфери 

використано математичне моделювання розсіювання, яке враховує перенесення 

частинок в атмосфері за рахунок дії вітру, атмосферної турбулентної дифузії та сили 

тяжіння. Для лабораторного дослідження заряду органічних твердих часточок какао, 

крохмалю і цукру та впливу на них негативно заряджених іонів використовували 

лабораторну установку з високовольтним перетворювачем, двома різнойменно 

зарядженими мідними пластинами та іонізатором JP-A2241. Для лабораторного 

дослідження впливу іонізації на ефективність укрупнення дрібнодисперсних 

органічних частинок (какао, крохмалю та цукру) використовували лабораторну 

установку, що моделювала камеру іонізації з пристроєм для подавання твердих 

частинок, вентилятором, іонізатором JP-A2241, аналізатором якості повітря VSON 

Agris WP 6910 та лічильником іонів Barry Century КТ-401 Ion Tester. 

Статистичну обробку експериментальних даних виконували в програмі 

Microsoft Excel. Випадкову похибку враховували як похибку вимірювань, 

систематичну похибку – як приладову похибку. Абсолютну похибку брали рівною 

випадковій похибці. Виявлення промахів виконували за критерієм Ірвіна. Похибку 

непрямих вимірювань розраховували методом безпосереднього диференціювання. 

Третій розділ присвячено експериментально-розрахунковим дослідженням 

характеристик органічних РМ2,5 та РМ10, що присутні у викидах кондитерських 

підприємств, та визначенню їх питомих показників для оцінки створюваної ними 

екологічної небезпеки. У результаті проведення дослідження дисперсного складу 

органічних твердих частинок визначено, що частинки какао, крохмалю, цукру та 

борошна в утворених викидах більше ніж на 50 % мають розмір до 10 мкм, тобто є 

дрібнодисперсними. В пилу какао, уловленому циклоном, вміст частинок з розміром 

до 2,5 мкм на 20,8 % менше, ніж у пилу з повітроводу до циклону. В уловленому 

пилу крохмалю такі частинки відсутні, а в пилу крохмалю до циклону їх 7,5 %. Це 

свідчить про те, що частинки какао та крохмалю з розміром до 2,5 мкм пилоочисним 

обладнанням не вловлюються і потрапляють в атмосферне повітря. Вміст РМ10 й 

РМ2,5 в загальному об’ємі пилу кондитерського підприємства та медіанний розмір 

усіх частинок, визначений в DisAdp, наведено в табл. 2. 

За допомогою програми Microsoft Excel побудовано інтегральні та 

диференціальні криві розподілу частинок за розміром для твердих частинок какао 

(рис. 1), крохмалю, борошна та цукру, де Dі – зростаючий процентний вміст 

фракцій, dе – еквівалентний діаметр частинок, ΔD/Δd – щільність розподілення 

частинок (відношення зростаючого сумарного вмісту фракцій для межі інтервалу 
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діаметрів Δd до межі інтервалу діаметрів Δd), dср – середній діаметр в інтервалі 

діаметрів Δd. 

 

Таблиця 2 – Процентний вміст РМ10 та РМ2,5 в загальному об’ємі органічного 

пилу у викидах кондитерського підприємства 

Вид 

частинок 

Ділянка відбору  

проб 

Вміст частинок, % Медіанний  

розмір, мкм РМ2,5 РМ10 РМ>10 

Какао 
До циклону 63,5 ± 12,9 96,4 ± 2,4 3,6 ± 2,4 1,96 ± 0,74 

Уловлений 42,7 ± 10,3 92,9 ± 3,1 7,1 ± 3,1 3,48 ± 0,89 

Крохмаль 
До циклону 7,5 ± 1,4 76,2 ± 2,7 23,8 ± 2,8 6,40 ± 0,00 

Уловлений 0 55,3 ±7,2 44,7 ± 7,2 10,56 ± 1,10 

Цукор У повітроводі 38,8 ± 8,8 78,4 ± 6,3 21,6 ± 6,3 3,67 ± 0,94 

Борошно У повітроводі 9,6 ± 1,8 50,3 ± 2,4 49,7 ± 2,4 10,22 ± 0,89 

 

За даними проведених досліджень можна зробити висновок, що орієнтовно не 

менше 20 % частинок пилу какао та крохмалю діаметром до 10 мкм (РМ10) 

циклоном не уловлюється й проходить в атмосферне повітря. А, отже, ефективність 

очистки викидів від дрібнодисперсного пилу какао та крохмалю не перевищує 80 %. 

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Криві розподілу частинок какао: інтегральна (а) та диференціальна (б)  

 

За інтегральними кривими в програмі Microsoft Excel отримано регресійні 

рівняння залежності Dі від dе для частинок 90 процентілі: 

- для пилу какао до циклону з розміром до 10 мкм (R2 = 0,979) 
  586,40ln035,25  eкакао dD ;                                                (1) 

- для пилу крохмалю до циклону з розміром до 19,2 мкм (R2 = 0,981) 

  353,12ln3,36  eкрохмаль dD ;                                                (2) 

- для пилу цукру з розміром до 24 мкм (R2 = 0,973) 

  921,18ln742,24  eцукор dD ;                                                (3) 

- для пилу борошна з розміром до 17,6 мкм (R2 = 0,955) 

506,3324,4  еборошно dD .                                                (4) 
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Експериментально встановлено та розраховано характеристики органічних 

твердих частинок (Сч та AR із застосуванням програмного продукту ImageJ, інші –  

із застосуванням Microsoft Excel) викидів кондитерських виробництв. В табл. 3 

представлені результати для частинок какао. Характеристики було визначено і для 

частинок крохмалю, цукру та борошна. 

Як свідчать дані табл. 3, Сч для РМ2,5 какао близький до 1, що говорить про те, 

що частинки мають форму близьку до кола (такі частинки швидше осідають, але й 

легше проникають в легеневу тканину людини). Частинки з розміром 

більше 2,5 мкм мають більш нерівну форму країв (такі частинки повільніше 

осідають, і складніше виводяться з органів дихання, для них розрахункова 

ефективність циклонів має велику похибку, оскільки циклони розраховуються для 

частинок пилу кулястої форми). Коефіцієнт видовження AR знаходиться в діапазоні 

від 1,5 до 1,8, отже, різниця в довжині сторін менше двох. 

 

Таблиця 3 – Характеристики твердих частинок какао до циклону 

Характеристика 
До 2,5 мкм Від 2,5 до 10 мкм Більше 10 мкм 

min-max mean min-max mean min-max mean 

Коефіцієнт округлості Сч 0,54 – 0,99 0,82 0,47 – 0,91 0,74 0,38 – 0,74 0,53 

Коефіцієнт видовження AR 1 – 2,6 1,7 1 – 3,5 1,5 1,3 – 2,1 1,8 

Об'ємний коеф-т форми kф 0,24 – 0,44 0,34 0,20 – 0,44 0,35 0,28 – 0,37 0,31 

Об'єм частинки Vч, мкм3 0,07 – 5,93 0,84 5,5 – 346,2 81,8 401 – 1639 830 

Маса mч, мкг∙10-6 0,09 – 7,31 1,04 6,8 – 426,5 100,7 494 – 202 1022 

Швидкість осідання ws, см/с 0,002 – 0,020 0,006 0,025 – 0,338 0,118 0,424 – 0,930 0,611 

 

Середнє значення kф для пилу какао від 0,31 до 0,35 підтверджує форму 

частинок близьку кулястої. Швидкість осідання частинок, які переважають в пилу 

какао до циклону (до 2 мкм) складає 0,0059 см/с, які переважають в пилу крохмалю 

(до 6,4 мкм) – 0,064 см/с, які переважають в пилу цукру (до 2,5 мкм) – 0,019 см/с, які 

переважають в пилу борошна (до 2,5 мкм) – 0,016 см/с. Коефіцієнт дифузії частинок 

в атмосферному повітрі Dр (26,1 С) склав для: какао (1,5 ± 0,6)10-11 м2/с, крохмалю 

(6,5 ± 2,3)10-12 м2/с, цукру (9,7 ± 4,4)10-12 м2/с, борошна (7,3 ± 4,4)10-12 м2/с. 

Розраховано питомі показники викиду РМ2,5 (q2,5) та РМ10 (q10) за 

Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) для кожного з 11 видів 

кондитерського виробництва України на тону готової продукції і визначено, що q2,5 

знаходиться в діапазоні від 2,5 г/т до 2591 г/т, q10 в діапазоні від 5,7 г/т до 3934 г/т. 

Питомий показник викиду органічного пилу, недиференційованого за складом, РМ2,5 

та РМ10 найбільший при виготовленні какао-порошку: 4,1 кг/т; 2,6 кг/т; 3,9 кг/т 

відповідно. Кількість викиду органічного пилу на рік залежить від кількості 

виготовленої продукції, тому за рік найбільша кількість органічного пилу 

викидається при виготовленні цукерок і шоколадних виробів, для яких питомий 

показник викиду органічного пилу, недиференційованого за складом, РМ2,5 та РМ10 

складає: 1,2 кг/т; 0,7 кг/т; 1,1 кг/т відповідно. 

Визначено коефіцієнти перерахунку К2,5/СТЧ та К10/СТЧ, а також коефіцієнт 

перерахунку К2,5/10 для кожного виду кондитерського виробництва – співвідношення 



 10 

органічних РМ2,5 і РМ10 до органічних твердих частинок недиференційованих за 

складом і розміром і встановлено, що К2,5/СТЧ знаходиться в діапазоні від 0,27 до 

0,63, К10/СТЧ в діапазоні від 0,73 до 0,96, К2,5/10 в діапазоні від 0,34 до 0,65. Дані 

кореспондуються з коефіцієнтами перерахунку державних документів ЕС та США.  

Отже, викиди кондитерських підприємств на 96 % складаються з РМ10, 

причому 65 % з них мають розмір 2,5 мкм та менше, тобто є екологічно 

найнебезпечнішими. 

Розраховано викиди парникових газів кондитерськими підприємствами за 

трьома областями, рекомендованими в закордонній науково-технічній літературі: 

прямі викиди (стаціонарні джерела спалювання, транспорт, виробництво продукції, 

зберігання відходів) – від 185,2 до 569,2 кг СО2екв/т прод., опосередковані 

енергетичні викиди (централізоване виробництво електричної і теплової енергії) – 

від 40 до 460,8 кг СО2екв/т прод., опосередковані викиди (тверді органічні відходи, у 

тому числі органічні тверді частинки з пилоочисного обладнання – 

37 кг СО2екв/т прод., стічна вода – від 7,9 до 191,3 кг СО2екв/т прод., викиди 

органічного пилу, не вловлені пилоочисним обладнанням – від 1,2 

до1,8 кг СО2екв/т прод., та ін.).  

Четвертий розділ присвячено комплексному (за трьома незалежними 

методами: метод мікроскопіювання талого снігу, методи вимірювання ХСК талого 

снігу, математичне моделювання розсіювання твердих частинок в атмосферному 

повітрі) дослідженню забруднення приземного шару атмосферного повітря 

викидами органічних РМ2,5 та РМ10 кондитерських підприємств за межами СЗЗ 

підприємства. 

Дослідження концентрації РМ10 та РМ2,5 недиференційованих за складом в 

приземному шарі атмосферного повітря було проведене на території, прилеглій до 

кордону СЗЗ КФ «Харків’янка» з боку житлової забудови в зимовий період, 

найнесприятливіший для ефективного розсіювання, та осінній, більш сприятливий 

для розсіювання період. Значення середньодобових концентрацій РМ10 та РМ2,5 на 

території, прилеглій до СЗЗ кондитерського підприємства представлені на рис. 2. 

Аналіз результатів прямих замірів в зимовий період показав, що концентрація 

РМ10 за усіма точками знаходилась в межах від 63 до 99 мкг/м3, середня 

концентрація за усіма точками 78 ± 3,8 мкг/м3, стандартне відхилення – 6,1 мкг/м3. 

Концентрація РМ2,5 за усіма точками знаходилась в межах від 57 до 89 мкг/м3, 

середня концентрація за усіма точками 70 ± 3,4 мкг/м3, стандартне відхилення 

5,5 мкг/м3. 

В точці КТ9 (98 м від джерела викидів) максимальна концентрація РМ10 

становила 85 мкг/м3, РМ2,5 – 76 мкг/м3. Концентрація РМ10 перевищувала ГДК ВООЗ 

(50 мкг/м3), концентрація РМ2,5 перевищувала ГДК ВООЗ (25 мкг/м3). Перевищення 

ГДК у зимовий період за концентрацією РМ10 та РМ2,5 виявлено в усіх точках.  

Коефіцієнт перерахунку К2,5/10 для СТЧ, недиференційованих за складом, на 

межі СЗЗ КФ «Харків’янка» склав 0,909 ± 0,003, що свідчить про те, що 

дрібнодисперсний пил на межі СЗЗ на 90,9 % складається з найбільш екологічно 

небезпечних РМ2,5. 

Сніг активно сорбує і накопичує різні речовини, що переносяться вітром, тому 

широко використовується в дослідженнях з оцінки забруднення атмосфери. 
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Експериментально-розрахункове визначення концентрації твердих частинок какао і 

недиференційованих за складом РМ10 непрямим методом (аналіз снігового покриву 

методом мікроскопіювання) проведено в двох точках, які співпадають з точками 

прямого заміру КТ1, КТ9 (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Середньодобова концентрація РМ10 та РМ2,5 на території, прилеглій до 

СЗЗ кондитерського підприємства в зимовий період (для побудови застосовано 

програми Corel Draw Graphics та Microsoft Excel) 

 

Визначення концентрації твердих частинок в приземному шарі атмосфери (Сзр, 

мкг/м3) виконували за формулою 
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,                                                  (5) 

де снС  – середня концентрація твердих частинок в снігу, мкг/кг; Vв – об'єм талої 

води, дм3; Vс – об'єм снігу, дм3; hс – висота снігового покриву, м;  – швидкість 

осадження твердих частинок снігом, м/добу); t – тривалість снігоставу, діб. 

Середню концентрацію твердих частинок в снігу снС  визначено за формулою 
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.

,                                                   (6) 

де Cсн.i – концентрація твердих частинок в снігу i-ої проби, мкг/кг; n – кількість 

досліджених проб талої води. 

Результати розрахунку наведено в табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Розрахунок концентрації частинок какао та недиференційованих 

за складом в приземному шарі атмосферного повітря 

Точка 

c

в

V

V
 снкакаоС . ,  

мкг/кг 

Скакао.зр, 

мкг/м3 
снСТЧС . ,  

мкг/кг 

ССТЧ.зр, 

мкг/м3 

КТ1 0,227 ± 0,002 11941 ± 7632 59,3 ± 19,2 13189 ± 8430 65,5 ± 9,1 

КТ9 0,310 ± 0,003 10420 ± 3934 67,5 ± 14,7 13091 ± 4942 84,8 ± 8,8 

 

Для точки КТ1 значення концентрації недиференційованих РМ10 за прямим 

заміром (середньорічна 51 ± 20 мкг/м3, середньодобова в зимовий період 

79,1 ± 8,5 мкг/м3) корелює із значенням, визначеним опосередкованим методом: 

65,5 ± 9,1 мкг/м3. Для точки КТ9 значення концентрації недиференційованих РМ10, 

визначеної прямим заміром (середньорічна 58 ± 13 мкг/м3, середньодобова в 

зимовий період 75,6 ± 3,6 мкг/м3) корелює із концентрацією, визначеною 

опосередкованим методом – 84,8 ± 8,8 мкг/м3. 

Опосередковане визначення концентрації органічних твердих частинок в 

зимовий період виконали за інтегральним показником вмісту органічних речовин в 

снігу – ХСК талої води. При аналізі снігу враховували, що за короткий період 

снігоставу (14 діб) мокре осідання органічних твердих частинок значно переважало 

над сухим осіданням. Концентрацію органічних твердих частинок в приземному 

шарі атмосфери за ХСК талої води (Св, мкг/м3) обчислювали за формулою: 

 івв СС . ,                                                   (7) 

де Св.і – концентрація і-ого виду частинок в приземному шарі атмосфери, мкг/м3. 

6.
. 10






в

існ
ів

h

СI
С ,                                            (8) 

де Ссн.і – концентрація і-ого виду частинок в талій воді, мг/дм3;  – коефіцієнт 

очистки від РМ10 снігом, 1/с; І – інтенсивність опадів, мм/с; hв – висота викиду, мм. 

і

і
існ

Х

ХСК
С . ,                                                (9) 

де ХСКі – ХСК талої води і-го виду частинок, мгО/дм3; Хі – ХСК і-го виду частинок, 

мгО/мг (встановлено розрахунковим методом за стехіометрією реакцій: какао –

1,458; крохмаль – 1,09; цукор – 1,12; борошно – 1,07). 

ріі ХСКПХСК  01,0 ,                                    (10) 
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де Пі – вміст і-го виду пилу в загальному об’ємі викиду, % (встановлено за 

потужністю викиду: какао – 87,9 %, крохмаль – 2,6 %, цукор – 8,4 %, борошно – 

1,1 %); ХСКр – ХСК талої води визначене арбітражним методом, мгО/дм3. 

Потік органічних твердих частинок і-го виду на 1 м2 поверхні снігового 

покриву Рі, мг(м2 доба)-1 визначено за формулою 

tS

VС
Р

п

вісн
і




 .

,                                                  (11) 

де Vв – об’єм талої води в пробі, дм3; Sп – площа проби снігу, м2; t – час снігоставу, 

діб. 

Коефіцієнт очистки  від РМ10 снігом визначали за формулою 

6957,00013,0 І .                                           (12) 

Результати розрахунку наведено в табл. 5. Аналіз результатів розрахунку 

концентрації РМ10 какао в атмосферному повітрі в точці КТ1 показав, що при 

застосуванні опосередкованого методу визначення концентрації частинок в 

атмосферному повітрі (мікроскопічний аналіз снігу) отримано значення   

59,3 ± 19,2 мкг/м3, а при застосуванні непрямого методу (за ХСК талої води) 

отримано значення  від 58 мкг/м3 до 79 мкг/м3. В точці КТ9 при застосуванні 

опосередкованого методу визначення концентрації отримано значення  

67,5 ± 14,7 мкг/м3, а при застосуванні непрямого методу (за ХСК талої води) 

отримано значення від 47 мкг/м3 до 63 мкг/м3. Таким чином визначення 

концентрації дрібнодисперсних частинок пилу (що викидається кондитерським 

підприємством) в атмосферному повітрі, виконані двома незалежними методами, 

корелюють. 

 

Таблиця 5 – Встановлення концентрації органічних забруднень в приземній 

атмосфері за ХСК талої води 

Точка 

відбору 

Найменування 

речовини 

ХСКр, 

мгО/л 

Рі, 

мг/м2 доба 

Cв.і, 

мкг/м3 
С,  

мкг/м3 

КТ1 Какао 22,73±3,37 27,6 – 37,2 58 – 79 69 – 93 

Крохмаль 1,11 – 1,50 2 – 3 

Цукор 3,53 – 4,76 7 – 10 

Борошно 0,49 – 0,65 1 – 1,5 

КТ9 Какао 17,67±2,61 22,1 – 29,8 47 – 63 55 – 74 

Крохмаль 0,87 – 1,18 2 – 2,5 

Цукор 5,75 – 3,70 6 – 8 

Борошно 0,38 – 0,51 1 – 1,1 

 

Числове математичне моделювання розсіювання органічних твердих частинок 

РМ2,5 та РМ10 від стаціонарних джерел викиду кондитерських підприємств виконано 

за рівнянням, яке враховує перенесення частинок пилу в атмосфері під дією вітру, 

атмосферної турбулентної дифузії і сили тяжіння (гравітаційне осідання частинок). 
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де С – концентрація пилу в атмосфері; u, , w – компоненти вектору швидкості руху 

повітряного середовища; ws – швидкість гравітаційного осідання пилу (табл. 3); x, 

y, z – коефіцієнти  атмосферної турбулентної дифузії; k – коефіцієнти, що 

враховують вимивання пилу  осадами; xi, yi, zi – декартові координати положення 

джерела викиду пилу; qi – інтенсивність викиду забруднювача, яка залежить від 

часу; (x-xi)(y-yi)(z-zi) – позначення дельта-функції Дірака. 

Граничні умови: на вході Сг = 0, на виході ставиться «м'яка» гранична умова, 

на верхній межі H = const, гранична умова має вигляд С = 0, на нижній площині 

(поверхня землі) 0/  nС  (n – одиничний вектор зовнішньої нормалі до поверхні). 

Початкові умови для вирішення нестаціонарного рівняння (13): концентрація пилу в 

розрахунковій області С = 0 при t = 0 (відсутність забруднення в початковий момент 

часу в розрахунковій області). Для чисельного інтегрування рівняння (13) 

застосовано неявну різницеву схему розщеплення.  

Умови для розрахунку розсіювання дрібнодисперсних органічних частинок: 

переважний напрямок вітру – Пн-Сх (в напрямку точки КТ9), потужність викиду 

прийнята за середньорічним значенням потужності викиду, швидкість вітру 5 м/с, 

коефіцієнт атмосферної дифузії 3 м2/с.  

Відстань між джерелами викиду какао 1 та 2 набагато менша за відстань до 

досліджуваних контрольних точок, тому їх прийнято як одне джерело викиду (Какао 

І) із потоком 75 мкг/с, джерело викиду какао 3 прийнято як (Какао ІІ) із потоком 24 

мкг/с, джерела викиду какао 4 та 5 прийнято як джерело викиду (Какао ІІІ) із 

потоком 51 мкг/с, джерела викиду крохмалю 8, 9 та 10 прийнято як одне джерело 

викиду (Крохмаль) із потоком 6,8 мкг/с, джерела викиду цукру 6, 7, 8, 9 та 10 

прийнято як одне джерело викиду (Цукор) із потоком 21,8 мкг/с, джерело викиду 11 

борошна із потоком 2,9 мкг/с.  

На рис. 3 наведено результати розрахунку зони забруднення атмосферного 

повітря РМ10 какао на висоті 1,5 м від поверхні землі в комп’ютерній програмі на 

основі чисельної моделі (13) і застосування встановленої швидкості гравітаційного 

осідання частинок какао РМ10. Візуалізацію виконано в Corel Draw Graphics (рис. 3). 

Визначено максимальну концентрацію органічних РМ10 та загальну РМ10 

какао в приземному шарі атмосферного повітря в контрольних точках за даними 

математичного моделювання (табл. 6). 

За даними табл. 6, розсіювання органічних РМ10 від кондитерського 

підприємства, видно, що, в середньому, на 70 % забруднення приземного шару 

атмосферного повітря органічними твердими частинками відбувається за рахунок 

викиду РМ10 какао.  
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Рисунок 3 – Забруднення атмосферного повітря РМ10 какао з викидів 

кондитерського підприємства за межами СЗЗ (значення концентрації в мкг/м3) 

 

В усіх точках за межами СЗЗ спостерігається перевищення нормативу ЄС 

(40 мкг/м3) як за концентрацією какао так і за загальною концентрацією органічних 

РМ10. 

 

Таблиця 6 – Максимальна концентрація органічних РМ10 в приземному шарі 

атмосферного повітря в контрольних точках за даними математичного моделювання  

Вид РМ10 
Контрольна точка 

КТ1 КТ2 КТ3 КТ4 КТ5 КТ6 КТ7 КТ8 КТ9 КТ10 КТ11 КТ12 

Какао  54 47 42 42 40 43 49 52 51 64 66 54 

Загалом 

органічні  

72 65 61 62 59 65 76 75 72 83 84 71 

 

За допомогою проведеного математичного моделювання можна встановити 

кордон екологічно безпечної зони за вмістом органічних РМ10 в приземному шарі 

атмосферного повітря: вона знаходиться на відстані приблизно 289 м від межі СЗЗ в 

напрямку КТ10 та КТ11. 

У п’ятому розділі приведено теоретичне обґрунтування та результати 

експериментальних досліджень впливу попередньої іонізації на ефективність 

зменшення концентрації органічних твердих частинок РМ2,5 та РМ10 кондитерських 

підприємств.  
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В експериментальних дослідженнях визначено заряд органічних РМ, які 

виявились на 90 – 100 % електронейтральними, що свідчить про високий потенціал 

їх іонізації. Іонізація за допомогою іонізатора із щітками з вуглецевого волокна 

суттєво зменшує концентрацію електронейтральних частинок какао, в меншій мірі – 

частинок цукру та борошна. Іонізація зразків пилу збільшила вміст негативно 

заряджених частинок в загальному об’ємі пилу какао з 0,2 % до 11,2 %. 

Експериментально встановлено технологічні параметри попередньої обробки 

викидів за допомогою іонізації для інтенсифікації уловлювання органічних РМ2,5 та 

РМ10 на етапі очистки. На ефективність зменшення концентрації органічних РМ у 

викидах впливали наступні параметри процесу іонізації органічних РМ: природа 

органічних РМ (какао, крохмаль, цукор); розмір РМ (до 1 мкм; до 2,5 мкм, до 

10 мкм); інтенсивність емісії негативних іонів Сіон, (від 0,12х107 іонів/см3 до 

1,9х107 іонів/см3); швидкість потоку у камері іонізації υ (від 0,5 до 2 м/с); 

концентрація органічних РМ до іонізації Свх (від 18 до 130 мкг/м3). 

За результатами експериментальних досліджень побудовано залежність 

зниження концентрації дрібнодисперсних органічних частинок в камері іонізації 

(η, %) від параметрів іонізації запиленого повітря (рис. 4 – 7). 
 

      
а) б) 

Рисунок 4 – Зниження концентрації органічних РМ10, РМ2,5 та РМ1,0 у камері 

іонізації: частинки какао (а), частинки цукру (б) 

 

Досліджено вплив швидкості потоку та концентрації РМ10 какао до іонізації на 

зменшення концентрації РМ10 какао після іонізації (рис. 6). Фіксованими були 

наступні параметри: природа органічних РМ (какао), розмір частинок (РМ10), 

інтенсивність емісії негативних іонів Сіон – 1,9х107 іонів/см3. 

Досліджено вплив інтенсивності емісії негативних іонів на зменшення 

концентрації РМ10 какао після іонізації (рис. 7). Фіксовані параметри: природа 

органічних РМ (какао), розмір частинок (РМ10), швидкість потоку (υ = 0,5 м/с), 

концентрація РМ10 какао до іонізації (Свх = 127 мг/м3). 
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Результати дослідження 

показують, що при фіксованих 

швидкості потоку і інтенсивності 

емісії негативно заряджених 

іонів ефективність уловлювання 

збільшується в ряду: цукор, 

крохмаль, какао, а також при 

збільшенні розміру частинок. 

Також визначено, що 

ефективність уловлювання 

збільшується на 55 – 85 % при 

зменшенні швидкості потоку від 

2,0 м/с до 0,5 м/с і збільшенні 

концентрації органічних твердих 

частинок до іонізації, а також 

при збільшенні інтенсивності 

емісії негативно заряджених 

іонів. 

Рисунок 5 – Зниження концентрації крохмалю 

РМ10, РМ2,5 та РМ1,0 у камері іонізації 

 

  
Рисунок 6 – Залежність ефективності 

зменшення концентрації какао у камері 

іонізації від швидкості потоку та 

концентрації какао до іонізації 

Рисунок 7 – Залежність ефективності 

зменшення концентрації РМ10 какао у 

камері іонізації від інтенсивності емісії 

негативно заряджених іонів 

Показано, що іонізація дозволяє знизити концентрацію органічних частинок в 

атмосферному повітрі на територіях за межами СЗЗ кондитерських підприємств до 

нормативно-допустимого рівня (100 м – РМ10 какао до 15 мкг/м3, органічних РМ10 до 

34 мкг/м3; 25 м до найближчої забудови – РМ10 какао до 17 мкг/м3, органічних РМ10 

до 36 мкг/м3). 

Оптимальні технологічні параметри інтенсифікації уловлювання органічних 

РМ2,5 та РМ10 за допомогою попередньої іонізації: природа органічних РМ (какао, 
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крохмаль потім цукор); інтенсивність емісії негативних іонів Сіон – 1,9х107 іонів/см3; 

швидкість потоку υ – 1 м/с. 

На підставі одержаних результатів розроблено спосіб іонізаційної обробки 

дрібнодисперсного пилу какао перед очищенням з камерою штучної іонізації й 

отримано патент України на корисну модель «Спосіб іонізаційної обробки 

дрібнодисперсного пилу какао перед очищенням». Виконаний еколого-економічний 

розрахунок показав, що при улаштуванні камер штучної іонізації загальна економія 

підприємства складе 219 тис. грн/рік, термін окупності інвестицій два місяці. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі поставлено та вирішено актуальне науково-практичне 

завдання – підвищення рівня екологічної безпеки кондитерського виробництва для  

атмосферного повітря шляхом інтенсифікації очищення викидів від 

дрібнодисперсних органічних частинок діючим пилоочисним обладнанням, що 

забезпечує додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля. 

Основні результати дисертаційної роботи полягають у наступному. 

1. На підставі аналізу науково-технічних даних встановлено, що органічний 

дрібнодисперсний пил у викидах кондитерських підприємств (РМ10 та РМ2,5) є 

інтенсивним патогеном, алергеном та потенційним опосередкованим джерелом 

парникових газів. Існує потреба у визначенні характеристик органічних РМ10 та 

РМ2,5 (пилу какао, цукру, крохмалю та борошна). 

2. Визначено характеристики органічних РМ10 та РМ2,5 в викидах 

кондитерського виробництва. Встановлено, що пил какао на 63,50 ± 12,92 % 

складається з РМ2,5, пил крохмалю – на 76,22 ± 2,72 % з РМ10, пил цукру 

на 78,42 ± 6,27 % з РМ10, пил борошна на 50,26 ± 2,44 % з РМ10, а на межі  СЗЗ 

недиференційовані СТЧ на 90,9 % складаються з найбільш екологічно небезпечних 

РМ2,5. Визначено середню швидкість осідання РМ2,5 какао, РМ10 крохмалю, РМ10 

цукру, РМ10 борошна й коефіцієнт дифузії частинок в атмосферному повітрі, 

коефіцієнти перерахунку для органічного пилу кондитерських виробництв: К10/СТЧ, 

К2,5/СТЧ , К2,5/10.  

3. Встановлено питомі показники викиду органічних РМ2,5 та РМ10 за  видами 

кондитерського виробництва. Визначено, що при виготовленні какао-порошку 

викидається найбільша кількість РМ2,5 (2,6 кг/т) та РМ10 (3,9 кг/т). Визначено питомі 

викиди парникових газів (СО2екв на тону продукції): прямі – 569,2, опосередковані 

енергетичні – 363,1, опосередковані при поводженні з викидами органічного пилу 

складають 1,8, при очищенні стічних вод – 26,2, при поводженні з органічними 

відходами – 37 кг/т. 

4. Встановлено середньорічні концентрації на межі СЗЗ КФ «Харків’янка» 

недиференційованих за складом: РМ10 – 49 ± 17 мкг/м3, РМ2,5 – 44 ± 15 мкг/м3, 

виявлено перевищення стандартів ГДК ЄС для РМ10 (40 мкг/м3) та РМ2,5 (25 мкг/м3) 

в приземному шарі атмосферного повітря. За допомогою трьох незалежних методів 

(мікроскопіювання снігу, вимірювання його ХСК, математичного моделювання) 

визначено особливості розсіювання і концентрацію в приземному шарі 

атмосферного повітря органічних РМ10 (какао, цукру, крохмалю та борошна). Під 



 19 

факелом викиду виявлено концентрації (СХСК від 55 мкг/м3 до 74 мкг/м3 і  

Смодель – 72 мкг/м3), що перевищують ГДК органічних РМ10 на межі СЗЗ.  

5. Проведено математичне моделювання процесу розсіювання 

дрібнодисперсних твердих частинок какао, цукру, крохмалю та борошна, за 

допомогою якого встановлено кордон екологічно безпечної зони за вмістом 

органічних РМ10 в приземному шарі атмосферного повітря. 

6. Теоретично обґрунтовано експериментально визначені технологічні 

параметри інтенсифікації уловлювання екологічно небезпечних органічних РМ2,5 та 

РМ10, що утворюються на кондитерських підприємствах, за допомогою іонізації. 

Встановлено, що іонізація суттєво зменшує концентрацію електронейтральних 

частинок какао, в меншій мірі – частинок цукру та борошна. Визначено показники 

впливу параметрів іонізації (природи та розміру частинок, концентрації органічних 

РМ, швидкості потоку, інтенсивності емісії негативно заряджених іонів) на 

ефективність попередньої обробки викиду іонізацією. Доведено, що іонізація 

дозволяє знизити концентрацію органічних РМ в атмосферному повітрі на 

територіях за межами СЗЗ кондитерських підприємств до нормативно-допустимого 

рівня.  

7. Еколого-економічний аналіз розроблених рішень показав, що при 

улаштуванні камер штучної іонізації перед пиловловлюючим обладнанням загальна 

економія підприємства складатиме 219 тис. грн/рік. Термін окупності інвестицій – 

два місяці. Рекомендації з інтенсифікації очистки викидів дрібнодисперсного 

органічного пилу, що утворюється на кондитерських виробництвах передано 

КФ «Харків’янка» (акт від 17 січня 2019 р.), методику визначення та розрахунку 

характеристик твердих частинок, що забруднюють промислові викиди, впроваджено 

у навчальний процес при підготовці студентів ряду спеціальностей, які навчаються в 

Харківському національному університеті будівництва та архітектури (акт 

від 20 грудня 2018 р.). 
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АНОТАЦІЯ 

 

Пономарьова С. Д. Захист атмосферного повітря від забруднення викидами 

дрібнодисперсних органічних частинок кондитерських підприємств. ‒ 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. ‒ Науково-дослідна установа 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харків, 2019. 

Дисертацію присвячено вирішенню завдання забезпечення екологічної 

безпеки атмосферного повітря для навколишнього середовища та здоров’я людей, за 

рахунок зниження  викидів органічних РМ2,5 та РМ10 кондитерських підприємств.  

Встановлено питомі показники викиду органічних РМ10 та РМ2,5 

кондитерських підприємств, коефіцієнти перерахунку для визначення  РМ10 та РМ2,5 

за відомим питомим показником викиду органічного пилу недиференційованого за 

складом. Побудовано інтегральні та диференціальні криві розподілу органічних 

твердих частинок викидів кондитерських підприємств, визначено їх характеристики, 

питомі показники опосередкованого викиду  парникових газів.  

Визначено особливості розсіювання і концентрацію в приземному шарі 

окремих компонентів (какао, цукру, крохмалю та борошна) дрібнодисперсного пилу 

кондитерського підприємства за допомогою трьох незалежних методів (непрямими 

– мікроскопіюванням снігу, вимірюванням його ХСК, математичним 

моделюванням). Кордон екологічно безпечної зони знаходиться на відстані 289 м 

від джерела викиду. 

Визначено заряд органічних твердих частинок, які виявились на 90 – 100 % 

електронейтральними, що свідчить про  високий потенціал їх іонізації. Встановлено, 

що іонізація суттєво зменшує концентрацію електронейтральних частинок какао, в 

меншій мірі – частинок цукру та борошна. Встановлено вплив параметрів іонізації 

(природа та розмір, концентрація органічних РМ до іонізації, швидкість потоку, 

інтенсивність емісії негативно заряджених іонів) на ефективність попередньої 

обробки викиду іонізацією. Показано, що іонізація дозволяє знизити концентрацію 

органічних твердих частинок в атмосферному повітрі на територіях за межами СЗЗ 

кондитерських підприємств до нормативно-допустимого рівня. 

Ключові слова: дрібнодисперсний пил, РМ10, РМ2,5, кондитерське 

виробництво, дисперсний склад, пилоочисне обладнання, ефективність очищення, 

розсіювання, іонізація. 
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Пономарева С. Д. Защита атмосферного воздуха от загрязнения выбросами 

мелкодисперсных органических частиц кондитерских предприятий. ‒ 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 21.06.01 – экологическая безопасность. ‒ Научно-исследовательское 

учреждение «Украинский научно-исследовательский институт экологических 

проблем», Харьков, 2019. 

 

Диссертация посвящена решению задачи обеспечения экологической 

безопасности атмосферного воздуха для окружающей среды и здоровья людей, за 

счет снижения выбросов органических РМ2,5 и РМ10 кондитерских предприятий. 

Определены удельные показатели выброса органических РМ10 и РМ2,5 

кондитерских предприятий, коэффициенты пересчета для определения РМ10 и РМ2,5 

по известным удельным показателям выброса органической пыли 

недифференцированной по составу. Построены интегральные и дифференциальные 

кривые распределения органических твердых частиц выбросов кондитерских 

предприятий, определены их характеристики, удельные показатели косвенных 

выбросов парниковых газов. 

Определены особенности рассеивания и концентрация в приземном слое 

атмосферы отдельных компонентов (какао, сахара, крахмала и муки) 

мелкодисперсной пыли кондитерского предприятия с помощью трех независимых 

методов (косвенным – микроскопированием снега и измерением его ХПК, 

матмоделированием). Выявлено превышение ПДК. Граница экологически 

безопасной зоны находится на расстоянии 289 м от источника выброса. 

В экспериментальных исследованиях определен заряд органических твердых 

частиц, они оказались на 90 – 100 % электронейтральными, что свидетельствует о 

высоком потенциале их ионизации. Ионизация существенно уменьшает 

концентрацию электронейтральных частиц какао, в меньшей степени – сахара и муки. 

Определено влияние параметров ионизации (природа, размер и концентрация 

органических РМ до ионизации, скорость потока, интенсивность эмиссии 

отрицательно заряженных ионов) на эффективность предварительной очистки 

выбросов. Ионизация позволяет снизить концентрацию органических твердых 

частиц в атмосферном воздухе на территориях за пределами СЗЗ кондитерских 

предприятий до нормативно-допустимого уровня (100 м – РМ10 какао до 15 мкг/м3, 

органических РМ10 до 34 мкг/м3, 25 м до ближайшего застройки – РМ10 какао до 17 

мкг/м3, органических РМ10 до 36 мкг/м3). 

Получены графические зависимости уменьшения концентрации органических 

твердых частиц после ионизации от природы и размера, концентрации органических 

твердых частиц до ионизации, скорости потока, интенсивности эмиссии 

отрицательно заряженных ионов. Внедрение исследованного метода ионизации 

позволит кондитерскому предприятию существенно повысить эффект очистки 

выбросов от мелкодисперсной пыли и повысить уровень экологической 

безопасности предприятия. 
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Эколого-экономический анализ разработанных решений показал, что при 

устройстве камер искусственной ионизации перед пылеулавливающим 

оборудованием, общая экономия предприятия составит 219 тыс. грн/год 

(окупаемость 2 месяца). Рекомендации по интенсификации очистки выбросов 

мелкодисперсной органической пыли, образующейся на кондитерских 

производствах, переданы КФ «Харьковчанка», методика расчета характеристик 

твердых частиц внедрена в учебный процесс по специальности «Экология».  

Ключевые слова: мелкодисперсная пыль, РМ10, РМ2,5, кондитерское 

производство, дисперсный состав, пылеочистительное оборудования, 

эффективность очистки, рассеивание, ионизация. 

 

ABSTRACT 

 

Ponomarova S. Protection of atmospheric air from pollution by emissions of organic 

fine particulate matter generated in confectionery enterprises. – Qualification scientific 

work as a manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Technical Sciences in specialty 21.06.01 

"Ecological safety". – Scientific-research institution “Ukrainian scientific-research 

institute of ecological problems”, Kharkiv, 2019. 

The dissertation is devoted to solving the problem of ensuring the environmental 

safety of atmospheric air for the environment and human health, by reducing the emissions 

of organic PM2,5 and PM10 confectionery enterprises. 

Specific indicators of emissions of organic PM10 and PM2.5 confectionery 

enterprises, conversion factors for PM10 and PM2.5 determination based on the known 

specific indicator of organic dust emissions not differentiated by composition were 

established. Integral and differential curves of distribution of organic solid particles of 

confectionery enterprises, their characteristics, specific indicators of indirect emissions of 

greenhouse gases are constructed. 

The features of scattering and concentration in the surface layer of individual 

components (cocoa, sugar, starch and flour) of finely dispersed dust of a confectionery 

enterprise by means of three independent methods (indirect – microscopy of snow and 

measurement of its COD, mathematical modeling) are determined. The boundary of an 

ecologically safe zone is at a distance of 289 m from the source of emissions. 

The charge of organic solid particles, which turned out to be 90 – 100 % 

electroneutral, was determined, which indicates the high potential of their ionization. It has 

been established that ionization significantly reduces the concentration of electroneutral 

particles of cocoa, to a lesser extent, sugar and flour particles. The influence of ionization 

parameters (nature and size, concentration of organic RM to ionization, flow rate, intensity 

of negatively charged ions emission) on the efficiency of preliminary purification of 

emissions have been established. It has been shown that ionization allows to reduce the 

concentration of organic solid particles in the atmosphere in the territories outside the SPA 

of confectionery enterprises to the normative-acceptable level. 

Keywords: organic dust, PM10, PM2.5, confectionery enterprises, particle size 

distribution, dust cleaning equipment, capture efficiency, dispersion, ionization.
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