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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: 
ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ» ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ

Незважаючи на певні досягнення в галузі охорони навколишнього се-
редовища і природокористування, Україна на цей час все ще є однією з еко-
логічно неблагополучних держав Європи, ситуація в якій ускладнюється 
військовими діями на південному сході країни. Тільки за умови залучення 
до вирішення існуючих проблем наявного наукового потенціалу можна спо-
діватися на поліпшення екологічної ситуації. Однією з форм такої роботи 
є конференції науковців та фахівців-практиків.

Міжнародна науково-практична конференція на тему «Екологічна без-
пека: проблеми і шляхи вирішення» була започаткована у 2005 році і зро-
била значний внесок у вирішенні низки проблем, пов’язаних з поліпшенням 
екологічної безпеки України. З часу заснування конференція проходила під 
егідою Міністерства екології та природних ресурсів України, Національної 
академії наук України, Республіканського комітету з охорони навколишньо-
го природного середовища АР Крим за безпосередньої участі Українського 
ядерного товариства, Приазовського державного університету, Інституту 
геохімії навколишнього середовища НАН України та науково-дослідної уста-
нови «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Робота конференції організована в режимі пленарних засідань, секційної 
роботи та обговорення актуальних екологічних проблем за круглим столом. 
У рамках роботи конференції проводяться конкурси робіт молодих учених.

У зв’язку з економічною та політичною ситуацією, що склалася в  краї-
ні у 2014 році, X Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна 
безпека: проблеми і шляхи вирішення» була проведена в заочному режимі 
з виданням збірника праць, а з 2015 року конференція проводиться в при-
міщенні УКРНДІЕП. 

У роботі конференцій брали участь представники більш ніж 100 органі-
зацій України, Росії, Білорусії, Китаю, Данії, Німеччини, Канади, а також між-
народних організацій (зокрема, МАГАТЕ). Загальна кількість учасників стано-
вить близько 2000 осіб.

За тематикою конференції підготовлено до друку і видано 19 томів на-
укових праць, в яких у цілому опубліковано 1280 статей. На пленарних за-
сіданнях та секціях було заслухано близько 900 доповідей.

У рішеннях Конференції було відзначено близько 200 пропозицій-ре-
комендацій для різних міністерств, відомств та організацій, які були надані 
Мінприроди України. Близько 40 пропозицій було реалізовано.

УДК 502.58:504.064.4

Друкується  за постановою вченої ради УКРНДІЕП
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Основними напрямками секційної роботи стали:
·	 регіональні екологічні проблеми;
·	 радіоекологічна безпека;
·	 охорона та раціональне використання водних ресурсів;
·	 переробка промислових та побутових відходів;
·	 моніторинг та засоби контролю стану навколишнього природного 

середовища;
·	 охорона атмосферного повітря;
·	 екологічно чисті енергозберігаючі технології.
Серед рекомендацій, які надавалися за підсумками роботи конференції, 

зокрема, були наступні:
Необхідно створити чіткий економічний механізм забезпечення інтегра-

ції природоохоронного законодавства до Європейських директив. Відсут-
ність науково-обгрунтованої та затвердженої на державному рівні природо-
охоронної політики призводить до розпорошення зусиль щодо поліпшення 
екологічної ситуації та нераціонального використання коштів, передбаче-
них на вирішення екологічних проблем.

Рекомендувати МНС України в якості апробованих на практиці розро-
блені УКРНДІЕП, м. Харків, принципи побудови в Україні системи раннього 
запобігання радіаційних аварій, максимально використовуючи досвід робо-
ти системи «Гамма-1». 

Звернутися до Верховної Ради, Кабінету Міністрів України з проханням 
про розробку комплекту нормативних документів, що забезпечують еколо-
гічні преференції і пільги для підприємств і організацій, що розробляють і 
реалізовують технології і устаткування утилізації коштовних компонентів з 
промислових відходів.

 Рекомендувати МОЗ України та Мінприроди України розробити пе-
релік відходів виробництва та розподіл їх за класами небезпеки для вико-
нання в усіх областях України.

Рекомендувати НАНУ, Мінприроди України, враховуючи важливість фо-
нової інформації про стан природного довкілля, розширювати мережу фо-
нових станцій. 

Рекомендувати Мінприроди України, для проведення якісної аналітич-
ної обробки та досліджень отриманої інформації про стан навколишнього 
природного середовища та формування відповідних висновків і пропози-
цій, організувати функціонування наукових базових центрів моніторингу по 
об’єктах довкілля на основі провідних наукових установ Мінприроди Украї-
ни і НАНУ. 

Рекомендувати Мінприроди України розглянути питання створення но-
вого розділу «Екологічно чисті енергозберігаючі технології» на сайті Мінпри-
роди України, що дозволить оперативно розповсюджувати новини в даній 
галузі та відображати інформацію про готові до запровадження розробки 

екологічно безпечної переробки твердих побутових відходів у продукти 
утилізації. 

Рекомендувати ДП НАЕК «Енергоатом» розробити комплекс сучасних 
нормативно-правових та регламентних документів та програму з управлін-
ня безпекою АЕС та сховищами РАВ, які б урахували уроки аварії на АЕС «Фу-
кусіма-1».

Рекомендувати Мінприроди України та Міноборони України розглянути 
питання щодо створення системи моніторингу для морських акваторій на 
військових полігонах Збройних сил України.

Рекомендувати НАЕК розглянути можливість впровадження на АЕС бу-
ровугільних адсорбентів для очистки викидів радіонуклідів.

З урахуванням наявного досвіду рекомендувати широке впровадження 
на підприємствах України високоефективного вітчизняного електрофільтру 
типу ЕФД. 

Рекомендувати Держстандарту України і Мінприроди України розробити 
нормативно-методичні посібники (КНД, рекомендації з будівництва, експлу-
атації та ін.) для локальних очисних споруд з метою правильного очищення 
і кондиціонування забруднених вод різного генезису з використанням біо-
технологій.

Рекомендувати Мінприроди України:

·	 забезпечити коригування та виконання Національної програми еко-
логічного оздоровлення басейну р. Дніпра й поліпшення якості пит-
ної води та першочергових заходів з екологічного оздоровлення р. 
Дніпро;

·	 виконати оцінки впливу площинних (дифузних) джерел забруднення 
на екологічний стан водних об’єктів; 

·	 прискорити створення та впровадження системи транскордонного 
екологічного моніторингу басейнів великих річок України.

Конференція відзначила позитивний досвід співробітництва фахівців 
України й АН Румунії в напрямку досліджень і оцінки стану навколишнього 
природного середовища (водних екосистем і басейнів річок) у місцях інтен-
сивної антропогенної діяльності й трансграничних ділянок. Було запропо-
новано розроблені в результаті цього співробітництва оригінальні підходи 
до ведення моніторингу за гідробіологічними показниками рекомендувати 
суб’єктам моніторингу до практичного застосування при проведенні тран-
сграничного моніторингу.

З метою визначення головних точкових джерел забруднення поверх-
невих та морських вод та зменшення їх впливу на якість вод пропонується 
розроблення удосконаленої методики ранжування впливу точкових джерел 
забруднення на якість поверхневих та морських вод та заходів щодо змен-
шення їх впливу. 



6 7XIII Міжнародна науково-практична конференція Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

З метою актуалізації проблем, які розглядаються, заплановано робота 
нових секцій: 

·	 екологічні проблеми територій, які зазнали впливу військових дій;
·	 заповідні території;
·	 екологічні проблеми Азовського та Чорного морів;
·	 оцінка рівня екологічної безпеки та інтегральних показників еколо-

гічного стану територій.
В останні роки до участі у роботі конференції запрошуються і приймають 

участь вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів.
Таким чином, можна стверджувати, що проведення Міжнародної науко-

во-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішен-
ня» є дієвим механізмом, який сприяє залученню науковців до вирішення 
проблем екологічної безпеки України, об’єднує їх навколо найбільш актуаль-
них та значущих викликів сьогодення, пов’язаних зі збереженням існування 
природних екосистем, біологічного різноманіття та здоров’я людини.

УДК 574.5:626:502.3

Аніщенко Л. Я., д-р техн. наук, доц., Свердлов Б. С., Барміна І. В., Лунгу М. Л. 
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків, Україна

КОМПЛЕКСНІ ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ ДАМБИ МОРСЬКОГО ПІДХІДНОГО КАНАЛУ ГСХ ДУНАЙ — 
ЧОРНЕ МОРЕ

Існуюча огороджувальна дамба морського підхідного каналу (МПК) 
глибоководного суднового ходу (ГСХ) Дунай — Чорне море розташована в 
Чорному морі в дельті Кілійського рукава р. Дунай на ділянці гирлового бару 
гирла Бистре. Дамба огороджує МПК з півночі, запобігаючи його занесен-
ню вздовжбереговим потоком наносів й опливанню укосів каналу під дією 
хвиль, та захищає судна при вході в МПК з моря від хвиль при значних пів-
нічних та північно-східних вітрах.

У прийнятому варіанті реконструкції дамби враховані основні критерії 
екологічної безпеки, пов’язані з наявністю у зоні впливу будівництва цінних 
водно-болотних угідь, зокрема, мінімізація втручання у навколишнє природ-
не середовище.

За результатами виконаної нами оцінки впливів планованої діяльності 
на окремі компоненти навколишнього середовища зроблено такі висновки:

·	 впливи на клімат і мікроклімат — відсутні;
·	 впливи на повітряне середовище обмежені будівельним періодом, 

викликані роботою двигунів будівельних машин і є нормативно до-
пустимими, оскільки витримуються нормативні вимоги до вмісту за-
бруднюючих речовин у повітрі та рівнів шуму на межі заповідної зони 
Дунайського біосферного заповідника;

·	 у складі парку будівельних машин відсутні джерела, що генерують 
небезпечні для людей та тварин електричні та електромагнітні поля;

·	 впливи на якість води, на дорослих риб, їх молодь, а також на кормо-
ві організми планктону відсутні; для запобігання негативному впливу 
робіт на нерест риб передбачено припинення робіт в період масово-
го нересту;

·	 вплив будівництва на водні біоресурси оцінюється як локальний 
у просторі і обмежений у часі і полягає у тимчасовій втраті кормових 
організмів бентосу в межах ділянки реконструкції; цей вплив компен-
сується шляхом передбаченого проектом грошового відшкодування 
збитків рибним запасам;

·	 в цілому, вплив робіт на водне середовище є допустимим; 
·	 вплив на родючий шар ґрунту при виконанні будівельних робіт від-

сутній; вплив робіт з реконструкції огороджувальної дамби на донні 
ґрунти полягає у закладанні м’якого мулисто-піщаного ґрунту у осно-
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ві дамби морськими матрацами з георешітки, заповненими щебенем, 
є локальним, тимчасовим та оборотним і оцінений як допустимий;

·	 огороджувальна дамба знаходиться в зоні антропогенних ландшаф-
тів ДБЗ, яка включає території здійснення господарської діяльності, 
зокрема судноплавства, тому реконструкція огороджувальної дамби 
з метою забезпечення судноплавства не суперечить Положенню про 
Дунайський біосферний заповідник;

·	 місця постійного мешкання тварин та гнізда птахів, що потребують 
захисту, в межах ділянки реконструкції дамби відсутні;

·	 з метою запобігання турбуванню тварин на території ДБЗ в репродук-
тивний період передбачено припинення робіт з 1 квітня по 15 черв-
ня;

·	 з врахуванням передбачених проектом природоохоронних заходів 
вплив на рослинний і тваринний світ ДБЗ оцінено як допустимий;

·	 негативні впливи реконструкції дамби на умови проживання та 
здоров’я населення виключаються, оскільки роботи з реконструкції 
огороджувальної дамби виконуються у віддаленому від людських по-
мешкань районі;

·	 негативний вплив планованої діяльності на техногенне середовище 
виключається, оскільки у зоні впливу відсутні сторонні об’єкти техно-
генного середовища;

·	 позитивні впливи на соціальне та техногенне середовище очікуються 
у зв’язку з покращенням умов експлуатації ГСХ Дунай — Чорне море, 
оскільки ця діяльність сприяє економічному та соціальному розвитку 
Придунав’я і забезпеченню зайнятості місцевого населення.

В цілому, вплив планованої діяльності на навколишнє середовище оці-
нюється як допустимий. Перелік залишкових впливів вміщено у таблиці 1.

Всі значущі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище 
є тимчасовими і обмежені у часі періодом проведення будівництва.

У робочому проекті передбачено комплекс заходів щодо забезпечен-
ня нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки, який 
включає ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охо-
ронні заходи.

Ресурсозбереження досягається завдяки використанню науково-об-
ґрунтованих за допомогою математичного моделювання розмірів каменю, 
що дає змогу уникнути в майбутньому поточних ремонтів дамби і зберегти 
каміння як природний ресурс. Запровадження роботи «з коліс» дозволяє 
зменшити витрату пально-мастильних матеріалів.

До захисних заходів належать екологічно вмотивовані обмеження при 
виконанні робіт з реконструкції дамби: 

·	 припинення робіт у термін з 1 квітня по 15 червня, що охоплює за-
конодавчо встановлений «період тиші» та період найбільш масового 

нересту риб в районі будівництва, забезпечить екологічну безпеку 
репродукційних процесів у тваринних популяціях зони впливу буді-
вельних робіт;

Таблиця 1. Перелік та характеристика залишкових впливів

Види і джерела 
впливів

Компонент 
середовища Характеристика впливу

Викиди 
забруднюючих 
речовин 
будівельними 
машинами

повітряне 
середовище

Термін впливу обмежений будівельним періо-
дом.
Зона впливу — 1,2 км вглиб території прилеглих 
островів
Очікувані значення максимальних приземних 
концентрацій в точках на межі заповідної зони 
(з урахуванням фону) не перевищують 0,8 ГДК 
для всіх забруднюючих речовин і групи сумації, 
що є допустимим для території заповідної зони. 
Вплив оцінюється як допустимий.

Шумове 
забруднення

повітряне 
середовище

Термін впливу обмежений будівельним періо-
дом.
Зона впливу обмежена територією о. Коса Пта-
шина та береговою лінією прилеглих островів 
дельти.
Еквівалентний рівень звуку на межі територій 
заповідної зони ДБЗ не перевищує 22 дБа при 
нормативному рівні для денного часу — 25 дБа.
Вплив оцінюється як допустимий за умов перед-
баченого робочим проектом припинення робіт 
у нічний час. 

Пошкодження 
бентосних 
біоугруповань

водне 
середовище

Термін впливу обмежений періодом 3 років 
після реконструкції.
Зона впливу обмежена площею підводної ділян-
ки реконструкції — 66  685 м2.
Вплив оцінюється як допустимий за умов перед-
баченої робочим проектом грошової компенса-
ції невідворотних втрат кормової бази риб.

Відлякування 
тварин

тваринний 
світ

Термін впливу обмежений будівельним періо-
дом.
Зона впливу — територія огороджувальної дам-
би та прилеглий до ділянки реконструкції район 
акваторії на відстані до 200 м.
Вплив оцінюється як допустимий за умов перед-
баченого робочим проектом припинення робіт 
з 1 квітня по 15 червня. 
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·	 відмова від створення на суходолі будівельного майданчика та ви-
користання наземних будівельних машин для транспортування бу-
дівельних матеріалів та укладки каменю і морських матраців забез-
печить збереження родючого шару ґрунту і запобігання турбування 
тварин на території ДБЗ. 

До відновлювальних заходів слід віднести застосування для будівельних 
робіт екологічно чистих матеріалів, що утворюють біопозитивні літоконту-
ри, завдяки чому на ділянці дамби на протязі двох-трьох років після рекон-
струкції будуть відновлені високопродуктивні бентосні угруповання гідро-
біонтів.

Компенсаційним заходом є відшкодування незворотного збитку від 
втрата кормової бази риб в межах підводної частини ділянки реконструк-
ції дамби. Робочим проектом передбачено грошову компенсацію цих втрат 
у сумі 65 729 грн. зі спрямуванням коштів на відтворення цінних видів мор-
ських і прісноводних риб. 

У районі проведення робіт з реконструкції дамби на довгостроковій 
основі здійснюються сезонні гідрологічні, гідрохімічні та гідробіологічні до-
слідження за програмою комплексного екологічного моніторингу дельти 
Дунаю в зоні впливу ГСХ р. Дунай — Чорне море, що є достатнім охоронним 
заходом щодо зони впливів планованої діяльності [1].

При експлуатації дамби жоден з видів відходів не утворюється. У період 
реконструкції збір рідких і твердих відходів, у тому числі побутових, перед-
бачено у спеціальні ємності на плавзасобах та на самопіднімальній платфор-
мі. Здавання накопичених відходів з подальшою їх утилізацією передбачено 
у порт приписки плавзасобів. 

Оскільки роботи з реконструкції огороджувальної дамби виконуються 
у віддаленому від людських помешкань районі, а найближчі населені пункти 
знаходяться далеко поза межами зони впливу планованої діяльності, ризик 
впливу планованої діяльності на здоров’я населення та соціальний ризик 
відсутні. 

На об’єкті реконструкції відсутні джерела небезпеки, за наявністю яких 
об’єкт міг би бути віднесений до потенційно-небезпечних об’єктів.

Аварійні й небезпечні ситуації у будівельний період, пов’язані зі станом 
об’єкта та з експлуатацією будівельної техніки, є малоймовірними і можуть 
справляти лише локальний негативний вплив на морське середовище. Ри-
зик впливу аварій на населення відсутній.

Пожежна безпека на ділянках робіт і робочих місцях, та при експлуатації 
техніки основана на вимогах Закону України «Про пожежну безпеку» та ді-
ючих в Україні нормативних документів з пожежної безпеки.

Оскільки будівництво передбачено виконувати методом «з коліс» з ви-
користанням виключно плавучих будівельних засобів та самопіднімальної 
платформи, потреба у організації будівельного майданчика на суходолі, 

розміщенні під’їзних доріг та стоянок автотранспорту та подальшій рекуль-
тивації пошкоджених ґрунтів відсутня. Підйомно-транспортні механізми, 
будівельне обладнання, електроприлади, інструмент буде розміщено на від-
повідних спеціалізованих плавзасобах, оснащених всіма необхідними побу-
товими приміщеннями та складськими об’єктами.

Планована діяльність з будівництва та експлуатації ГСХ Дунай — Чорне 
море, до споруд якого належить огороджувальна дамба морського підхідно-
го каналу, за ознаками, переліченими у Конвенції про оцінку впливів на на-
вколишнє природне середовище у транскордонному контексті (Конвенція 
Еспоо) — близькість до кордону з Румунією та проходження повз територію 
ДБЗ, який має світове значення як територія цінних водно-болотних угідь, — 
підпадає під дію означеної Конвенції. До проекту ГСХ була застосована від-
повідна процедура [2]. 

За даними комплексного екологічного моніторингу та математичного 
моделювання за період експлуатації ГСХ вплив існування огороджувальної 
дамби на морфологію дна і берегової лінії навіть в районі гирла Бистре не 
був виявлений, зокрема морфологія найближчого до дамби острова Коса 
Пташина змінювалася у відповідності до природних процесів дельтоутво-
рення [1, 3]. Реконструкція дамби не призведе до змін її конфігурації, отже не 
зміняться і параметри впливу споруди на морфодинаміку узмор’я.

Впливи будівельних робіт з реконструкції дамби на навколишнє середо-
вище є локальними, не спричиняють негативної дії на територію ДБЗ і не мо-
жуть мати жодних негативних наслідків у транскордонному контексті. Таким 
чином, планована діяльність з реконструкції огороджувальної дамби МПК 
ГСХ Дунай  — Чорне море не потребує розгляду за процедурою Конвенції 
Еспоо додатково до процедури, вже застосованої щодо діяльності зі ство-
рення глибоководного суднового ходу Дунай — Чорне море на українській 
ділянці дельти. 

ВИСНОВКИ:
Прийняті у робочому проекті рішення з організації робіт та технології ре-

конструкції дамби є оптимальними за екологічними критеріями і забезпечу-
ють зниження негативних впливів будівництва на навколишнє середовище 
до нормативного рівня.

За умов реалізації комплексу заходів впливи планованої діяльності 
з  реконструкції дамби на такі компоненти навколишнього природного се-
редовища, як повітряне, водне середовище, рослинний і тваринний звіт та 
об’єкти природно-заповітного фонду оцінюється як допустимі, впливи на 
клімат і мікроклімат, геологічне середовище та ґрунти — відсутні, впливи на 
соціальне та техногенне середовище — позитивні. За комплексною оцінкою 
впливи планованої діяльності на навколишнє середовище оцінюються як 
допустимі.
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
ПИТЬЕВЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ВОДОЗАБОРОВ СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ

Меловые водозаборы являются практически основным источником 
питьевого водоснабжения северо-восточной Украины и имеют высокое ка-
чество. В тоже время водоносные горизонты, залегающие выше мергельно-
меловой толщи и до верхнего мела включительно, не обладают достаточной 
естественной защищенностью. Поэтому все водовмещающие отложения 
кайнозоя и верхов мезозоя подвержены различным видам загрязнения. 
В  условиях интенсивного индустриально-селитебного воздействия в под-
земные воды поступают техногенные потоки самого различного состава и 
интенсивности. Это напрямую сказывается на качестве эксплуатируемых 
подземных вод. Отмечено, что в начале эксплуатации подземные воды ме-
ловых водозаборов отличались высоким качеством, однако на сегодняш-
ний день наблюдается его стойкое ухудшение. В связи с этим северо-восток 
Украины испытывает острый дефицит в кондиционных питьевых водах. По-
этому рассматриваемая проблема приобретает все возрастающую актуаль-
ность.

В статье рассмотрены различные причины и условия изменения каче-
ственного состава питьевых подземных вод крупных меловых водозаборов 
северо-восточной Украины, с их сравнительной характеристикой. Рассмо-
трены Светличанский, Житловский и комплекс харьковских меловых водо-
заборов. Установлено, что на изменение качества подземных вод исследу-
емых водозаборов оказывает влияние воздействие не только природных 
факторов. Отмечено, что причинами значительных вариаций качественного 
состава подземных вод могут быть изменения геохимических условий фор-
мирования вод, вызванные комплексным техногенным воздействием. 

Описано, что исследуемые водозаборы являются крупнейшими на севе-
ро-востоке Украины. Они обеспечивают подземной питьевой водой круп-
ные города и поселки, такие как Алчевск, Стаханов, Кременная, Лисичанск, 
Харьков и областные центры харьковской области (Купянск, Балаклея и др.). 
Кроме того, указанные верхнемеловые водозаборы характеризуются как 
природными, так и техногенными условиями формирования качественного 
состава питьевых подземных вод.
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В пределах рассматриваемой территории расположен Харьков  — ме-
гаполис с мощной промышленной базой и горнопромышленный Донбасс, 
с  его сложными, во-многом техногенно-измененными геологическими ус-
ловиями. Эти территории характеризуются высокой концентрацией раз-
личных типов геотехнических систем, значительной площадью урбанизиро-
ванных территорий и техногенных форм рельефа. Такие условия во многом 
определяют характер и интенсивность загрязнения питьевых подземных 
вод. Представленные на исследуемой территории водозаборы, характери-
зуются диаметрально противоположными условиями изменения состава 
питьевых подземных вод. Показано, что данные качественные характери-
стики являются отличительной особенностью каждого описываемого водо-
забора. 

Определено, что основным фактором, влияющим на формирование ка-
чественного состава подземных вод Светличанского водозабора является 
техногенный. При этом непосредственное влияние на верхнемеловой водо-
носный горизонт оказывает шахта «Пролетарская», расположенная в  тре-
тьей зоне санитарной охраны водозабора. Доказано, «мокрая» консервация 
шахты «Пролетарская» повлияла на ухудшению качества подземных вод 
верхнемелового водоносного горизонта. Заполнение отработанного про-
странства шахты «Пролетарская» водами нижележащих глубоких водонос-
ных горизонтов карбона, имеющих высокую минерализацию, неминуемо 
ведет к ухудшению качества подземных вод [2; 3; 4; 5].

Установлено, что для Житловского водозабора характерен комплекс-
ный фактор формирования питьевых подземных вод верхнемелового во-
доносного горизонта. Верхнемеловой водоносный горизонт не защищен 
от поверхностного загрязнения, а площадь его питания находится под воз-
действием источников техногенного загрязнения. Кроме того, изменение 
качественного состава подземных вод связано с локальными источниками 
разгрузки более глубоких водоносных горизонтов (гидравлические окна), 
поскольку водозабор территориально размещен в зоне сочленения склад-
чатого Донбасса с моноклинально залегающими отложениями Воронежско-
го кристаллического массива [4].

Что касается комплекса верхнемеловых водозаборов харьковской обла-
сти, то факторы, определившие качественный состав подземных вод на ис-
следуемой территории определяются техногенной нагрузкой. В данном слу-
чае техногенная нагрузка, на исследуемой территории, выражается в виде: 
усиления дополнительного инфильтрационного питания, интенсивной 
эксплуатации водозаборных скважин, а также характера застройки терри-
тории. Помимо этого, существенную роль играют особенности геофильтра-
ционного строения водообменной толщи. Городская инфраструктура вклю-
чает различные источники загрязнения подземных вод: промышленные 

объекты самого широкого спектра воздействия, автозаправочные станции, 
склады химических и горюче-смазочных продуктов, автотранспорт, свалки, 
поля фильтрации и т. д. На загрязненных участках формируются аномальные 
типы подземных вод высокой минерализации, в которых концентрируются 
тяжелые металлы, а также развивается несвойственная этим водам микро-
флора [1; 4].

Резюмируя вышеизложенное, укажем, что основными условиями фор-
мирования качественного состава питьевых подземных вод исследуемых 
водозаборов являются как природные, так и техногенные факторы. Кроме 
того, можно выделить и комплексный фактор изменения качественного 
состава подземных вод верхнемелового водоносного горизонта, который 
проявился на Житловском водозаборе. При этом характерной особенно-
стью является то, что техногенные факторы являются катализаторами при-
родных, и действуют синергетически. Также можно отметить, что общей 
тенденцией на всех трех водозаборах является тенденция к ухудшению ка-
чества питьевых подземных вод, которая проявляется в появлении не ха-
рактерных микроэлементов в питьевых подземных водах верхнемелового 
водоносного горизонта.
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ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 
МЕРЕЖІ ПОСТІВ АСКРО НАВКОЛО АЕС

Чинними в Україні правилами і нормами у сфері радіаційної безпеки на 
кожній АЕС передбачено створення автоматизованої системи контролю ра-
діаційної обстановки (АСКРО) для здійснення безперервного спостережен-
ня за радіаційною обстановкою на проммайданчику (ПМ), у санітарно-захис-
ній зоні (СЗЗ) та зоні спостереження (ЗС) АЕС за всіх режимів роботи станції, 
охоплюючи проектні та запроектні аварії, а також зняття з експлуатації. Крім 
того, до завдань АСКРО входить інформаційна підтримка діяльності органів 
виконавчої влади щодо забезпечення радіаційної безпеки.

В Україні нормативним документом, що визначає призначення АСКРО, 
виконувані функції, загальні вимоги до обсягу контролю, формування мере-
жі постів контролю, складу та структури системи, апаратури і  видів забез-
печення АСКРО, є державний стандарт «Автоматизовані системи контролю 
радіаційної обстановки для атомних станцій. Основні положення» (далі  — 
Стандарт), який поширюється як на новостворювані системи, так і на ті, які 
модернізуються.

З урахуванням цього Стандарту на всіх українських АЕС у  різний час 
були створені АСКРО.  Всі вони перебувають у  робочому стані, безперерв-
но фіксуючи радіаційну обстановку навколо АЕС, про що можуть свідчити 
сайти станцій, де в режимі реального часу відображаються радіаційний фон 
і метео дані в зоні спостереження.

Основу АСКРО становлять: система постів контролю (ПК) потужності дози 
фотонного випромінювання, що розміщуються на місцевості; сукупність дат-
чиків, що вимірюють метеопараметри, за показаннями яких визначається стан 
стійкості атмосфери; технологічні датчики, призначені для визначення пара-
метрів радіоактивного викиду в атмосферу; програмне забезпечення нижньо-
го та верхнього рівнів. Нижній рівень забезпечує обробку показань датчиків 
з  метою перетворення їх у  спеціальний формат для використання в  якості 
вихідних даних у  прогностичних розрахунках. Верхній рівень, основу якого 
складають розрахункові моделі перенесення радіоактивної домішки в  ат-
мосфері та водному середовищі, а також математичні методи оцінки дозових 
навантажень на персонал і населення, забезпечує виконання прогностичних 
розрахунків радіоактивного забруднення навколишнього середовища (НС).

Розташування й кількість датчиків на території, що контролюється, ма-
ють першочергове значення у  реалізації завдань АСКРО і  обумовлюються 
демографічними, екологічними, економічними, фізико-технічними критері-
ями, які закладені в Стандарті.

Зазначимо, що вимоги Стандарту до формування мережі постів АСКРО на 
українських АЕС в повному обсязі не виконуються. Так, сформовані на АЕС за 
цим Стандартом мережі пунктів АСКРО «прозорі» для факела викиду радіо-
нуклідів з АЕС. Наприклад, на Запорізькій і Рівненській АЕС факел викиду по 
багатьох напрямках за певних метеоумов може не перекрити жодного поста 
АСКРО (!)[1]. Це є наслідком того, що, формуючи мережу постів АСКРО, їх роз-
ташовують, як правило, поблизу або в межах населених пунктів, ігноруючи 
вимогу Стандарту про врахування екологічних особливостей природного се-
редовища в районах розташування АЕС, зокрема ландшафту місцевості. Цей 
факт не дає змоги об’єктивно оцінювати реальний радіаційний стан НС за різ-
них режимів роботи АЕС, об’єктивно визначати дози опромінення населення, 
достовірно прогнозувати формування можливих радіаційних ситуацій, бути 
превентивно готовими до прийняття оптимальних рішень у разі аварії. 

Як показали розрахунки [2, 3], щоб зареєструвати факел викиду за будь-
якого напрямку вітру і  найгірших метеоумов, найменша кількість датчиків 
потужності дози g-випромінювання, які рекомендується розмістити на ПМ 
і в СЗЗ атомної станції з одним енергоблоком, має дорівнювати 22—25. На 
станціях, які мають два і більше блоків, кількість датчиків буде ще більшою, 
а в зоні спостереження їх має налічуватися до100 [4]. Жодна АЕС в Україні 
не  задовольняє цим умовам  — кількість датчиків там є  набагато меншою, 
хоча результати робіт з обґрунтування розташування і кількості постів АСКРО 
для деяких українських АЕС [5—7] говорять про необхідність їх збільшення. 
Отже, питання побудови оптимальної мережі постів АСКРО на даний час є 
актуальним. Під оптимізацією мається на увазі визначення кількості постів 
контролю (в подальшому під ПК розумітимемо пост з датчиком вимірювання 
потужності дози g-випромінювання, коротко — g-датчиком), розташованих 
за правилом, згідно з яким факел радіоактивного викиду, що виникає внаслі-
док аварії на АЕС, обов’язково буде зареєстровано хоча б одним з них.

Є кілька методичних підходів до цього питання. Так, тема повноти та 
достатності радіаційного контролю досліджувалась у роботах [5, 6]. В них 
були обгрунтовані фізичні принципи та методологія визначення чисельних 
критеріїв повноти і достатності контролю та наведено підхід до оптимізації 
розташування постів контролю з урахуванням характерних особливостей 
розподілу метеоданих, який дозволяє оцінити мінімальний об’єм контролю, 
необхідний для висновку про не перевищення чи перевищення контроль-
ного рівня для об’єкту, що контролюється. Але в цих роботах крім метео-
параметрів не було проаналізовано дію інших факторів (ландшафт, рельєф 
місцевості, щільність забруднення, чисельність населення та інші характе-
ристики місцевості та джерела викиду, а також економічні та фізико-технічні 
чинники), які впливають на формування мережі постів контролю.

Деякі з методичних підходів, наприклад ті, які пропонувалися для АСКРО 
Запорізької та Рівненської АЕС, наведено в роботах [7—9] і проаналізовано 
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в монографії [10]. Проте за допомогою запропонованих методик вирішува-
лись, в  основному, вузькі завдання: або оцінка та підтвердження ефектив-
ності вже наявної системи постів АСКРО (Рівненська АЕС), або визначення 
такого розташування постів, за якого в разі їх мінімальної чисельності забез-
печуватиметься повнота контролю, яка задовольняє користувачів системи, 
а за параметр оптимізації взято ймовірність виявлення викиду постами, роз-
міщеними в ЗС АЕС (Запорізька АЕС).

Визначаючи кількість та місця розташування ПК АСКРО Хмельницької 
АЕС виходили з того, що сформована мережа постів має гарантувати досто-
вірну реєстрацію викиду, за якого за межами СЗЗ буде перевищена фонова 
потужність дози, характерна для даної місцевості.

Обґрунтування методики формування мережі ПК АСКРО на Южно-Укра-
їнській АЕС знайти не вдалося. Мабуть, кількість і  розташування пунктів 
АСКРО вибиралися тут емпірично за умови відповідності вимогам галузево-
го стандарту України щодо створення АСКРО. 

Мета доповіді — запропонувати принципи формування мережі постів 
АСКРО і методику оптимізації кількості та місць розміщення постів з датчика-
ми для вимірювання потужності дози g-випромінювання з урахуванням різ-
них факторів, які впливають на формування, поширення і реєстрацію факела 
викиду на різних відстанях від АЕС. 

На наш погляд, принципи формування мережі ПК АСКРО повинні бути 
різними для ПМ, СЗЗ і ЗС. 

Основними завданнями АСКРО на проммайданчику є виявлення вики-
ду, який перевищує допустимий рівень, оцінка потужності викиду та визна-
чення напрямку його поширення на підставі даних про напрям вітру і стан 
стійкості атмосфери. Для отримання такої інформації досить розташувати 
g-датчики рівномірно за периметром ПМ на спорудах АЕС. Відстань між ними 
треба вибирати так, щоб будь-який викид, на будь-якій висоті та за будь-яких 
геометричних та лінійних розмірів був зареєстрований з  максимальною 
ймовірністю. В цьому разі ні екологічні (крім метеорологічних), ні економіч-
ні, ні демографічні чинники ролі не грають. Точність вимірювання залежить 
тільки від фізико-технічних характеристик застосованих датчиків.

До розміщення датчиків у санітарно-захисній зоні (радіус — до 3 000 м) 
потрібно висувати дещо інші вимоги. Вони полягають у  необхідності реє-
страції змін, що відбуваються з факелом викиду поза проммайданчиком. Ці 
зміни обумовлюються станом приземного шару атмосфери, на який, в свою 
чергу, впливає ландшафт місцевості (екологічний фактор). Оскільки в СЗЗ за-
боронено постійне і  тимчасове проживання людей і  вводиться режим об-
меження господарської діяльності, демографічний принцип розміщення 
ПК  АСКРО на неї не  поширюється. Таким чином, кількість і  розташування 
датчиків АСКРО в  СЗЗ визначатимуться метеоумовами, характеристиками 
підстильної поверхні та чутливістю датчиків (фізико-технічний фактор). Для 

урахування всіх цих факторів датчики мають розміщуватися рівномірно за 
азимутом, але на різній відстані від джерела викиду.

Формуючи мережу пунктів АСКРО в зоні спостереження АЕС (3  000—
30 000 м) в основу необхідно покласти еколого-гігієнічний принцип, що вра-
ховує і санітарно-гігієнічний, і екологічний підходи до радіаційного захисту. 
Це означає, що для автоматизованого контролю радіаційної обстановки тре-
ба створити таку мережу ПК, яка враховувала би не лише найнесприятливі-
ші метеоумови, а й типи ландшафтів (зокрема рельєф місцевості), щільність 
забруднення, чисельність населення та інші характеристики місцевості та 
джерела викиду, які піддаються кількісним оцінкам, а також економічні та фі-
зико-технічні чинники. Мережа постів АСКРО в ЗС повинна бути сформована 
на основі моніторингу метеоданих, ландшафтно-геохімічного і демографіч-
ного районування території, яка контролюється [4].

Далі розглянемо методику визначення кількості ПК АСКРО та їх розмі-
щення, яка може бути застосована для СЗЗ АЕС.  Методики для ПМ і  ЗС не 
розглядаються з причин, про які було сказано.

В основу методики покладено нормативний документ [11], рекомендо-
ваний для застосування на підприємствах ядерної галузі Росії. З його допо-
могою побудовані АСКРО на Нововоронезькій, Калінінській, Балаковській 
і Ростовській АЕС. 

Суть методики полягає в наступному.
Необхідну і достатню кількість g-датчиків, спроможних зареєструвати фа-

кел або хмару радіоактивних викидів, що поширюється від джерела за будь-
якого напряму вітру (0 <ц<2π) і за будь-якого стану стійкості атмо сфери, ви-
значають так. Приймають, що радіоактивна домішка розсіюється з висоти hеф 
за найгірших метеорологічних умов, які відповідно до класифікації моделі Па-
сквілла—Гіффорда характеризуються категорію стійкості атмосфери типу  F 
і швидкістю вітру 1 м/с. За цих умов відбуваються повздовжнє вітрове пере-
несення і слабка поперечна дифузія факела викиду. На підстильній поверхні 
на відстані R ≈ 3 км від джерела (межа СЗЗ) на проекції осі викиду задають по-
тужність дози зовнішнього опромінення, що дорівнює гранично допустимій 
річній дозі для категорії «В» (населення), вважаючи, що таку потужність дози 
створює в обраній точці факел, який поширюється в заданому напрямку.

У розподілі потужності дози в напрямку, перпендикулярному до осі фа-
кела викиду, знаходять відстань д, на якій вона дорівнюватиме порогу чут-
ливості датчика. Тоді необхідна кількість датчиків визначається цілою час-
тиною рівності

Nн = [2πR / 2д] = [πR / д],
а достатня кількість датчиків системи АСКРО, розташованих навколо одного 
енергоблоку АЕС, буде на одиницю більше:

Nд = Nн +1.
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Підхід до розміщення постів, запропонований у  [11], полягає у  вико-
ристанні в системі контролю необхідної й достатньої кількості датчиків Nд, 
розміщених на місцевості рівномірно за азимутом певним чином. Кожен 
з датчиків Ni, де i=1, 2, ..., Nд, встановлюється на відстані Ri від верхньої точки 
джерела радіоактивних викидів та на відстані ri від нижньої точки джерела, 
відмінній від відповідних відстаней усіх інших датчиків, наприклад, як у спі-
ралі Архімеда, яка являє собою гладку криву (рис.1), для якої Ri є функцією 
кута Ri=R0цi, цi=iДц, i=1, 2, 3, ... Nд, Дц=2р/Nд, або багатопроменеву зірку.

Викладена вище методика визначення необхідної й  достатньої кіль-
кості та азимутального розподілу g-датчиків АСКРО навколо АЕС враховує 
метеорологічні, економічні та фізичні принципи. Це дає підстави говорити, 
що вона повною мірою задовольняє критеріям, визначеним у Стандарті до 
формування мережі постів контролю. Але ця методика розглядає одиночне 
джерело викиду, тобто коли АЕС має один енергоблок, і не дає відповідей, як 
діяти у разі, якщо АЕС має два або більше блоків.

Рис. 1. Розміщення пунктів контролю АСКРО в СЗЗ за допомогою спіралі Архімеда (на 
перехресті кривої з променями) і багатопроменевою зіркою (у вершинах і основах 

променів)

Кількість g-датчиків, розташованих між двома блоками АЕС, визнача-
ють у такий спосіб. Датчики розставляють по спіралі Архімеда для кожного 
енергоблоку окремо і знаходять точки перетину двох сімейств прямих, що 
проходять через джерела викидів і датчики, розташовані на кривих. Точки 
на перетині прямих і визначають необхідну кількість датчиків, які потрібно 
встановити між блоками АЕС.  Для оптимізації кількості датчиків знаходять 

дублюючі точки у виділених напрямках. Датчики, які розташовані на кривих 
і  дублюють один одного, з  метою економії витрат на формування мережі 
пунктів АСКРО відкидають.

Для більшої кількості енергоблоків, розташованих на одній прямій або 
симетрично, для створення оптимальної мережі постів радіаційного контр-
олю пропонується застосувати метод трансляції (переміщення) [12].

Практичне використання методичного підходу до оптимізації кількості 
та місць розміщення постів АСКРО з датчиками для вимірювання потужності 
дози g-випромінювання розглянуто на прикладі Хмельницької АЕС. Побудо-
вано принципову схему розміщення g-датчиків АСКРО у СЗЗ для двох блоків 
станції.

Показано, що для виконання в повному обсязі умов Стандарту стосовно 
отримання достовірної інформації про радіаційну обстановку в зоні контр-
олю при штатній роботі АЕС і при аварії, в СЗЗ Хмельницької АЕС, де зараз 
працює два енергоблоки, треба розмістити 11 g-датчиків. На даний момент 
у СЗЗ станції розташовано три g-датчики АСКРО, що недостатньо для одер-
жання необхідної інформації про подальше розповсюдження факела ви-
киду, особливості формування поля радіоактивного забруднення навколо 
станції та прогнозування змін радіаційної обстановки в зоні контролю в разі 
виникнення радіаційної аварії й прийняття рішень щодо впливу АЕС на на-
вколишнє середовище і населення.

Для усунення недоліків існуючої зараз у СЗЗ Хмельницької АЕС мережі 
постів АСКРО пропонується її модернізувати і  розмістити пости контролю 
з g-датчиками відповідно до проведених розрахунків.

Взявши за основу вищеописаний методичний підхід, пропонується роз-
робити відповідний український нормативний документ.
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ГУ «Институт геохимии окружающей среды НАН Украины», г. Киев, Украина

О ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В АНТРОПОГЕНЕ СЕВЕРНОЙ 
ЕВРАЗИИ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕКТОНИКИ ПЛИТ

Существуют разные представления о причинах палеоклиматических 
изменений в антропогене Северных Европы, Азии и Америки, преимуще-
ственно в верхнем плейстоцене и голоцене Скандинавии и Сибири, которые 
имеют разную палеоклиматическую эволюцию. В раннем плейстоцене (при-
мерно с 600 тыс. лет назад) в Скандинавии и Великобритании был холодный 
климат, который приводил к оледенению огромных пространств, что вы-
звало в Северной Европе движение нескольких значительных ледников на 
юг от Скандинавии к Черному морю. Особенно значительным было Рисское 
верхнеплейстоценовое оледенение (200—100 тыс. лет назад), благодаря ко-
торому значительный Днепровский ледник, мощностью до 2,5 км, дошел по 
долине р. Днепр до городов Киева и Канева [1], где сохранились мощные 
ледниковые морены (рис. 1). Однако после Днепровского ледника в Сканди-
навии отмечается значительное потепление, а последний Валдайский лед-
ник 20—10 тыс. лет назад был незначительным и занял лишь центральную и 
северную часть России, включая Московскую область, но Украины не достиг. 

 

Рис. 1. Днепровский ледник в Северной Европе и Украине 200—100 тыс. лет назад [1].

Представления о климате как о режиме погоды является важной гео-
графической характеристикой местности для жизни человека, который до-
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статочно постоянен и определяется прежде всего солнечной радиацией и, 
соответственно, температурой воздуха на земной поверхности, зависящих 
от широты и высоты местности, близости к морю, от растительности¸ речной 
системы, снега, и загрязнения атмосферы. Кроме того, на климат влияют так-
же вулканизм, землетрясения и теплые морские течения. Особенно ярким 
примером влияния последних на климат является Гольфстрим и история его 
возникновения. Обычно среди климатологов преобладают представления 
о постоянстве климата для определенного региона, либо об общей тенден-
ции для климатической эволюции Земли. Например, о периодических из-
менениях климата под влиянием региональных или космических факторов 
[2]. Одним их таких факторов может быть тектоника плит, хотя скорость 
изменений климата обычно измеряется сотнями или десятками тысяч лет. 
Дрейф тектонических плит может также вызвать и более сложное измене-
ние климата — потепление в одном регионе и одновременное похолодание 
в другом регионе, связанное с дрейфом одной и той же материковой текто-
нической плиты. Например, Американской плиты, которая постоянно дви-
жется с востока на запад, надвигаясь на океаническую плиту Тихого океана, 
и при этом, открывается Атлантический океан с увеличением площади его 
океанической плиты [3] ( рис. 2).

 

Рис. 2. Северо-Американская материковая плита и соседствующие с ней течения 
в Тихом и Атлантическом океанах, в том числе теплое течение Гольфстрим или 

Северо-Атлантическое течение от Багамских островов до Скандинавии. 

Рассмотрим теперь колебания климата под влиянием тектоники плит в 
Северной Евразии и Северной Америке, а конкретнее: в Скандинавии, в Си-

бири и в Аляске, которые также связаны с новообразованием или, напротив, 
с прекращением теплых океанических течений. При наличии теплого мор-
ского течения температура в этих соседствующих территориях суши соста-
вит летом +10—15°С, зимой — минус 10—15°С, а в среднем около 0°С (как 
в Скандинавии сейчас). А при отсутствии теплого морского течения: летом: 
+5—10°С, а зимой — минус 30—40°С, в среднем минус 20°С (как в Якутии 
сейчас).

Сейчас в Скандинавии довольно теплый климат и значительного оледе-
нения, а тем более ледников, даже подобных Валдайскому, не наблюдается. 
Существует объяснение этому потеплению, связанное с теплым течением 
Гольфстрим в позднем плейстоцене, которое прорвалось через Фарерский 
порог около 100 тыс. лет назад, на север и теперь проходит мимо Велико-
британии и вдоль Скандинавии, определяя преобладающий здесь теплый 
климат, особенно с 10 тыс. лет назад.

Причиной такого явления могла быть тектоника плит. Вероятно Сканди-
навская плита в начале антропогена (2—3 млн. лет назад) пошла на север к 
северному полюсу, что связано со значительной силой гравитации поверх-
ностных плит Земли при уменьшении ее радиуса и направлены в сторону 
полюса [3]. При этом дрейфе Скандинавская плита поднималась вверх и ста-
новилась горной при встрече с плитой дна Се-
верного Ледовитого океана. При этом также 
образовалась впадина Балтийского моря. Од-
нако при таком росте горной системы Сканди-
навии на 2—3 км увеличивался также радиус 
Земли под ней, что затормозило дальнейшее 
движение Скандинавской плиты к северному 
полюсу (рис. 3 ). 

Поэтому Скандинавия в раннем плейсто-
цене уже находилась в Ледовитом океане меж-
ду 60 и 70 градусами северной широты, где был 
холодный климат и на ней образовывались 
ледники (как на Гренландии). Это также спо-
собствовало в плейстоцене формированию 
ледников в северной и центральной Европе. 
И только благодаря прорыву теплого течения 
Гольфстрим к Скандинавии в конце плейсто-
цена (около 100 тыс. лет назад) к ней пришло 
значительное потепление и закончились оле-
денения и ледники в Европу с 10—20 тыс. лет 
назад. Гольфстрим в Флоридском проливе 
имеет температуру более 26°С, ширину 75 км, 
глубину 700 м, скорость около 10 км/ч¸ с рас-
ходом воды в 20 раз более всех рек Земли [4]. 

Рис. 3. Изменение силы ( сум-
марной силы тяжести и силы 
вращения Земли вокруг своей 
оси) на поверхности Земли (F, 

H ) в зависимости от широты 
и высоты от поверхности 
океана ( +2 км — для гор с 

высотой в 2 км и минус 2 км — 
для морского дна на глубине 

2 км). 
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Противоположной описанной для Северной Европы является климати-
ческая эволюция Сибири, Якутии и Северной Америки, где до 70—75 широ-
ты преобладает гористая местность — до 2—3 км высоты. Здесь в четвертич-
ном периоде было тепло и до позднего плейстоцена отсутствовала вечная 
мерзлота, широко были распространены мамонты [5]. Однако в позднем 
плейстоцене — примерно с 100 тыс. лет назад, особенно с 10 тыс. лет на-
зад в Сибири, в том числе в Якутии и Магадане, наблюдается значительное 
похолодание, с образованием вечной мерзлоты и вымиранием мамонтов и 
других животных и растений. Кроме того, описанные процессы сказались не 
только на Сибири, но и на Северной Америке, прежде всего на Аляске.

Каковы же причины этих климатических изменений, которые привели в 
Северной Европе и Великобритании к потеплению, и в то же время в севе-
ро-восточной Азии (прежде всего в Сибири) и на Аляске) — к похолоданию? 
Некоторые исследователи связывают этот процесс с движением азиатских 
материков на север и образование гор, однако те же тенденции наблюдают-
ся и для Скандинавии, которая достигла 70 широты и 2,5 км высоты, также 
как и Якутия. О раздвигании тектонических плит в срединно-океанических 
хребтах и дрейфе континентов свидетельствуют субпараллельные магнит-
ные аномалии в них (рис. 4 ). Возраст этих аномалий — от 10 млн. лет тому 
назад до современности. Продолжительность магнитных аномалий от 0,1 до 
0,7 млн лет каждая. По ним можно оценить скорость движения плит, которая 
составляет около 6 см/год, а максимальная — до 12 см/год. 

Рис. 4. Линейные магнитные аномалии над хребтом Рейкьянес у о. Исландия. 
Черным — положительные аномалии относительно оси  

Срединно-Атлантического хребта [ 6, 7 ].

Таким образом, описанные климатические изменения в Скандинавии и 
Якутии скорее всего связаны с тектоникой плит. А конкретнее — с раскры-
тием Атлантического океана и с дрейфом Северо-Американского материка с 

востока на запад [3]. Видимо в раннем плейстоцене Северо-Американская ма-
териковая плита находилась восточнее своего теперешнего положения и Бе-
рингов пролив был значительно шире и, что особенно важно, значительно 
глубже теперешнего. Он имел характеристики, близкие к Гольфстриму — глу-
бину порядка 500—1000 м и по нему вначале с юго-востока на северо-запад, 
а затем вдоль сибирского побережья Азии на запад и на побережье Северной 
Америки (в Аляске) на восток проходило теплое течение (например, «Берин-
гово»), которое создавало в этом регионе теплый климат. Выявляется общая 
закономерная связь между открытием в позднем плейстоцене Гольфстрима и 
закрытием теплого Берингового течения, что определяется общей причиной: 
тектоникой плит, а именно дрейфом Северо-Американской материковой 
плиты с востока на запад при раскрытии Атлантического океана (рис. 2, 5). 

 

Рис. 5. Контактная зона между Северной Азией (Сибирью) и Северной Америкой 
(Аляской) по Беринговому проливу и северная часть Тихого океана с Беринговым 

морем, Алеутскими островами и морскими течениями.

Возможен следующий фантастический проект возвращения теплого 
климата в Сибири и на Аляске. Он представляет собой восстановление ран-
неплейстоценового Берингового пролива для пропускания в Ледовитый 
океан теплого течения. Дело в том, что Берингов пролив достаточно ши-
рок — около 80 км, но недостаточно глубок — менее 100 м. Для того, что-
бы он стал подобен раннеплейстоценовому Берингову проливу или Голь-
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фстриму нужно современный Берингов пролив углубить до 500—1000 м. Но, 
правда, длинна такого нового пролива или канала должна быть 1000—1500 
км. Тогда в него может пойти теплое течение с юга на север, которое идет и 
сейчас в сторону Берингова пролива к Алеутским островам, но не доходит 
до Берингового пролива около 1000 км (рис. 2, 5). Сооружение такого канала 
позволила бы добиться потепления в Сибири и во всей Северной Азии, а 
также в Северной Америке. Это, конечно, не просто, но при большом жела-
нии северных стран и учитывая их современные технические возможности 
можно было бы взяться за такой высокогуманный проект, важный не только 
для человечества, но и для всей живой природы. 

Изменение силы тяжести от 60-й до 70-й широты для Берингова пролива 
составит около 0,011 Н (рис. 3) с направлением этой силы в сторону полюса. 
Поэтому движение теплого течения через Берингов пролив на север по ка-
налу вполне обеспечено и его мощность зависит от сечения канала, прежде 
всего от его глубины.

С дрейфом материковых плит также связана миграция человека в го-
лоцене. В плейстоцене до 100 тыс. лет назад материковая плита Северной 
Америки была значительно удалена от Азии и Берингов пролив был зна-
чительно шире и глубже современного. Кроме того, через него шло теплое 
морское течение, он не замерзал и через него человек не мог мигрировать 
в Америку. В голоцене с 50—40 тыс. лет назад Северо-Американская пли-
та при движении на запад сузила Берингов пролив¸ который значительно 
обмелел и теплое морское течение через него постепенно прекратилось 
20—10 тыс. лет тому назад. Это вызвало похолодание климата и замерзание 
зимой Берингова пролива. Это способствовало миграции человека через 
Берингов пролив, т.е. из Азии в Северную Америку. Конечно, эта миграция 
имела небольшую скорость, но видимо она позволила постепенно заселить 
Америку древними племенами бывших охотников за мамонтами, которых 
после открытия Колумбом Америки в конце 15 века назвали индейцами. 
Таков вероятный и самый поздний путь заселения Америки людьми из их 
Африканского первоисточника. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СБРОСА И ОЧИСТКИ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ 
(ШАХТНЫХ) ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ КРИВБАССА

Опыт эксплуатации шахт Украины свидетельствует о постоянном росте 
минерализации шахтных вод [1]. В Донецком угольном бассейне с увеличе-
нием глубины добычи угля в период с начала 50-х годов до 1990 г. средняя 
минерализация шахтных вод возросла с 1,5 — 2,0 г/дм3 до 4,0 — 5,0 г/дм3. 
Анализ данных по региону свидетельствует, что 70% шахт сбрасывают воду 
с минерализацией до 3,0 мг/дм3, около 25% шахт — с минерализацией 3,0 — 
5,0 мг/дм3 и 5% шахт — с минерализацией более 5,0 мг/дм3.

Проблема сброса неочищенных высокоминерализованных шахтных 
вод не менее актуальна для региона Кривбасса. Особенностями шахтных 
вод Кривбасса являются:

-	 высокая минерализация — 20 — 100 г/дм3; усредненная минерализа-
ция вод ряда шахт в пруде-накопителе у б. Свистунова — до 40 г/дм3; 

-	 большие объемы сбросных шахтных вод — 10 — 12 млн. м3/год.
При сбросе шахтных вод в поверхностных водоемах наблюдается мно-

гократное превышение концентраций основных показателей химического 
состава воды, принятых ДСанПиН Украины.

Поиски решения проблемы очистки шахтных вод на лабораторных, 
опытно-промышленных установках обессоливания предпринимались с на-
чала восьмидесятых годов [2]. Однако, на сегодняшний день в Украине не 
существует ни одной действующей промышленной установки по обессоли-
ванию этих вод. Все применяемые схемы  базируются на методах механиче-
ской очистки и коагуляционной обработки шахтных вод с последующим их 
сбросом в поверхностные водоемы. Эти методы водоочистки не обеспечи-
вают полную деминерализацию шахтных вод и не позволяют осуществить 
утилизацию получаемых продуктов.

В регионе Кривбасса на данный момент проблема решается мето-
дом многократного разбавления усредненных шахтных вод горнорудных 
предприятий со сбросом в р. Ингулец. Сброс избыточных шахтных вод 
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осуществляется в соответствии со специальным регламентом [3], который 
определяет порядок их разбавления и сброса. Регламент разрабатывается 
специализированными организациями и утверждается Кабинетом Мини-
стров Украины ежегодно. В соответствии с регламентом, разбавление шахт-
ных вод пресной водой р. Днепр позволяет снизить их общую минерализацию 
до 9,0 г/л (хлоридов — до 4,5 г/л). Однако такое решение не обеспечива-
ет возможность использования воды из водоприемника (р. Ингулец) для 
целей питьевого водоснабжения в период сброса (ноябрь-февраль), а так-
же способствует засолонению подземных вод питьевого качества. Кро-
ме того, ухудшается качество воды в период вегетации (апрель-сентябрь) 
для целей орошения сельскохозяйственных культур. В регламенте отме-
чается, что для полного обеспечения экологических требований к сбро-
сам в поверхностный водоем по методу разбавления-промывки необхо-
димо увеличить объем перекачиваемой воды из р. Днепр с 100 — 110 до 
700 млн. м3/год. При этом суммарные затраты комплекса мероприятий по 
перекачке и расчистке русла р. Ингулец составят — 1,344 млрд. грн./год 
($ 51,7 млн./год).

В настоящее время известны способы глубокой очистки минерализо-
ванных вод, включающие обратноосмотическое обессоливание с последу-
ющим выпариванием концентрата и кристаллизацией сухих солей [4]. Одна-
ко о промышленной реализации предложенного способа для шахтной воды 
разработчики не сообщают. Внедрение в практику указанных способов 
сдерживается сложностью подготовки воды к обессоливанию и трудностью 
дальнейшей переработки концентрата обратного осмоса [5].

Усредненный состав шахтных вод в пруде-накопителе у б. Свистунова по 
основным показателям в мг/дм3:

pH Сl- SO4
2- Солесодерж. NH4

- NO3
- NO2

- Взвеш. PO4
3- Фенолы БПК5 Нефтепрод. Feобщ

8,0 20565 1395 38690 0,3 2,7 0,17 17,5 0,1 0,001 3,5 0,3 0,3

Предлагаемая в данной работе технология комплексной переработки 
шахтных вод включает реагентную обработку, механическую очистку от 
взвешенных веществ, обратноосмотическое концентрирование и выпари-
вание с кристаллизацией. 

На рис. 1. представлена принципиальная схема деминерализации шахт-
ных вод для условий шахты Любельская № 1, 2 Львовско-Волынского камен-
ноугольного бассейна Украины. 

Сущность предлагаемой технологии для условий очистки усредненных 
шахтных вод состоит в следующем [6]. Усредненная по химическому составу 
шахтная вода из пруда-отстойника направляется на установку для глубокой 
очистки. На первой стадии предусмотрена реагентная обработка, которая 
заключается в последовательном проведении сначала коагуляции, а затем 
содо-известкового умягчения. Нами предложено осуществлять оба процес-

са в одном аппарате — контактном осветлителе ВТИ-160 последовательно, 
раздельно друг от друга. В качестве коагулянта предпочтительно применять 
десятиводный кристаллический сульфат алюминия, а умягчение проводить 
вначале известковым молоком, а затем — раствором кальцинированной 
соды. В результате указанной обработки происходит удаление ионов каль-
ция и магния, которые выделяются из воды в виде шлама CaCO3 и Mg(OH)2. 
Указанный шлам после уплотнения и фильтрования на фильтр-прессе пред-
ставляет собой кальциево-магниевое сырье цементной промышленности.

После умягчения и фильтрования в зернистых фильтрах вода с уровнем 
рН=11 — 12 подкисляется раствором серной кислоты до рН=4,0. Умягчен-
ная и нейтрализованная вода подвергается обеззараживанию в ультрафи-
олетовой установке и затем подается в блок обратноосмотического обес-
соливания под давлением в 2,5 МПа. Ориентировочно одна треть воды 
фильтруется через мембраны с образованием пермеата с солесодержанием 
до 400 мг/дм3. Оставшаяся вода вытекает из модулей в виде концентрата с 
общим солесодержанием до 80000 мг/дм3. 

Концентрированный раствор после осмотической установки подверга-
ется корректировке по рН до 9,0 — 9,5 едким натром и подается на выпар-

Рис. 1 — Принципиальная схема деминерализации шахтных вод для условий шахты 
Любельская № 1, 2 Львовско-Волынского каменноугольного бассейна Украины
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ную установку. Принципиальная схема установки упаривания концентрата 
от установки обратного осмоса и кристаллизации солей приведена рис. 2.

Рис. 2 — Принципиальная схема упаривания концентрата от установки обратного 
осмоса и кристаллизации солей

1 — теплообменники (Т1, Т2, Т3), 2 — выпарные аппараты (5 шт. — I блок),
3 — выпарной аппарат (1 шт. — II блок), 4 — кристаллизатор, 5 — центрифуга,
6 — накопитель кристаллического сульфата натрия, 7 — емкости конденсата,

8 — емкость для рассола хлорида натрия, 9 — насосы (Н1, Н2, Н3).

Раствор концентрата, предварительно подогретый в теплообменниках 
(1), подается в пять последовательно установленных выпарных аппаратов 
(2) пленочного испарения I-го блока. При этом обеспечивается выпаривание 
до суммарной концентрации сухих веществ 22%. Затем доконцентрирован-
ный раствор направляют в кристаллизатор (4), где он охлаждается до темпе-
ратуры -5ºС. При этом из раствора выкристаллизовывается сульфат натрия 
в виде десятиводного мирабилита Na2SO4·10H2O. Кристаллы мирабилита от-
деляются на центрифуге (на схеме не показана) от маточника, промываются 
охлажденной до  -5ºС деминерализованной водой, фасуются и отгружаются 
потребителям, производящим стекло. 

Маточник кристаллизации сульфата натрия подогревается в рекупера-
ционном теплообменнике в емкости (8) и направляется насосами (9) в вы-
парной аппарат (3) II-го блока для выделения кристаллического хлорида на-
трия. При этом необходимо контролировать концентрацию сульфата натрия 
в маточнике с тем, чтобы не допустить его кристаллизации в этом аппарате. 

Следовательно, в последнем выпарном аппарате  будут образовываться 
только кристаллы хлорида натрия, которые отделяются центрифугой (5) и 
используется в коммунальном хозяйстве. Остающийся маточник кристалли-
зации хлорида натрия в количестве до 1% от исходной воды возвращает-
ся на стадию умягчения в начало технологической цепочки очистки. Таким 
образом, удается получить товарные монопродукты: технический хлорид и 
сульфат натрия. При этом предусмотрен рецикл части примесей сульфата 
натрия для использования на стадии умягчения воды перед операциями 
концентрирования и кристаллизации солей.

Пермеат от аппаратов обратного осмоса смешивается с конденсатом 
выпарных аппаратов. Минерализация смеси в соответствии с расчетами не 
превышает 100 — 120 мг/дм3, температура — 50 — 55ºС. Смесь конденсата 
и пермеата возможно использовать для горячего водоснабжения шахт, на 
ТЭЦ, а после охлаждения — в оборотных циклах с жесткими требованиями 
к качеству воды металлургических предприятий, в качестве сырья для про-
изводства напитков [7] и др. Таким образом, предложенная технология де-
минерализации шахтной воды может считаться практически безотходной, 
поскольку все микропримеси извлекаются из воды в виде товарного сырья. 

Следует отметить, что мембраны обратноосмотических аппаратов не 
обладают высокой долговечностью: нормативный срок эксплуатации 3 года, 
а в случаях применения при очистке высокоминерализованных шахтных 
вод этот показатель может составить не более одного года. Частая замена 
мембранных картриджей существенно ухудшает экономические показате-
ли при эксплуатации подобных установок.

Вместе с тем имеется позитивный опыт эксплуатации эксперименталь-
ной промышленной установки обратноосмотического обессоливания сла-
боминерализованной скважинной воды, применяемой для охлаждения 
эмальпровода на заводе «Южкабель», г. Харьков [8]. С момента пуска уста-
новки в 2009 году до настоящего времени выполнялся комплекс работ по 
наладке и модернизации с целью продления срока службы мембран. Выпол-
ненные работы позволили продлить срок службы мембран до 8 лет с обе-
спечением требуемого качества воды. Данный результат достигнут за счет 
технологических приёмов:

-	 постоянный контроль рабочего давления в канале мембранного 
картриджа установки и гидравлического сопротивления этого кана-
ла. Перепад давления на входе и выходе из мембранного канала по-
ддерживался постоянным — 0,05 — 0,06 МПа.

-	 рецикл части концентрата в мембранном канале, за счет чего обес-
печивалась скорость движения воды 0,1 — 0,12 м/с. 

-	 обеспечение автоматического вытеснения концентрата из мембран-
ного канала и заполнение его обессоленной водой (пермеатом) при 
отключении установки;
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-	 периодическая промывка мембранного картриджа попеременно 
кислыми и щелочными растворами, растворяющими возможные 
отложения на мембранах с последующей дезинфекцией мембраны 
специальными растворами. В качестве кислого раствора впервые 
в отечественной практике использовались растворы минеральных 
кислот (рН > 3,0), а в качестве щелочного — раствор тринатрийфос-
фата с комплексообразователем (рН < 10).

По результатам осмотра установки в мае 2017 года срок эксплуатации 
установки продлен до 2021 года. Применение данных технологических при-
емов и полученных оптимальных параметров работы позволило продлить 
срок эксплуатации мембран, повысить надежность и экономическую эффек-
тивность установки. 

Применение вышеперечисленных приемов при создании установок 
очистки шахтных вод с учетом их высокой минерализации требует коррек-
тировки и оптимизации технологических параметров работы на опытно-
промышленной установке.

Ориентировочный срок окупаемости комплекса работ по очистке и ути-
лизации 12  млн. м3/год сбросных (избыточных) шахтных вод Кривбасса из 
пруда-накопителя у б. Свистунова на установке большой производительно-
сти с применением предлагаемой технологии по нашим расчетам составит 
6 — 7 лет при условии полной утилизации полученных продуктов. Годовой 
объем получаемого продукта NaCl составляет ориентировочно 200 тыс.т/
год. Его применение возможно в следующих областях: на ТЭЦ, ТЭС городов и 
промышленных предприятий при регенерации Na-катионитовых фильтров; 
в ЖКХ — при размораживании дорог и тротуаров городов в зимний период; 
на химических предприятиях — при производстве газообразного хлора или 
хлорной воды с использованием в ЖКХ при обеззараживании сточных вод 
городов; в цементной промышленности — при производстве морозостой-
ких бетонов и др.

Однако, не исключена возможность, что большая часть получаемого то-
варного продукта (хлорида натрия) должна будет подвергнуться захоронению.

ВЫВОДЫ
1. Предложена технология комплексной переработки шахтных вод 

с  получением товарных продуктов — деминерализованной воды, 
хлорида и сульфата натрия. Указаны области их использования.

2. В результате эксплуатации экспериментальной промышленной уста-
новки обратноосмотического обессоливания слабоминерализован-
ной скважинной воды освоены технологические приемы, получены 
оптимальные параметры ее эксплуатации, обеспечивающие про-
дление срока службы мембран, надежную работу и экономическую 
эффективность установки.

3. Применение предложенных технологических приемов при создании 
установок очистки шахтных вод с учетом их высокой минерализации 
требует корректировки и оптимизации технологических параметров 
работы на новой опытно-промышленной установке.

4. Срок окупаемости (расчетный) комплекса работ по очистке и утили-
зации 12 млн. м3/год сбросных (избыточных) шахтных вод Кривбасса 
из пруда-накопителя у б. Свистунова с применением предлагаемой 
технологии и технологических приёмов составит 6 — 7 лет.
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РЕГЛАМЕНТ СБРОСА ВОЗВРАТНЫХ ВОД В  Р.  ПСЕЛ ИЗ НАКОПИТЕЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД ОАО «СУМЫХИМПРОМ»

Основными загрязнителями водных объектов в Сумской области явля-
ются предприятия коммунального хозяйства, которые подчинены органам 
местной исполнительной власти, молокоперерабатывающие и химические 
предприятия, в частности Сумское коммунальное предприятие «Горводока-
нал» и  ОАО «Сумыхимпром». Основными причинами сброса недостаточно 
очищенных сточных вод являются: неэффективная работа существующих ка-
нализационных очистных сооружений, недостаточное количество очистных 
сооружений канализации [1].ОАО «Сумыхимпром» — это завод химической 
промышленности. Основная деятельность предприятия  — производство 
фосфатных удобрений и другой продукции крупнотоннажной неорганиче-
ской химии [2].

Водоотведение сточных вод ОАО «Сумыхимпром» осуществляется 
в  р.  Псел через два выпуска. По выпуску №1 в  р. Псел отводятся возврат-
ные смешанные промышленные, хозяйственно-бытовые и  сточные воды 
с территории предприятия, образовавшиеся в результате выпадения атмос-
ферных осадков. Выпуск расположен на левом берегу р. Псел в границах на-
селенного пункта. Через выпуск № 1 сброс возвратных вод осуществляется 
постоянно. Экологические требования для отведения возвратных вод этого 
выпуска в  водный объект согласно Правил охраны поверхностных вод [3] 
заключаются в непревышении коммунально—бытовых предельно допусти-
мых концентраций (ПДК) веществ непосредственно в возвратных водах. Для 
соблюдения этих требований разрабатываются проекты ПДС веществ с воз-
вратными водами согласно инструкции [4].

По выпуску № 2 осуществляется водоотведение промышленных сточ-
ных вод, очищенных после станции нейтрализации и осветлённых в шламо-
накопителе (физико-химическая очистка). Выпуск № 2 береговой, безнапор-
ный, расположен на левом берегу р. Псел за границами населенного пункта 
(ниже выпуска № 1). Экологические требования для него согласно Правил 
[3] заключаются в непревышении рыбохозяйственных ПДК в контрольном 
створе водного объекта.

В сточных водах выпуска №  2 по показателям азот аммонийный 
(37,1  мг/дм3), нитриты (6,71мг/дм3), фториды (1,51 мг/дм3), хлориды 
(182,6  мг/дм3), сульфаты (2889 мг/дм3), никель (0,022 мг/дм3) наблюдается 

превышение рыбохозяйственных ПДК. По остальным показателям возврат-
ная вода соответствует нормативам качества воды для водного объекта ры-
бохозяйственной категории. Водоотведение через выпуск № 2 осуществля-
ется периодически (в период весеннего паводка). В маловодные годы при 
сбросе возвратных вод без учета расхода воды в р. Псел возможно превы-
шение рыбохозяйственных нормативов в контрольном створе выпуска.

В соответствии с Водным кодексом Украины [5] (ст. 74) периодический 
сброс возвратных вод с технологических водоемов должен осуществляться 
согласно индивидуальному регламенту, а постоянный сброс возвратных вод 
в природные водные объекты осуществляется согласно проектам предель-
но допустимого сброса (ПДС) веществ. Методика расчета ПДС веществ уже 
разработана и  утверждена соответствующая инструкция [4].К сожалению, 
до сих пор отсутствует методика расчета периодического сброса возврат-
ных вод с технологических водоемов, а также отсутствуют нормативные до-
кументы, которые регламентируют порядок расчета периодического сброса 
возвратных вод с этих объектов.

Сброс возвратных вод по выпуску № 2 осуществляется периодически из 
накопителя, поэтому для обеспечения экологических требований необхо-
дима разработка регламента периодического сброса возвратных вод через 
данный выпуск. Разработка регламента предполагает определение количе-
ства этапов водоотведения, расхода возвратных вод на каждом этапе и дли-
тельности этапов.

Для расчета регламента периодического сброса возвратных вод из на-
копителей предлагается следующий алгоритм, включающий выполнение 
нескольких расчетных шагов.

Шаг 1. Рассчитывается минимальная кратность разбавления в контроль-
ном створе n*, необходимая для выполнения экологических требований 
(непревышение рыбохозяйственных ПДК в контрольном створе).Расчет вы-
полняется по формуле

 

в

1

-
* max

-

фS
i i

ПДК           фi
i i

n
=

=
, (1)

где S  — количество нормируемых веществ; в
iC   — концентрации веществ 

в воз вратных водах; ф
iC  — фоновые концентрации веществ; ПДК

iC  — рыбохо-
зяйственные ПДК веществ. 

Формула (1) применима только для случая, когда фоновая концентра-
ция меньше ПДК. Если фоновая концентрация больше или равна ПДК, рас-
чет необходимой кратности разбавления предлагается выполнять, исходя 
из условия, что в контрольном створе концентрация вещества превышает 
фоновую не более, чем на 10 %. Аналогичный подход используется в стра-
нах ЕС [7].
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Для расчета необходимой кратности разбавления использовали исход-
ные данные о фактических концентрациях в возвратных водах выпуска № 2 
и фоновых концентрациях в р. Псел (таблица 1). Расчет проводился только 
по тем веществам, для которых фактическая концентрация превышает фо-
новую и предельно допустимую концентрации.

Таблица 1. Исходные данные и результаты расчета  
необходимой кратности разбавления.

Вредные ве-
щества

Фактическая 
концентрация

Фоновая кон-
центрация

ПДК рыб
хоз

Необходимая 
кратность  

разбавления

Азот 
аммонийный

22,53 0,97 0,39 222,3

Нитриты 5,35 0,4 0,08 123,8

Фториды 1,17 0,59 0,64 11,6

Сульфаты 2147,14 88,58 100 180,3

Минерализа-
ция

3040,75 509,17 1000 5,2

Никель 0,02 0 0,01 2

Как видно из результатов расчета необходимая кратность разбавления 
определяется показателем азот аммонийный и составляет 222,3.

Далее повторяется выполнение расчетных шагов 2—4 до тех пор, пока 
не будет выполнено условие (4).

Шаг 2. Исходя из типового гидрографа реки — приемника возвратных 
вод, построенного с учетом водности года, определяется среднемесячный 
расход реки Q для месяца, наиболее предпочтительного с точки зрения раз-
бавления возвратных вод. Наиболее предпочтительный месяц выбирает-
ся по максимальному расходу реки, так как это обеспечивает наибольшую 
кратность разбавления. Типовой гидрограф р. Псел в  районе г. Сумы для 
года малой водности представлен на рисунке 1.

Как видно из представленной диаграммы, при первом выполнении 
шага 2 будет выбран месяц март; при этом расход реки составит Q = 31,3 м3/с. 
При втором выполнении шага 2 будет выбран месяц апрель; при этом рас-
ход реки составит Q = 19,1 м3/с и т.д.

Шаг 3. Для выбранного на шаге 2 месяца вычисляется максимальный до-
пустимый расход возвратных вод qmax, при котором достигается необходи-
мая минимальная кратность разбавления возвратных вод n*. Величина qmax 
определяется из уравнения
 n(qmax) = n*, (2)

где n(q)  — функция, определяющая зависимость кратности разбавления 
n  от расхода возвратных вод q. Кратность разбавления (функция n(qmax)) 
рассчитывалась методом Фролова-Родзиллера [6]. Уравнение (2) решалось 
в системе Excelс использованием надстройки «Поиск решения». 

Шаг 4. Вычисляется время t (в сутках), необходимое для сброса объема 
возвратной воды Vt, оставшегося в накопителе к началу месяца. Расчет вы-
полняется по формуле

 max86400
tV

t
q

=
⋅ . (3)

Если выполняется условие
 t ≤ tm, (4)
где tm — количество суток в выбранном месяце, расчет заканчивается; в про-
тивном случае выполняется возврат к шагу 2.

На основе расчетов, выполненных по описанному выше алгоритму, для 
годового объема возвратных вод в накопителе V0 = 500,6 тыс. м3 (фактиче-
ский годовой расход) был рассчитан следующий регламент сброса (табл. 2).

Рассчитанный регламент обеспечивает выполнение рыбохозяйствен-
ных требований в  контрольном створе выпуска №  2. При увеличении го-
дового расхода возвратных вод по выпуску №  2 для соблюдения рыбохо-

Рисунок 1. Типовой гидрограф р. Псел для года малой водности
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зяйственных требований в  контрольном створе необходимо увеличение 
количества этапов водотведения.

Представляется целесообразным применение разработанного алго-
ритма для расчета регламентов периодического сброса возвратных вод из 
накопителей промышленных сточных вод, а также шахтных или карьерных 
вод.
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Таблица 2.  
Расчетный регламент сброса возвратных вод с выпуска № 2  

ОАО «Сумыхимпром» для маловодного года

Этап водоот-
ведения

Объем возвратных 
вод в накопителе 

к началу этапа, 
тыс. м3

Период
(месяц 
года)

Длитель-
ность этапа, 

сут.

Расход 
возвратных 

вод, м3/с

Этап 1 685,7 март 31 0,11
Этап 2 306,85 апрель 30 0,08

УДК 621.18

Варламов Г. Б., д-р техн. наук, Дащенко О. П., Романова К. О., Вовченко Д. І.,  
Кодь Д. С. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОЇ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ — ОСНОВА СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ КРАЇНИ У  ГАРМОНІЇ З  ПРИРОДОЮ

Урбанізація — найбільший глобальний виклик XXI століття. ЇЇ пік припав 
на 2007 рік, коли вперше в історії людства кількість міських жителів досягла 
3,3 мільярда, що складало більше половини всього населення планети. Згід-
но з прогнозами до 2030 року понад 60% населення буде урбанізовано.

Постійно зростаюча міграція мешканців невеликих міст та сіл у  великі 
міста зумовлена такими факторами, як більш комфортні умови проживання, 
економічні і  соціальні можливості, наявність привабливих робочих місць, 
призводить до різкого зростання кількості та щільності заселення мегапо-
лісів (міст з населенням більше 1 мільйона мешканців), суттєвого зростання 
енерговиробництва та енергоспоживання, створення та розвиток нових ви-
робництв, відкриття та реалізація нових форм соціально-побутового обслуго-
вування населення, зростання масштабів транспортної інфраструктури тощо.

Таке стрімке зростання мегаполісів створює серйозні екологічні, еконо-
мічні та соціальні проблеми. І хоча самі міста складають лише два відсотки 
від площі заселених земель, вони мають значний вплив на навколишнє се-
редовище всієї планети. Відомо, що 75 відсотків світової енергії та 80 відсо-
тків викидів парникових газів — результат «життєдіяльності» мегаполісів [1, 
2]. Ці негативні тенденції також мають постійно зростаючий характер і прямо 
пропорційні темпам розвитку великих міст.

Таким чином, мегаполіси є найбільшими за масштабами та концентрація-
ми негативного впливу на навколишнє природне середовище (НПС) зонами, 
які здатні спричинити деградацію довкілля, породжують протиріччя при ви-
значенні стратегії оптимального й перспективного розвитку мегаполісів та 
столиць різних країн.

З одного боку, доцільною є консолідація міст та перетворення їх в ме-
гаполіси, де мільйони людей зможуть мати високий рівень життя. З іншого 
боку, такий стрімкий, нерозважливий спосіб розвитку мегаполісів може 
спричинити екологічну катастрофу значного масштабу.

З метою вирішення питання сталого розвитку мегаполісів не допускаю-
чи при цьому деградації навколишнього середовища виникла необхідність 
створення нової енерго-екологічної парадигми (НЕЕП) енергозабезпечення 
мегаполісів, як основи сталого розвитку у гармонії з природою.

Основна мета НЕЕП полягає в розв’язанні двох головних і невідкладних 
проблем: підвищення екологічної безпеки енерговиробництва одночасно 
з надійністю енерго та теплопостачання для споживачів великих міст.
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Основні положення НЕЕП:
1. Повне і якісне енергозабезпечення всіх споживачів як в окремих ра-

йонах, малих населених зон, так і в великих, потужних за споживан-
ням промислових та густо заселених районів мегаполісів. 

2. Показники контролю процесів енерговиробництва повинні відпо-
відати вимогам і умовам дотримання екологічних норм, визначених 
законодавством України і  Європейського Союзу із забезпеченням 
максимально можливого високого рівня енергоефективності.

3. Збільшення енергетичних потужностей об’єктів енерговиробництва 
повинно здійснюватись тільки за рахунок найсучаснішого енерге-
тичного обладнання на засадах застосування принципу екологічної 
рівноваги [3] із дотриманням загальних підходів енерго-екологічного 
аналізу експлуатації об`єктів енерговиробництва [4, 5].

4. Системи тепло- і  енергозабезпечення споживачів тепловою і  елек-
тричною енергією повинні бути максимально автоматизовані, якість 
обслуговування обладнання не повинна залежати від «людського 
фактору» і автомодельно підтримувати оптимальний режим енерго-
забезпечення з  урахуванням кліматичних умов навколишнього се-
редовища [6].

5. Збільшення питомих потужностей енергозабезпечення на одиницю 
площі мегаполісів (при збільшенні щільності забудови житлових ма-
сивів) повинно здійснюватись при забезпеченні високих показників 
енергетичної ефективності і екологічної чистоти енерговиробництва 
за рахунок локального розміщення індивідуальних або змішаних 
систем тепло- і енергогенерування з використанням сучасних інно-
ваційних технологій: ORC-циклу (органічного циклу Ренкіна), LENR 
(технології з  використанням низькоенергетичних ядерних реакцій), 
газопарової установки ГПУ «ВОДОЛІЙ», контактних теплогенераторів 
в тому числі таких, які працюють на екологічно чистому водневому 
паливі типу ТВАК, теплонасосних установок (ТНУ).

Стратегія реалізації НЕЕП полягає у  здійсненні гарантованого якісного 
тепло- та енергозабезпечення споживачів за рахунок науково-обгрунтова-
ного оптимізованого підключення до теплових і  електричних мереж інди-
відуальних установок централізованого (ORC-установки, ГПУ «ВОДОЛІЙ») 
та децентралізованого (індивідуального) тепловиробництва (ТВАК, LENR-
установки, ТНУ).

Дана стратегія реалізації НЕЕП дозволяє врахувати різні комплексні осо-
бливості енергозабезпечення споживачів тепловою і електричною енергією, 
а саме: місця підключення до мереж, перспективне збільшення енергоспо-
живання у місцях ущільнення забудови житлових масивів, відкриття нових 
промислових об’єктів, будівництво нових спортивно-оздоровчих та соціаль-
но розважальних центрів, тощо.

Рис. 1 — Принципова схема підключення додаткових джерел енерговиробництва: 
1— теплові мережі (пряма та зворотня магістралі); 2 — споживачі теплової енергії 
(житлові будинки, соціально-побутові споруди, спортивно-оздоровчі комплекси про-
мислові підприємства тощо); 3 — теплогенератор воднево-активний контактно-

го типу ТВАК; 4 — теплонасосна установка (ТНУ); 5 — промислове підприємство 
з наявністю вторинних джерел енергії (технологічні стічні води, повітря, продукція, 
що потребує охолодження тощо); 6 — установки LERN; 7 — газо-парова установка 
з когенераційним циклом «ВОДОЛІЙ»; 8 — зона критичного енергозабезпечення (кін-

цева тупикова частина теплових мереж) з перспективою забудови та збільшенням 
тепловикористання; 9 — районна котельня (РК); 10 — установка, яка працює за 

ORC- циклом (виробництво електроенергії).

На рис. 1 наведена принципова схема підключення додаткових високо-
ефективних та екологічно безпечних джерел тепло- та енерговиробництва 
в  зоні критичного енергозабезпечення. Критичність енергозабезпечення 
виникає з причин наявності тупикових частин теплових мереж, теплозабез-
печення яких утруднене значним віддаленням від джерел централізовано-
го теплозабезпечення (ТЕЦ, РК). Ця критичність особливо проявляється під 
час зниження температури довкілля у зимовий період, що супроводжується 
зниженням температури у прямій (подавальній) магістралі теплових мереж 
у  зв’язку із збільшенням тепловикористання споживачами та тепловими 
втратами у мережах. Іноді джерела теплопостачання не в змозі підвищити 
температуру теплоносія у  подавальному (прямому) магістральному трубо-
проводі з  причин необхідності одночасного суттєвого збільшення тиску 
у  магістралі. Розрив теплових мереж під час сильних морозів є  наслідком 
збільшення тиску у магістралі з метою підвищення температури теплоносія 
і забезпечення теплом споживачів у зонах критичного енергозабезпечення 
у відповідності до існуючих санітарних вимог і норм.

Запропонована стратегія НЕЕП дозволяє реалізувати принцип повного 
комплексного енергозабезпечення таких критичних зон за рахунок підклю-
чення інноваційних теплоенергетичних установок нового покоління. 
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Такі установки мають суттєві переваги і  вищі показники енергетичної 
ефективності і екологічної безпеки у порівнянні із фізично та морально за-
старілими установками та циклами. Наприклад когенераційна газо-паро-
ва установка «ВОДОЛІЙ», розроблена науковцями КПІ ім. Ігоря Сікорського 
і  збудована спеціалістами ДП НВКГ «ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ» на компресорній 
станції «Ставищенська», має ККД на рівні 44%, що вище на 10—12 % за іс-
нуючі сучасні закордонні аналоги, а викиди оксидів азоту та оксидів вуглецю 
у  декілька разів менші за існуючі нормативні гранично-допустимі концен-
трації (ГДК), на рівні 25—30 мг/м3. 

Водневий контактний теплогенератор типу ТВАК, який розроблений 
науковцями КПІ ім. Ігоря Сікорського, має ефективний ККД енергоперетво-
рення на рівні 105—106 % (у розрахунку на нижчу теплотворну здатність 
палива), а викиди NOx не перевищують 10 мг/м3, причому викиди CO взагалі 
відсутні. Такі високі енерго-екологічні показники ГПУ «ВОДОЛІЙ» та ТВАК ма-
ють завдяки ефективній реалізації контактного енергообміну.

Підключення ГПУ «ВОДОЛІЙ» до теплових і  електричних мереж у  кри-
тичних зонах за когенераційною схемою (виробництво одночасно теплової 
і електричної енергії) не шкодить екології, не потребує значних площ і до-
зволяє додатково утворювати технічну воду. Наприклад, ГПУ «ВОДОЛІЙ» по-
тужністю 16 МВт займає майданчик розмірами 10м×10 м і додатково генерує 
майже 30 тон води за добу за рахунок сполучення вільного водню Н2, який 
міститься у природному газі, з атмосферним киснем О2 в процесі спалюван-
ня газу-водню і тепломасообміну у контактному енергообміннику.

Аналогічні комплексні переваги властиві і контактному водневому тепло-
генератору типу ТВАК, який також ефективно реалізує процеси контактного 
енергообміну. Наприклад, розміри ТВАК-1,0 тепловою потужністю 1 Гкал/год 
не перевищують у діаметрі 800 мм, а у висоту 1200 мм. При експлуатації, крім 
наведених високих енерго-екологічних показників, ТВАК здатен генерувати 
додаткову технічну воду у кількості 25 л/год, яку доцільно використовувати 
як підживлювальну воду для теплових мереж.

Установки з  використанням ORC-циклу та LERN мають не високу елек-
тричну і  теплову потужності відповідно і  можуть бути підключені до РК 
(рис.  1) та індивідуальних споживачів (житлові будинки, офіси, невеличкі 
спо руди).

Наведені інноваційні технології вже починають застосовуватися у  роз-
винутих країнах і мають перспективу збільшення масштабів застосування за 
рахунок високих екологічних показників та енергоефективності енергови-
робництва. Для України ці технології ще маловідомі, оскільки мають високий 
монопольний захист технічної реалізації, значну питому вартість і тому об-
межені у масштабах впровадження.

Тому доцільно розпочати реалізацію НЕЕП в Україні за рахунок впрова-
дження сучасних вітчизняних інноваційних високоефективних й екологічно 

чистих технологій енергевиробництва ГПУ «Водолій» та теплогенератора 
типу ТВАК. 
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ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ СТАНУ АТМОСФЕРИ

Моніторинг навколишнього природного середовища в  регіонах необ-
хідний для встановлення факторів, що впливають на екологічну обстановку, 
зокрема стану атмосферного повітря, як одного з основних чинників впливу 
на стан здоров’я населення. Результати спостережень дають змогу готувати 
необхідні управлінські рішення для прийняття своєчасних заходів по зни-
женню ступеню екологічного неблагополуччя на території, що спостеріга-
ється.

Згідно з вимогами Директиви 2008/50/ЄС на всій території держави для 
кращого контролю і управління якістю атмосферного повітря повинні бути 
створені та затверджені Кабінетом Міністрів України зони та агломерації, на 
яких мають проводитись спостереження. Зона — частина території держа-
ви, визначена для цілей оцінювання і управління якістю атмосферного по-
вітря, агломерація — велике місто з передмістями із населенням більше 250 
000 чоловік або група самостійних міст пов’язаних між собою економічними 
і побутовими зв’язками та загальними інженерними мережами і спорудами, 
якщо населення становить 250 000 чи менше, із встановленою державою 
густотою населення на квадратний кілометр.

В зонах та агломераціях необхідно проводити дослідження (моніторинг) 
якості повітря за всіма інгредієнтами, які проголошені в Директивах 2008/50/
ЄС та 2004/107/ЄС (ТЧ10, ТЧ2, 5, сірчистий газ, двоокис азоту та окису азоту, 
окис вуглецю, свинець, бензол, миш‘як, нікель, кадмій, бен-з(а)пірен, озон) 
з метою визначення концентрацій кожного з показників. До переліку показ-
ників Директив входять і такі, що досі не спостерігались у існуючих мережах, 
наприклад ТЧ10, ТЧ2, 5, озон. Крім того спостереження за основними показни-
ками мають вестись безперервно тобто у режимі поточного часу, але таких 
постів у існуючий мережі спостережень на теперішній час нажаль не існує. 

На основі таких спостережень мають бути визначені верхній і нижній по-
роги оцінювання, що застосовуються як критерії для вибору методів визна-
чення рівня забруднювачів в атмосферному повітрі при оцінки якості атмос-
ферного повітря зон або агломерацій.

Забезпечення виконання вимог Директив практично не можливе без 
суттєвої реорганізації існуючих мереж спостережень, зокрема переоблад-
нанням їх сучасним приладовим обладнанням та створенням необхідного 
програмного забезпечення для збору, накопичення та опрацювання інфор-

мації, що має надходити з мереж спостереження, як у поточному режимі так 
і за результатами опрацювання відібраних проб. За попередніми оцінками 
обсяг повідомлень за добу складатиме близько 11600 повідомлень.

Обладнання автоматизованих постів має забезпечувати необхідний ре-
гламент спостережень та відбору проб, крім того необхідно мати обладнан-
ня для проведення спостережень за заданим маршрутом або на конкретній 
місцевості. 

На теперішній час в ТОВ «Позитрон» м. Жовті Води сумісно з УКРНДІЕП 
опрацьовано та підготовлено до виробництва приладове обладнання ме-
реж спостережень для виконання таких досліджень та програмне забезпе-
чення верхнього рівня для опрацювання інформації, що буде отримуватись. 
На рис.1 представлено одна з  моделей такого приладового обладнання 
призначеного для проведення маршрутних спостережень, малогабаритний 
аналізатор AirEXPERT.

 

Рис. 1. Малогабаритний аналізатор AirEXPERT

Газоаналізатори-сигналізатори нового покоління з  вбудованими кана-
лами передачі даних (на основі Інтелектуального Модуля) призначені для 
вимірювання концентрації шкідливих токсичних газів в атмосферному пові-
трі шляхом автоматичного вимірювання параметрів NO, NO2, CO, SO2. H2S і ін-
ших газів, температури, атмосферного тиску, відносної вологості, шуму, ви-
значення координати GPS, контролю технічного стану газоаналізатора для 
довготривалого зберігання даних вимірювань у внутрішній пам’яті газоана-
лізатора, передачі їх по каналу GPRS на з сервер провайдера або хмарний 
сервер, створення бази даних тривалих вимірювань шляхом переміщення 
приладу користувачем (пішки, на велосипеді, на автомобілі, на трамваї або 
тролейбусі) за маршрутом руху різних соціальних груп, жвавих маршрутів 
руху міського транспорту, місць масового скупчення населення, в районах 
небезпечних промислових підприємств для подальшої побудови просто-
рово-часового розподілу виміряних даних в різних формах за різні періоди 
часу для оцінки екологічної обстановки населених місць. Кілька недорогих 
газоаналізаторів (до 20 штук), які працюють одночасно створюють мережу 
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недорогих сенсорів мобільного і  стаціонарного застосування для аналізу 
аварійних концентрації повітря біля промислових підприємств як альтер-
нативу дорогим стаціонарним станцій контролю якості повітря минулого 
покоління. Реальні дані отримані за допомогою досвідного пристрою відо-
бражаються за допомогою ПО RETIGO наведені на рис. 2 (частота опитування 
приладу = 5 сек).

Таким чином, даний прилад забезпечує вирішення одного із завдань 
поліпшення якості атмосферного повітря  — картографування (картуван-
ня) просторово — часового розподілу концентрації ВХВ населених місць зі 
створенням відповідних баз даних і використання цих даних для зниження 
захворюваності населення, викликаної шкідливими хімічними речовинами 
від транспорту і промисловості.

В даний час розробляється другий прилад з лінійки AirEXPERT стаціонар-
ний газоаналізатор для вимірювання концентрації семи газів.

Рис. 2.  Дані, що отримані за допомогою досвідного пристрою

Також розроблені і  пройшли іспити пере-
носні хімічні пости екологічного моніторингу 
з автономним до 7 днів від вбудованих літієвих 
акумуляторів і мережевим живленням, а також 
живленням від сонячної панелі... в  разі вико-
ристання як стаціонарного ППХК, спеціальні 
кріплення, включаючи магніти — для установки 
ППХК в важко доступних місцях, наприклад на 
цистернах з  хімічно небезпечними речовина-
ми, на огорожі, стіни, стовпі, даху рис. 3.

Також розроблене програмне забезпечен-
ня верхнього рівня з урахуванням вимог дирек-
тиви 2008/50/ЄС. Фрагменти інтерфейсу опера-
тора представлені на рис. 4.

ВИСНОВКИ
Оскільки спостереження за забруднення ат-

мосферного повітря та викидів є однією з осно-
вних компонентів системи моніторингу ОПС 
в Україні, створення та розвиток локальних ме-
реж автоматизованих спостережень за станом 
атмосферного повітря повинні бути головним 

напрямком розвитку цієї системи [7]. В першу чергу це стосується великих 
промислових міст, кожен з яких має свої особливості в плані джерел забруд-
нюючих речовин, ландшафту, клімату та техногенних факторів. Такий підхід 
відповідає вимогам Директиви 2008/50 / ЄС. 

Рис. 3. Пост екологічного  
моніторингу

Рис. 4. Фрагмент інтерфейсу оператора
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ЩОДО ПРОЯВУ ІНВАЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АБОРИГЕННИМИ ВИДАМИ

У світовій природоохоронній практиці значна увага приділяється про-
блемі поширення і оцінці впливу інвазійних видів, як однієї з основних за-
гроз біорізноманіттю і визнаному джерелу біологічного забруднення. Не 
дивлячись на те, що в останні десятиліття відповідна тематика активно ви-
вчається, аналіз літературних джерел свідчить, що на даний час розуміння 
біології та питання прогнозування впливу інвазій недостатньо повні та по-
требують подальшого вивчення.

Інвазійні види становлять значну загрозу біорізноманіттю, перш за все за 
рахунок конкуренції з місцевими видами. Відомо, що основними факторами, 
які сприяють втраті біорізноманнітя є деградація і фрагментація середовищ 
існування, а також загрози, що становлять інвазійні види. Для більшої по-
ловини зниклих хребетних організмів агресивні чужорідні види — головна 
причина зниження чисельності, друга — втрата місць проживання [1]. Фраг-
ментація середовищ існування і деградація природних ландшафтів можуть 
взаємодіяти з інвазійними явищами, таким чином підсилюючи прояв нега-
тивних для екосистеми наслідків.

Результати натурних досліджень найбільш поширених видів-вселенців 
рослинного та тваринного походження у Харківській області, проведених 
фахівцями УКРНДІЕП за останній час, підтверджують зменшення біорізнома-
ніття природних угруповань при натуралізації адвентивних видів [2].

За більш поширеним визначенням інвазійними видами вважаються такі, 
що поширилися за межі місць їх природного існування у нові умови з не-
гативними наслідками для місцевих видів і екосистем, а також можуть мати 
негативні ефекти для здоров’я людинита господарської діяльності. 

Проте, за останні роки спостерігається збільшення зафіксованих випад-
ків прояву інвазійних властивостей аборигенними видами, таких як стрімке 
зростання популяції, висока здатність до поширення, високий рівень ре-
продуктивності, фенотипічна пластичність, пластичність репродуктивних 
стратегій та інших характеристик, що властиві інвазійним чужорідним ви-
дам.

Прикладом є розповсюдження аборигенного Pteridium aquilinum (Орляк 
звичайний) у Великобританії, де протягом багатьох років діє національна 
програма з боротьби з цим інвазійним бур’яном, що викликає проблеми 
в високогір’ях та на пасовищах і важко піддається контролю насамперед 
за рахунок розгалуженої системи кореневищ та високої продуктивності [3].
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Пірманом у 2004 р. обговорювалися питання прояву інвазійних власти-
востей аборигенними видами, які отримали назву «nativethugs». Було під-
креслено, що за впливом на природні екосистеми вони можуть провокувати 
негативні наслідки навіть гірші за чужорідні види [4]. 

В Україні прикладом прояву інвазійних властивостей аборигенними 
видами може бутизначне розповсюдження водяного горіху у літній період 
в басейні р. Дніпро та зокрема Дельті Дунаю, яке спостерігалось спеціаліста-
ми УКРНДІЕП під час проведення останніх експедиційних досліджень. 

Один із прикладів прояву інвазійних властивостей розглядається у робо-
ті [5]. Оскільки омелу білу можна вважати аборигенною для нашої місцевос-
ті, то цей організм та інші організми, які можуть викликати інвазійні явища 
у межах природних ареалів розповсюдження, треба вважати аборигенними 
видами з потенціалом до прояву інвазійних властивостей. Існує необхідність 
більш детального розмежування цих понять зважаючи на переважаюче ви-
користання у екологічній термінології визначення інвазії, як процесу роз-
витку нехарактерного видудля місцевості, що розглядається, з метою недо-
пущення плутанини.

Збільшення випадків проявів інвазійних властивостей аборигенними 
видами обумовлено низкою причин, серед яких основними є зміни умов 
існування, зокрема кліматичні, зміни біохімічних циклів, а також значний 
вплив деградації і фрагментації середовищ існування, як правило такі випад-
ки характерні для видів, для яких відсутні природні вороги та хвороби, що 
змогли б регулювати процеси природним шляхом, а отже такі явища потре-
бують втручання з боку людини. 

На сьогоднішній день дослідження інвазійних явищ, їх особливостей 
і загроз, що вони становлять формуютьокремий екологічний напрямок. Ши-
роко вивчаються особливості інвазійних процесів, їх вплив на навколишнє 
середовище, а також діяльність і здоров’я людини. 

Актуальним напрямом досліджень є розробка максимально надійних 
методів, що дозволяють оцінити рівень небезпеки, що представляє інвазій-
ний вид. З метою збереження біологічного різноманіття та забезпечення 
екологічної безпеки в Україні також існує необхідність розробки таких ме-
тодів і для аборигенних видів, що мають інвазійні властивості. Зокрема для 
прогнозування виникнення негативних ефектів у природних екосистемах, 
викликаних інвазійними явищами, перспективною є проведення оцінки ри-
зику за схемами розглянутими у [6—7].

Існує необхідність подальшого розвитку досліджень організмів, що роз-
глядаються у роботі, і проведення моніторингу аборигенних видів України 
з потенціалом до прояву інвазійних властивостейз метою попередження 
виникнення негативних ефектів у природних екосистемах та розробки про-
грам з контролю та обмеження тих організмів, що вже мають проявлені інва-
зійні властивості.
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ  
ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРНОГО МЕТОДУ

Сьогодні значна частина людства проживає в містах. Тож, екологічна 
безпека населення, яке там мешкає, обумовлена екологічним станом міської 
території. Ця територія, як специфічна природно-територіальна геосистема, 
являє собою динамічну структуру, що характеризується взаємодіями техно-
генних, природних та природно-техногенних компонентів. Урбогенно-тех-
ногенні чинники мають сукупний вплив на людину, природні компоненти та 
ландшафти урбоекосистеми, які з самого початку формуються в умовах цих 
впливів та, якоюсь мірою, відображають їх ступінь перетвореності, деформа-
ції і порушеності. 

Антропогенні перетворення не тільки компонентів, але й  процесів до-
вкілля, створюють унікальне природно-техногенне середовище, яке обу-
мовлює всі сторони життєдіяльності міського населення та пред’являють 
відповідні вимоги до забезпечення їх екологічної безпеки. Таким чином, 
рівні екологічної безпеки відповідають необхідним ступеням відтворення 
урбоекосистеми, умовам збереження екологічної рівноваги природної те-
риторії як її фундаменту. 

Управління екологічною безпекою в  місті базується на управлінні кон-
кретними екологічними ситуаціями в кожній частині міського простору. Для 
розроблення стратегії екологічної безпеки та тактики конкретних заходів, 
екологічні ситуації мають розглядатися не тільки в просторовому, але й ча-
совому масштабі, а саме диференціюватися за такими ознаками, що обумов-
лені процесами в минулому, склалися сьогодні, прогнозуються на майбутнє. 

Питання забезпечення екологічної безпеки урбанізованого середовища 
вирішуються успішно та ефективно тільки на основі системності та комплек-
сності. Це обумовлене все більш складними та багаторівневими природни-
ми і техногенними явищами та факторами, які при взаємодії на територіях 
різного типу, функціонального призначення, ступеня сталості тощо, утворю-
ють різні за ступенем напруженості екологічні ситуації. 

Зонування міської території за оцінками екологічної ситуації та рівнями 
екологічної безпеки найбільш відповідає системній концепції сучасного міс-
та та є фундаментом реалізації безпекових заходів. 

Зонування розглядається нами як процес розподілення визначеного 
простору на зони, який може відбуватися за різними критеріями, такими, як 
екологічний стан, режим природокористування, ресурсний потенціал, тери-
торіальні, санітарно-гігієнічні, медико-біологічні, геоландшафтні, гідрологіч-

ні та інші чинники. Критерій зонування має значення не тільки для принци-
пів і методології процесу виділення зон. Не менш вагоме його значення для 
характеристик властивостей зон, їх ранжування, визначення алгоритмів від-
несення тих чи інших параметрів чи об’єктів до певної зони.

Зонування міського простору за ознаками напруженості екологічної 
ситуації, екологічного стану, ступеня екологічної небезпеки, проводиться 
методами комплексного екологічного аналізу [1] та екодіагностики. Остан-
німи роками методи екодіагностики поповнились геоінформаційними тех-
нологіями. Використання прикладних геоінформаційних систем розширили 
методи екодіагностики та використовуються для екологічного зонування 
регіонів та урбогенного середовища. 

Невирішеними проблемами таких підходів є складність вибору першо-
рядних та другорядних чинників виділення та ранжування, необхідність 
ігнорування несуттєвих факторів для збереження умов однорідності зон. 
Розрахункові методи визначення комплексних показників оцінювання еко-
логічної ситуації урбанізованих територій враховують техногенні впливи, 
але не розглядають (чи враховують опосередковано) компенсаційні можли-
вості природничих складових урбоекосистеми. 

Диференціація факторів, що характеризують стан міського середовища, 
включає, в основному, геоландшафтні, урболандшафтні, техногенні та соці-
альні групи чинників, кількість та вибір яких може впливати на результати 
зонального аналізу. По-перше, обсяг таких чинників може бути досить зна-
чним. Наприклад, Коніцула Т. Я. [2] тільки до геоекологічних факторів відно-
сить 27 чинників. С другого боку, вибір визначених екологічних показників 
та ігнорування інших, значно впливає на кінцеві оцінки та ранги зонованих 
територій. Наприклад, за методикою авторів роботи [3] для визначення рів-
нів екологічної небезпеки в регіонах України додатково враховувався еко-
логічний ризик порушення стійкості природних екосистем від радіаційного 
забруднення. Визначені макроекологічні показники для всіх областей Укра-
їни свідчать про те, що в  найбільш небезпечному стані знаходяться Доне-
цька та Житомирська області. Небезпечний екологічний стан Житомирської 
області пояснюється високим рівнем радіаційного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

Комплексна оцінка за даними авторів роботи [4] без врахування радіа-
ційного впливу дозволила віднести Житомирську область до рангу областей 
з низьким рівнем природно-техногенної небезпеки. Маємо також констату-
вати, що за всіма типами ранжування території України, Одеський регіон від-
носиться до рангу високого рівня небезпеки. 

В цілому, підходи, основані на методах комплексного екологічного аналі-
зу, екодіагностики та ГІС-технологій, дозволяють розробляти і застосовувати 
безпекові заходи за територіальним принципом, що дуже важливо, особли-
во в умовах України в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів щодо 
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обов’язкового зонінгу території міст. В м. Одеса таке зонування вже розро-
блене, хоча й викликало дискусії. Але використання міської території буде 
проводитися саме за схемою зонування, і цей факт не можна не враховувати 
при формування безпекової політики. 

Ми вважаємо, що обмеження існуючих принципів зонування усувають-
ся при застосуванні територіально-функціонального підходу, кластеризації 
міського простору за рівнем небезпеки та гостроти екологічної ситуації.

Саме кластерний аналіз є сучасним методом систематизації даних, який 
призначений структурувати великий обсяг різноякісних даних та оцінювати 
ступінь їх схожості чи різнорідності. Кластерний метод дозволяє одночасно 
виявити як однорідність функціональних властивостей членів одного клас-
теру, так й ті відмінності, що розділяють кластери між собою [5]. 

Кластерізація може бути жорсткою, ексклюзивною, коли один об’єкт на-
лежить тільки одному визначеному кластеру (наприклад, кластеризація за ві-
ком чи статтю), чи неексклюзивною з використанням нечіткого континууму, за 
яким членство виявляється безперервним (наприклад, кластеризація за хво-
робою, до якої можна віднести чоловіків і жінок різного віку, громадянства, 
національності, та ін.). Вагомою перевагою кластеризації є її здатність врахо-
вувати деякі функції, які приховані в інших методах статистичного аналізу.

Класифікаційна характеристика кластерних методів за різними алгорит-
мами була запропонована Д. Боркардом [6]. Її можна представити у вигляді 
«дерева» типізацій, як показано на рис. 1. Основні типи представлені сімей-
ствами методів кластеризації, які включають послідовні чи одночасні, агло-
меративні чи дивізійні методи. Останні можуть бути монотетічними або по-
літетічними. Для екологічних досліджень важливою є виділення ієрархічних 
та неієрархічних методів. В ієрархічних методах члени кланів нижчого рангу 
стають членами більших кластерів з більш високим рангом. У більшості ви-
падків ієрархічні методи створюють кластери, що не перекриваються. 

Алгоритми кластеризації

Неексклюзивні Ексклюзивні (жорсткі)

Ієрархічні Неієрархічні

Дендрограми Групи об’єктів

Алгоритми зв’язків Алгоритми середнього Алгоритм Уорда

Рис. 1. 	«Дерево» алгоритмів кластерного методу

Більшість методів є послідовними, агломеративними та ієрархічними, які 
найбільш часто зустрічаються в дослідженнях, пов’язаних із структуризаці-
єю. Вони використовують методи ієрархічної кластеризації Уорда і розподі-
лу k-середніх. Обидва методи є  методами найменших квадратів. Результа-
ти ієрархічної кластеризації зазвичай представляють у вигляді дендрограм 
(деревовидні графіки). Неієрархічні процедури створюють групи об’єктів, які 
можуть бути використані в подальшому аналізі, наприклад, при визначенні 
асоціації видів, або, коли проект має просторовий компонент, який відобра-
жається. 

Кластерний метод, на наш погляд, найбільш відповідає складним урбо-
екосистемам, може враховувати відсутність «центрального контроля» фор-
мування визначеної екологічної ситуації в кожному кластері, адаптивну по-
ведінку компонентів, різноманітні типи їх взаємодії. 

Методи кластерного аналізу дозволяють виявити загальні риси та сфор-
мувати кластери серед самих різнорідних та різноманітних даних. Напри-
клад, авторами роботи [7] методом ієрархічного кластерного аналізу виділе-
ні кластери стійкості міських систем питного водопостачання серед 142 міст 
в різних країнах, с різною численністю населення, кліматичними умовами, 
економічними статками. Відмітимо, що урбаністика, яка досліджує міста різ-
них класів, найбільш широко використовує кластерний аналіз для визначен-
ня мінливості темпів зростання міст, щільності населення, територіального 
розподілу міст різного масштабу та ін. 

Серед інших напрямів, широке застосування знайшли методи кластери-
зації підприємств за ознакою діяльності. Наприклад, технопарк можна роз-
глядати як певний неієрархічний кластер, в якому всі підприємства, члени 
одного кластера, здійснюють інноваційну діяльність та зв’язані горизонталь-
ними зв’язками.

Кластерний аналіз в екологічних дослідженнях, в основному, викорис-
товується для визначення видової та просторової структури гідробіоцено-
зів. Серед досліджень природоохоронного напряму також можна відмітити 
проведений авторами роботи [8] просторовий аналіз атмосферних випадінь 
макроелементів з  використанням кластеризації, який виявив багатоаспек-
тний вплив ландшафтної структури на аеральні потоки речовини. При цьому 
в просторовому розподілі хімічного складу опадів виявлено типовим сусід-
ство кластерів, принципово різних за рівнями накопичення елементів в опа-
дах.

Кластеризація техногенно навантажених територій за рівнем потенцій-
них небезпек для населення використовується в  роботі [9]. Територіальні 
одиниці відповідають рівням засоленості ґрунту, для кожного з яких прово-
дять комплексний аналіз рівнів екологічної безпеки. Такий підхід відповідає 
скоріше принципам зонування за показником стану ґрунту, ніж алгоритму 
кластеризації. 
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Таким чином, можна констатувати, що поняття «кластери» сьогодні ши-
роко застосовують як синонім зон чи районів, виділених груп чи об’єктів, які 
не завжди характеризуються ознаками проведення кластерного аналізу.

В якості бази для алгоритму кластеризації міської території дуже до-
речним буде використовувати чисельні дані геоінформаційних систем. Ви-
користання ГІС-технологій дає можливість отримати кластери просторових 
комплексів за ознакою напруженості екологічної ситуації та прогнозувати 
динаміку екологічного стану території, яка контролюється. Наприклад, ін-
струменти ГІС-технології використовувались нами для формування комп-
лексної зеленої зони м. Одеси на основі функціонально-територіального 
принципу [10].
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ 

Проблеми екологічної безпеки урбанізованих територій мають багато-
рівневий характер та вимагають складних механізмів вирішення. Проведен-
ня процедур ранжування територій різного рівня — від окремих міських 
агломерацій до регіонів України — вимагають надійних критеріїв порівнян-
ня різноякісних та різносторонніх чинників. Звідси випливає необхідність 
розробки єдиних підходів, які дозволяли б одночасно розглядати стан еко-
логічної небезпеки будь-яких населених пунктів, маленьких міст та мегаполі-
сів, їх різних за функціональним призначенням районів. Широкий спектр ур-
банізованих територій України, багатогранність їх використання, розмаїття 
природних, ландшафтних, кліматичних, екологічних умов та особливостей, 
вимагає таких принципів дослідження та порівняння, які б одночасно врахо-
вували чинники однорідності та диференціації. 

На сьогоднішній день підходи до оцінювання рівня екологічної безпе-
ки регіонів базуються, в основному, на визначенні комплексних показників, 
індикаторів та індексів. Індикатори — це найбільш узагальнені показники 
стану системи чи її динамічних змін, серед яких розділяють самостійні та 
агреговані. 

Система показників, які концептуально розглядають екологічну безпеку 
будь-яких природно-технічних систем через призму збереження екологіч-
ної рівноваги та сталості до антропогенного тиску, розробляється, як пра-
вило, на основі міжнародних індикаторів. До індикаторів, запропонованих 
Всесвітнім фондом дикої природи відноситься «Індекс живої планети» (Living 
Planet Index), показник «Екологічний слід» (Ecological Footprint) та показник 
«Водний слід» (Water Footprint). Єльський і Колумбійський університети США 
запропонували «Індекс екологічної сталості» (Environmental Sustainability 
Index). Система індикаторів ООН включає «Екологічну ціль» (Millennium 
Development Goals) та «Скориговані чисті накопичення» (Adjusted Net 
Savings) [1]. 

Концепція глобальних екологічних індикаторів розглядає індикатори 
сталості та індекси кількісного вмісту компонентів екологічної, економічної, 
соціальної складової. Ці індикатори враховують геосферні, біосферні та ре-
сурсні фактори впливу на рівень екологічної безпеки. При цьому переваги 
для оцінювання екологічної безпеки віддаються геосферному та частково 
ресурсному факторам. 

Оцінки екологічної безпеки території при всьому їх розмаїтті базуються 
на трьох сферах життєдіяльності людини — соціально-економічному роз-
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витку, використанні та стану людського потенціалу та екологічному стані. 
Аналітичні методи, які покладені в основу існуючих моделей, базуються на 
стандартизації або нормуванні показників та визначенні розмірів відхилен-
ня від середнього (див.табл.1). Майже всі підходи побудовані на принципах 
лінійності та односпрямованості дії. Їх об’єднують наступні обмеження. Як 
правило, не враховується векторний характер екологічних факторів — 
будь-який вплив має переважний напрямок, а принципи складання векторів 
відрізняються від підсумовування їх скалярних складових. Не враховуються 
можливі синергетичні ефекти при взаємодії різних факторів, які можуть при-
вести не тільки до посилення ефектів та неадекватного загострення еколо-
гічної ситуації, а також до розгалужених наслідків за принципом «доміно». За 
умови розвитку екологічної ситуації, яку не можна спрогнозувати, необхід-
но враховувати непрямі і  трансграничні впливи, поширення небезпеки на 
суміжні території. Це «змазує» чіткі межі зон, побудованих на основі моделі 
«підсумовування» впливів».

Стратегія забезпечення екологічної безпеки людини та території, на 
якій вона проживає, передбачає, перед усім, запобігання екологічній не-
безпеці. Тому розроблення превентивних першочергових заходів із забез-
печення екологічної безпеки повинно базуватись на детальному аналізі 
територіального розподілу джерел потенційних небезпек. Для цього нами 
були систематизовані основні підходи до ранжування регіонів України за 
рівнями екологічних небезпек чи асоційованих з ними екологічних ризиків. 
Дані систематизації, яка була заснована на аналізі робіт [2] — [7], наведені 
в табл. 1. Вони свідчать про те, що переважно всі підходи різняться кількіс-
тю груп диференціації та інтервалами чисельних значень. Як результат, одна 
область за різними класифікаціями, може характеризуватись спектром рів-
нів екологічних небезпек, від помірного до критичного. В  якості прикладу 
можна привести Житомирську, Київську, Львівську, Вінницьку області тощо. 
Закономірно, що до областей з високим рівнем небезпек за практично всі-
ма класифікаціями, відносять області з розвиненим промисловим потенціа-
лом та містами-мільйонниками з високою щільністю населення. Прикладом 
є  група областей, яка включає Одеську, Харківську, Сумську, Дніпровську, 
Запорізьку області тощо. Можливість виникнення природних катастроф, та 
процесів, які загрожують критичній транспортній інфраструктурі регіонів 
(карсти, зсуви, підтоплення), не впливають на загальний рівень безпеки та-
ких областей, як Івано-Франківська, Херсонська, Волинська області, але ви-
значають високий рівень ризиків у Чернігівській, Тернопільській, Львівській 
областях. За іншими підходами остання група областей мають помірні рівні 
небезпек. Області, які характеризуються критичними рівнями небезпек (До-
нецька, Луганська, Запорізька) характеризуються, перш за все, застарілим 
промисловим сектором, зношеною інфраструктурою міст на фоні високої 
щільності їх населення. 
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На наш погляд, в якості ще одного підходу до ранжування урбанізова-
них територій, доречним міг би бути підхід, заснований на використанні да-
них про стан їх природних компонентів, які містять інформацію про впливи 
різного генезису та визначають екологічну безпеку територіальної одиниці 
з позицій збереження стійкої рівноваги даної просторової системи. Одним 
з них може виступати спосіб оцінювання стану міських зелених зон різного 
призначення, які не тільки самі є компенсаторами, а й побічно відображають 
стан ґрунту, режиму вологості, клімату, рельєфу, рівня техногенного наванта-
ження та інших чинників.
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МЕТОДИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ГРУНТІВ ЗАБРУДНЕНИХ ПЕСТИЦИДАМИ В  РАЙОНІ 
РОЗТАШУВАННЯ СКЛАДІВ НЕПРИДАТНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ

Однією з  найважливіших агроекологічних проблем сьогодення є  за-
бруднення довкілля пестицидами, внаслідок цього відбувається деградація 
грунтового покриву, порушуються екологічні і продуктивні функції ґрунтів, 
знижується продуктивність та погіршується якість рослинної і  тваринної 
продукції. В Україні більше 20 % досліджених угідь забруднено ДДТ та про-
дуктами його розпаду, біля 4 %  — гексахлорциклогексаном [1]. Особливу 
небезпеку становлять заборонені до використання, а також непридатні пес-
тициди (НП).

Нині потенційно небезпечними для довкілля є склади пестицидів, які піс-
ля ліквідації системи колективних господарств залишилися недіючими. Біль-
шість з них повністю або частково зруйновані. Але поблизу кожного такого 
об’єкта внаслідок перевантаження, перепакування та приготування робочих 
розчинів утворилися забруднені пестицидами ділянки, де залишкові концен-
трації цих речовин у  ґрунтах значно перевищують ГДК [2—4]. Актуальною 
залишається проблема очищення забруднених ділянок колишнього складу-
вання пестицидів, оскільки вони стають безпосереднім дифузним джерелом 
забруднення прилеглих територій, ґрунтів, поверхневих і ґрунтових вод стій-
кими токсичними органічними сполуками внаслідок міграційних процесів.

Метою роботи є  аналіз існуючих вітчизняних та закордонних методів 
знезараження ґрунтів забруднених пестицидами для вибору оптимального 
для практичного використання в умовах України.

Існують фізичні, хімічні, мікробіологічні методи очищення забрудненого 
грунту, але більшість з них є надзвичайно енергоємними та високозатратни-
ми [5]. Впродовж багатьох десятиліть термічний метод знешкодження отру-
тохімікатів, у  тому числі забруднених ґрунтів, вважався найдоступнішим. 
Проте зараз доведено, що спалювання хлорорганічних сполук у звичайних 
печах при температурі 900—1200	°С призводить до утворення надзвичайно 
небезпечних хлорорганічних сполук — поліхлорованих дибензодиоксинів. 
Щоб запобігти цьому їх спалювання необхідно проводити у  спеціальних 
установках, де температура перевищує 1500	 °С. Середня вартість спеціалі-
зованого заводу з переробки некондиційних пестицидів в країнах Європи 
складає 20—50 млн $. Оцінка зарубіжних технологій свідчить про те, що їх 
реалізація в наших умовах потребує значних фінансових витрат. Останнє об-
межує їх застосування на території України[1, 6].

В Україні немає жодної стаціонарної установки високотемпературного 
спалювання, яка б відповідала вимогам екологічної безпеки. Спорудження 
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нових високотемпературних печей потребує значних капіталовкладень і на-
штовхується на опір місцевого населення [7].

На сьогодні через відсутність досконалих технологій знешкодження НП, 
що пропонуються на вітчизняному ринку, виправданим є  їх вивезення за 
межі України для знешкодження. Але навіть після вивезення НП едафотопи 
старих складів отрутохімікатів, звалища, аеродроми сільськогосподарської 
авіації є джерелом надходження токсикантів до екосистеми.

У Національному університеті архітектури і будівництва під керівництвом 
проф. Глуховського В. Д. розроблено спосіб знешкодження токсичних відхо-
дів та забруднених токсичними речовинами ґрунтів методом депонування 
(іммобілізації) з  використанням грунтосилікатних бетонів. Цей спосіб зне-
шкодження забруднених ґрунтів потребує його виймання та транспортуван-
ня до місця кінцевої обробки, при цьому токсичні речовини не нейтралізу-
ються, а лише фіксуються в конгломераті. До того ж цей спосіб непридатний 
для очищення великої кількості грунту і його використання обмежене [6].

Екологічно чистим методом знешкодження пестицидів може бути метод 
їх біологічного розкладу за рахунок мобілізації резервів самого грунту, в яко-
му міститься величезна кількість мікроорганізмів, здатних розкладати стійкі 
органічні сполуки та різноманітні відходи господарської діяльності людини.

Лабораторією природоохоронних заходів в  агропромисловому та па-
ливно-енергетичному комплексах УКРНДІЕП розроблена технологія знеза-
ражування грунту, що містить залишки пестицидів з  використанням досвіду 
компостування грунту з  пестицидами та практики виготовлення компостів 
з використанням органічних речовин для удобрення сільськогосподарських 
культур [8].

Запропонований метод рекультивації забруднених пестицидами ґрунтів 
оснований на створенні сприятливих умов для активного розкладання ксе-
нобіотиків шляхом компостування грунту в  спеціальних біореакторах або 
штабелях. Підвищена активність мікрофлори забезпечується створенням 
для неї сприятливих умов життєдіяльності, зокрема великим вмістом у ґрун-
товій суміші органічної речовини, та оптимальних показників температури 
і вологості. Процес розкладання небезпечних органічних сполук до неток-
сичних продуктів, порівняно з  іншими методами, наприклад із спалюван-
ням, не передбачає утворення небезпечних газоподібних речовин, здатних 
забруднювати атмосферу.

Під час компостування забрудненого пестицидами грунту з  біомасою 
створюються оптимальні умови для розкладання залишків пестицидів. Фор-
мують біомасу з достатньо дешевих і різних за походженням матеріалів (со-
ломи, трав’яної рослинності, тирси, лісової підстилки, торфу та ін.), які слу-
жать енергетичним матеріалом для інтенсивної життєдіяльності аеробних 
термофільних бактерій.

Розроблена технологія знешкодження забруднених пестицидами ґрун-
тів, знезаражування внутрішніх поверхонь приміщень, де зберігались пести-

циди, впроваджена на одному з найбільших підприємств із заготівлі і реалі-
зації пестицидів і агрохімікатів — ПВП «Квадро» (колишньому виробничому 
об’єднанні «Сільгоспхімія» в Харківській області).

Співробітниками Інституту агроекології УААН розроблено та запатенто-
вано спосіб ремедіації ґрунтів, забруднених ХОП, за допомогою лужних аген-
тів. В основу методу покладено дехлорування органічної молекули хімічним 
шляхом, завдяки чому вона стає доступною мікроорганізмам, котрі здійсню-
ють подальшу деградацію [9]. 

Проте цей метод є доцільним для застосування на здебільшого кислих 
ґрунтах, оскільки він змінює рН грунту у бік лужної реакції.

Одним із способів захисту геологічного середовища є  використання 
природних сорбентів, зокрема глауконітових порід, здатних локалізувати 
забруднення.

Глауконітоліт належить до класу мінералів, які складаються з  однотип-
них алюмосилікатних шарів 2:1, що розділяються міжшаровими прошарками 
різних сортів — з катіонів К+, як у слюдах, з молекул води і обмінних катіонів 
(Са2+, Мg2+, Na+ тощо) — як у монтморилонітах. Глауконітоліт має тришаровий 
пакет, але між пакетами зв’язок здійснюється за рахунок катіонів калію. Між-
пакетна відстань — 1 нм. Особливості структури сприяють високій порис-
тості, великій активній питомій поверхні, високій ємності катіонного обміну. 
За рахунок постійного ізоморфного обміну катіонів у глауконіту є можливос-
ті сорбції не тільки ізоморфного (хімічного), але й фізичного характеру (між 
структурними шарами і довкола їх країв) [10, 11].

Гігієнічну оцінку сорбційних властивостей глауконітових порід родови-
ща «Адамівка ІІ» Хмельницької області по відношенню до пестицидів різних 
хімічних груп досліджували науковці Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького і Національного медичного універси-
тету імені О. О. Богомольця. Для дослідів використовували незбагачені і не-
активовані кварц глауконітові піски з вмістом глауконіту до 40 % і розміром 
частинок < 0,5 мм. Схема експерименту наступна: до модельних розчинів різ-
них груп пестицидів об’ємом 1000 дм3 кожний додавали глауконітову породу 
масою 10, 50, 100 г відповідно. Після 5—хвилинного перемішування та від-
стоювання протягом 24 годин визначали залишкові концентрації в розчині.

На підставі проведених лабораторних досліджень встановлено чітко ви-
ражені сорбційні властивості глауконітоліту щодо залишків хлорорганічних, 
фосфорорганічних пестицидів та синтетичних піретроїдів. На думку авторів 
[11] високі сорбційні властивості глауконітоліту пояснюються його хімічним 
складом. Природний сорбент глауконітоліт має у  своєму складі 50—80 % 
глауконіту, 5—25 % монтморилоніту, 10—25% кварцу, які виконують різні 
функції. Зокрема, зерна кварцу виконують функції механічного фільтру; гла-
уконіту і  монтморилоніту мають високу статичну обмінну ємність (ємність 
катіонного обміну) відповідно: > 9,71 мг-екв/г і 80—150 ммоль/100 г. За раху-
нок постійного ізоморфного обміну катіонів у глауконіті і монтморилоніті Si 



68 69XIII Міжнародна науково-практична конференція Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

заміщується на Al, P, Mg, Fe2+, Fe3+, Zn, Cd, Co, Li, Ni тощо, а в глауконіті розши-
рені ізоморфні заміщення особливо великих катіонів, наприклад Са. Надли-
шок негативних зарядів у монтморилоніті та глауконіті сприяє сорбції цілого 
ряду катіонів і дає можливість постійно їх утримувати.

За інформацією авторів [11] встановлено, що ефективність вилучення 
пестицидів незбагаченою глауконітовою породою (з середнім вмістом глау-
коніту приблизно 50%) з ґрунтів сягає 80—100 %. Особливо ефективно про-
являється дія глауконіту на землях колишнього складування пестицидів. Вже 
через три місяці після внесення його в переораний ґрунт вміст залишкових 
кількостей пестицидів не перевищував ГДК. 

Як зазначають автори [11] внесення глауконіту в ґрунт з метою його очи-
щення від пестицидів не тільки не викликає негативного впливу на об’єкти 
довкілля, але й дозволяє одночасно збагатити ґрунт мінеральними компо-
нентами без додаткового внесення хімічно синтезованих добрив.

Останнім часом у багатьох країнах світу дедалі частіше застосовують біо-
логічне очищення антропогенно порушених територій за допомогою рос-
лин, які не лише самі активно приймають участь у процесах ремедіації, але 
й у багатьох випадках сприятливо діють на мікрофлору ґрунтів, підвищуючи 
ефективність процесів відновлення навколишнього середовища. У роботах 
вітчизняних та зарубіжних вчених С.  Д.  Мельничука, В.  Й. Лоханської, Дж. 
Ввайта, Б.  Зіб, А.  А.  Нуржанової показано перспективу фітотехнологій, які 
основані на відновленні ґрунтів за допомогою культурних та дикорослих ви-
дів рослин. Вони прості з точки зору практичного втілення в життя, їх можна 
застосовувати у будь-яких екологічно-несприятливих зонах, а вирощування 
таких рослин не створює адаптаційних проблем і не потребує значних еко-
номічних витрат на агротехнічні заходи. На теперішній час тривають дослі-
дження у напрямі пошуку видів рослин, що здатні накопичувати або розкла-
дати пестициди для очищення забруднених територій [12, 13].

Раніше вважали, що ДДТ через низьку розчинність у воді не може над-
ходити у рослини (М. С. Соколов, 1995). Проте дослідженнями останніх років 
виявлено високу здатність до акумулювання ДДТ та його метаболітів росли-
нами родини Cucurbitaceae — кабачки, гарбузи. Світовий досвід показує, що 
рослини кабачків є лідерами в акумуляції ДДТ і є перспективними для вико-
ристання у фітотехнологіях (J.White, 2001) [14].

Ґрунти в районі розташування складів пестицидів забруднені широким 
спектром отрутохімікатів доволі часто бувають токсичними для відомих рос-
лин-ремедіаторів. Фітотоксичність грунту унеможливлює впровадження 
фіторемедіаційних технологій. Культурні рослини, такі як гарбузи, що здат-
ні накопичувати з  грунту стійкі органічні забруднювачі, гинуть через 30—
35 днів вегетації [15].

Природне заростання рослинами ділянок навколо недіючих складів 
отрутохімікатів, забруднених пестицидами, супроводжується комплексними 
змінами ґрунтових властивостей і поступовим формуванням стійких рослин-

них угруповань, специфічних для цього ареалу. В умовах полікомпонентного 
забруднення грунту виокремити вплив певного препарату на стан рослин 
досить складно. Можливо лише оцінити реакцію рослин на весь комплекс 
забруднюючих речовин, присутніх у ґрунті [16].

За реакцією рослин на забруднення грунтового покриву розрізняють 
токсико-толерантні (стійкі) та чутливі (з видимими ушкодженнями) види до 
токсичного впливу полютантів. Стійкі види здатні вилучати з грунту, нагро-
маджувати у своїх тканинах та трансформувати токсиканти внаслідок окис-
лювальних, відновних і гідролітичних процесів, зв’язування або включення 
у  макромолекули, що супроводжуються поступовою повною деструкцією 
органічних молекул. Такі токсико-толерантні види рослин є перспективними 
для використання у  фіторемедіаційних технологіях з  відновлення ділянок, 
які забруднені пестицидами [16].

У чутливих до токсичного впливу видів рослин з’являються зовнішні 
симптоми ушкодження (некроз, хлороз тощо). До того ж  відбувається по-
рушення діяльності функціональних систем, зменшення вмісту амінокислот, 
посилення гідролітичних процесів та розкладання білків (за значних некро-
зів). Такі види рослин непридатні для очищення ґрунтів, забруднених пести-
цидами.

Тому нагальною є необхідність пошуку толерантних до фітотоксичної дії 
грунту видів рослин у структурі стійких рослинних угруповань, які утворені 
в  процесі природного заселення рослинами забруднених ксенобіотиками 
ґрунтів і дослідження їхньої фіторемедіаційної здатності.

Науковцями Інституту агроекології і  природокористування УААН для 
відбору видів рослин толерантних до полікомпонентного забруднення 
грунту у структурі місцевого рослинного угруповання (як приклад — район 
недіючого складу мінеральних добрив та пестицидів х. Петрівське Київської 
обл.) було використано апарат нечітких нейронних мереж (ННМ). Створена 
ними на базі навчальної вибірки модель дала змогу визначити критерії толе-
рантності для різних видів фітоценозу. Їх значення для видів рослин, які екс-
периментальним шляхом визначені як стійкі до пестицидного забруднення 
грунту, фактично дорівнюють одиниці.

Зокрема для пирію повзучого, полину гіркого, деревію звичайного, по-
лину звичайного, кульбаби лікарської, злинки канадської, куничнику над-
земного критерій толерантності змінюється від 0,996 до 1,012 умовних оди-
ниць [17].

Результати досліджень проведених науковцями Львівського національ-
ного аграрного університету під час обстеження складу пестицидів у Жов-
ківському районі показали, що дикорослі види рослин, які були визначені 
в структурі рослинного угруповання і є толерантними до токсичного впливу 
пестицидів, здатні активно накопичувати ДДТ у  тканинах своїх надземних 
і  підземних органів. Між іншим переважна більшість досліджуваних бага-
торічних дикорослих рослин (кульбаба лікарська, тонконіг вузьколистий, 
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лопух великий, різак звичайний, пирій повзучий, деревій звичайний) здатні 
до накопичення ДДТ та його метаболітів у значно більших кількостях коре-
невою системою, порівняно з надземними органами. Виключення становив 
полин звичайний, який за концентрації ДДТ у ґрунті ризосфери 1642,8 мкг/
кг, накопичував пестицид у  надземних органах рослини у  концентрації 
1898,4  мкг/кг (у перерахунку на суху масу рослини), а  його коренева сис-
тема — 1846,2 мкг/кг. Найнижчі показники вмісту пестицидів отримано для 
деревію звичайного (мінімальні концентрації ДДТ знайдено в надземних ор-
ганах — 18,1 мкг/кг, в кореневій системі — 404,6 мкг/кг) [12].

Одним з основних показників здатності рослин до ремедіації забрудне-
них ґрунтів є коефіцієнт транслокації (Кт), який характеризує інтенсивність 
переходу токсикантів з кореневої в надземну частину рослин. Вважають, що 
при значеннях цього коефіцієнта ≥1, рослини мають високу здатність пере-
міщувати полютанти із кореневої у надземну частини та є перспективними 
для використання у фіторемедіаційних технологіях [17].

Найвищі показники коефіцієнтів біонакопичення і транслокації виявле-
но у полину звичайного, кульбаби лікарської і тонконога вузьколистого. Так 
коефіцієнт біонакопичення був максимальним для полину звичайного і ста-
новив 1,14, коефіцієнт транслокації складав 1,03.Такі показники свідчать про 
високу інтенсивність поглинання ДДТ цим видом рослин [12].

Високі показники коефіцієнтів біонакопичення і транслокації виявлено 
у кульбаби лікарської ( Кб = 0,98; Кт = 0,64) і тонконога вузьколистого ( Кб = 
0,63; Кт = 0,45). Це підтверджує припущення, що коефіцієнти біонакопичення 
дикорослих рослин знаходяться в тісному корелятивному зв’язку з коефіці-
єнтами транслокації.

Для рослин лопуха великого, різака звичайного, пирію повзучого, дере-
вію звичайного показники коефіцієнтів біонакопичення (0,43; 0,31; 0,18; 0,11) 
і  транслокації (0,16; 0,24; 0,09; 0,04) були невисокими. Отримані результати 
підтверджують існування певного фізіологічного бар’єру щодо накопичення 
рослинами хлорорганічних сполук з грунту та залежність такого накопичен-
ня від видових особливостей рослин, що є наслідком активізації комплексу 
захисних механізмів рослинного організму, спрямованих на призупинення 
процесу міграції токсикантів з грунту. Незважаючи на те, що лопух великий, 
різак звичайний, пирій повзучий, деревій звичайний мають невисокі значен-
ня коефіцієнтів транслокації, слід враховувати, що це багаторічні рослини, 
здатні рости в  умовах фітотоксичності грунту і  накопичувати ДДТ та його 
метаболіти в значних кількостях у тканинах коренів. Це свідчить про мож-
ливість застосування даних видів як фітостабілізаторів стійких органічних 
забруднювачів у ґрунті для запобігання міграційним процесам.

Науковцями Інституту агроекології і  природокористування УААН на 
прикладі кульбаби лікарської досліджено зміну значень коефіцієнтів тран-
слокації залежно від ступеня забруднення грунту. При зміні концентрації 
ДДТ у ґрунті від 1,6 до 63,8 ГДК, коефіцієнт транслокації змінюється незна-

чно і становить 0, 44±0,13. Отже, коефіцієнт транслокації залежить від виду 
рослини і не залежить від концентрації ДДТ у ґрунті, тобто може слугувати 
критерієм вибору рослин для застосування у фітотехнологіях.

Фахівцями Інституту агроекології УААН проведено модельний дослід, 
який було закладено на базі агробіологічної станції Уманського державно-
го педагогічного університету на чорноземі опідзоленому малогумусному, 
важкосуглинковому за механічним складом на лесі. Для дослідження ви-
брано рослини родини глухокропивові — змієголовник молдавський, гісон 
лікарський, монарда двійчаста, які мають пряно-ароматичне, ефіроолійне 
призначення. Схема досліду включала сім варіантів: ґрунт без внесення ДДТ 
(контроль); ґрунт + 1 ГДК ДДТ; ґрунт + 5 ГДК ДДТ; ґрунт + 10 ГДК ДДТ; ґрунт 
+ 15 ГДК ДДТ; ґрунти + 20 ГДК ДДТ; ґрунт + 25 ГДК ДДТ. Контролем слугував 
ґрунт перелогу, не забруднений ДДТ чи продуктами його розкладання. 

Встановлено, що рослини гісону лікарського, монарди двійчастої, змі-
єголовнику молдавського здатні накопичувати ДДТ у  своїх тканинах. Аку-
муляція токсикантів відбувається переважно у  кореневій системі, до того 
ж максимальні концентрації ДДТ (9994, 8 мкг/кг) виявлено у тканинах коре-
нів гісону лікарського.

Дослідниками [13] виявлено, що у цих рослин транслокація ДДТ і про-
дуктів його розкладання з підземної частини в надземну мало виражена та 
встановлено, що коефіцієнти транслокації незначно залежать від ступеня 
забруднення грунту при зниженні концентрації ДДТ від 25 ГДК до 1 ГДК. Так 
у монарди двійчастої вони варіюють у межах 0,24—0,30, у гісону лікарсько-
го — 0,08—0,10, у змієголовника молдавського — 0,12—0,14.

Незважаючи на те, що у наведених видів рослин значення коефіцієнтів 
транслокації значно менші за одиницю, для оцінювання їх фіторемедіацій-
ного потенціалу враховували концентрацію ДДТ у тканинах рослин та вихід-
ний рівень забруднення грунту. Дослідженнями встановлено, що найменше 
значення коефіцієнта біонакопичення у монарди двійчастої, змієголовника 
молдавського, гісону лікарського спостерігали за концентрації ДДТ, що від-
повідала 25 ГДК. Найбільші значення коефіцієнта біонакопичення у зазначе-
них видах рослин спостерігали при 1 ГДК ДДТ у ґрунті.

За даними [13] значення коефіцієнта біонакопичення для кожного з ви-
дів рослин залежить від процесів надходження пестицидів із грунту в рос-
лину, тому величина цього показника змінюється залежно від рівня забруд-
нення грунту ДДТ. 

Автори [16] зазначають, що сформовані в умовах полікомпонентного за-
бруднення грунту стійкі біотипи видів природної флори є перспективними 
для широкого використання у  фітотехнологіях з  відновлення ділянок, за-
бруднених пестицидами.

При впровадженні фіторемедіаційних технологій з використанням рос-
лин, що мають високий коефіцінт транслокації, постає питання утилізації за-
брудненої біомаси рослин.
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Міністерством охорони здоров’я та головним санітарно-епідеміологіч-
ним управлінням розроблено «Методику вилучення, утилізації та знищення 
сільськогосподарської сировини і  харчових продуктів, що зазнали впливу 
пестицидів та агрохімікатів і непридатні до використання». У даному доку-
менті зазначено, що найдоцільнішим та найбезпечнішим методом знищення 
продукції, що зазнала пестицидного забруднення є компостування. 

ВИСНОВКИ
Аналіз актуальної в Україні ситуації щодо локального забруднення діля-

нок колишнього складування пестицидів показує реальну загрозу довкіллю 
і негативно впливає на потенціал збалансованого розвитку держави.

Традиційні технології очищення ґрунтів, забруднених стійкими органіч-
ними сполуками, надзвичайно енергоємні і  вимагають великих капітало-
вкладень, тому їх застосування в умовах України є малоймовірними. Більш 
прийнятними в  вітчизняних умовах можуть стати методи знезараження 
ґрунтів забруднених пестицидами шляхом компостування та фіторемедіації.

Знешкодження залишків пестицидів у ґрунті шляхом його компостуван-
ня з  біомасою є  екологічно чистим, недорогим, ефективним та достатньо 
простим методом.

На підставі різносторонніх досліджень показано перспективність засто-
сування фіторемедіації як ефективного, екобезпечного та економічно вигід-
ного методу відновлення забруднених пестицидами ґрунтів шляхом вико-
ристання біопотенціалу рослин та мікроорганізмів, природних сорбційних 
матеріалів та інших агротехнічних заходів. 

При розробленні методів ремедіації забруднених пестицидами ґрунтів 
вважаємо за доцільне діяти за алгоритмом сформульованим в [19].

За впровадженням фіторемедіаційних технологій слід постійно прово-
дити моніторинг цих ділянок і спостерігати за змінами, що відбуваються.

Відмінності в ґрунтово-кліматичних умовах, рельєфі, рівнях забруднен-
ня, рослинному покриві, розміщенні в просторі забруднених пестицидами 
територій вимагають індивідуального підходу щодо вибору необхідних фіто-
ремедіаційних заходів у кожному конкретному випадку.

Застосування фітотехнологічних методів може надати можливість не 
лише зменшити забруднення довкілля стійкими органічними ксенобіоти-
ками, але й повернути рекультивовані землі в систему землекористування 
і аграрного виробництва.
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ЯДЕРНАЯ И  РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС УКРАИНЫ

В Украине находится в эксплуатации 4 АЭС с 15 действующими блоками, 
в скобках приведены годы ввода блоков в эксплуатацию: Запорожская АЭС 
6  блоков ВВЭР-1000 (1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1995); Южно-Украинская 
АЭС 3 блока ВВЭР-1000 (1982, 1985, 1989); Хмельницкая АЭС 2 блока ВВЭР-
1000 (1987, 2004); Ривненская АЭС 2 блока ВВЭР-440, 2 блока ВВЭР-1000 
(1980, 1981, 1989, 2004).

На Хмельницкой АЭС 2 блока ВВЭР-1000 находятся в стадии строитель-
ства.

АЭС являются источниками загрязнения окружающей среды радиоак-
тивными веществами, а величина и динамика выбросов позволяет оцени-
вать состояние ядерной и радиационной безопасности этих объектов. 

В работе [1] суммированы результаты статистического анализа 216 не-
счастных случаев и  инцидентов в  ядерной энергетике. Величина ущерба 
оценивалась в долларах США как мера серьезности, чтобы облегчить срав-
нение различных типов и  размеров событий. Несмотря на существенные 
реформы, после прошлых аварий показано, что для 388 действующих ре-
акторов, с  вероятностью 50  %, можно предположить, что случаи подобно 
Fukushima (или более дорогостоящие) будут происходить каждые 60—
150 лет. При этом средняя стоимость аварийных событий в год равна сто-
имости строительства новой атомной электростанции. Такая перспектива 
требует серьезных реформ, которые должны минимизировать чрезвычай-
ные риски в ядерной энергетике. Аварийные события в ядерной энергетике 
уменьшаются по частоте, но увеличиваются по опасности.

В то время как ядерная промышленность может быть охарактеризована 
существенным усовершенствованием предотвращения инцидента и  про-
цедур безопасности, полный анализ новых данных показывает, что, когда 
ядерная авария с происходит ущербом в 20 миллионов долларов, то веро-
ятность, того, что она перейдет в катастрофу с ущербом больше чем один 
миллиард долларов — почти десять процентов. Анализ данных, представ-
ленных государствами относительно событий и состояния оборудования на 
атомных электростанциях, показывает, что следующий несчастный случай 
наиболее вероятно может происходить на атомных электростанциях Украи-
ны. Например, с вероятностью 80% могут произойти случаи подобные ава-

рии на Three Mile Island (или более дорогостоящие) в Украине на Ривненской 
и Южно-Украинской АЭС в течение 5 лет.

Такая оценка безопасности на АЭС Украины, сделанная в работе [1], ини-
циировала проведения работы по анализу суточных выбросов радионукли-
дов АЭС Украины в атмосферный воздух с целью выявления возможных от-
клонений в их работе. 

В процессе эксплуатации АЭС, происходит наработка продуктов деле-
ния в топливе. Первым защитным барьером, удерживающим эти продукты 
в топливе, являются оболочка твэла. Вследствие возможной разгерметиза-
ции оболочек твэлов продукты деления могут проникать в теплоноситель. 
Это относится к  газообразным элементам, таким, как Хе, Кr, а  также лету-
чим — I, Ru и др. Часть продуктов деления, проходя защитные барьеры мо-
гут поступать в окружающую природную среду. 

Анализ суточных выбросов АЭС долгоживущих радионуклидов (ДЖН), 
инертных радиоактивных газов (ИРГ), а также радиоактивных изотопов йода 
позволяет оценить стабильность работы АЭС, сравнить показатели выбро-
сов радионуклидов четырех АЭС Украины при производстве 1 МВт электро-
энергии, а также оценить эффективность защитных барьеров.

АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ РАДИОНУКЛИДОВ АЭС УКРАИНЫ
В работе использовались данные информационно-кризисного центра 

Государственной инспекции ядерного регулирования Украины о величинах 
суточных выбросов АЭС за период с 1 ноября 2016 г. по 30 апреля 2017 г.

На рис. 1—3 приведены результаты суточных выбросов ДЖН, ИРГ и изо-
топов йода, нормированные на МВт произведенной электрической мощно-
сти для четырех АЭС Украины.
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Рис. 1. Суточные выбросы ДЖН  
▲— РАЭС; ♦ — ЗАЭС; □ — ЮУАЭС; ○ — ХАЭС
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Рис. 2. Суточные выбросы 
ИРГ. ▲— РАЭС; ♦ — ЗАЭС; □ — ЮУАЭС; ○ — ХАЭС
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Рис. 3. Суточные выбросы йода.  
▲— РАЭС; ♦ — ЗАЭС; □ — ЮУАЭС; ○ — ХАЭС

За исследуемый период суточные выбросы ДЖН, нормированные на 
1  МВт произведенной энергии (рис.  1) АЭС Украины существенно отли-
чаются. Величины выбросов для ХАЭС на протяжении исследуемого пе-
риода практически не изменяются, для ЮУАЭС величины выбросов коле-
блются в небольшом интервале в отличие от колебания выбросов на ЗАЭС 
и РАЭС. Максимальная величина выброса ДЖН наблюдается на РАЭС. 

Максимальные суточные выбросы ИРГ (рис. 2) за исследуемый период 
наблюдаются на РАЭС, минимальные значения нормированных выбросов 
ИРГ наблюдается на ЗАЭС и  ХАЭС.  Величины выбросов ЮУАЭС находятся 
в диапазоне между выбросами РАЭС и ЗАЭС. 

Для ХАЭС величина суточного выброса йода на протяжении исследу-
емого периода является минимальной и  практически не изменяется. Вы-

бросы йода для ЗАЭС имеют систематические максимумы практически че-
рез равные промежутки времени, величина которых примерно в два раза 
превышает стационарное значение. На РАЭС и ЮУАЭС наблюдаются значи-
тельные колебания выбросов йода. Максимальное значение выброса йода 
наблюдается на РАЭС 25 декабря 2016 года, которое почти в 100 раз превы-
шает минимальное значение. 

На рис. 4 приведены суммарные суточные величины выбросов йода 
РАЭС и ЮУАЭС за декабрь 2016 г. и январь 2017 г., где отчетливо видно зна-
чительное колебание величин выбросов йода для этих АЭС. 

Такие колебания величин выбросов йода и  ДЖН на протяжении зна-
чительного периода времени могут указывать на возможные технические 
проблемы на РАЭС и ЮУАЭС. В тоже время отсутствие видимых изменений 
суточных величин выбросов йода на ХАЭС может говорить о недостаточной 
чувствительности измерительной аппаратуры. В  табл. 1 приведены значе-
ния контрольных уровней (КУ) [2] и максимальные значения суточных вы-
бросов радионуклидов (Мах) для АЭС Украины.
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Рис. 4. Суммарные выбросы йода РАЭС и ЮУАЭС за декабрь 2016 г. и январь 2017 г. 

Таблица 1. Контрольные уровни  
и максимальные значения суточных выбросов АЭС Украины, Бк

Радионуклиды ДЖН ИРГ Йод

ЗАЭС
КУ 1,30E+06 1,90E+12 1,60E+08
Max 3,02E+05 8,72E+10 1,06E+06

РАЭС
КУ 5,40E+06 1,80E+12 1,80E+08
Max 5,02E+06 9,70E+11 3,73E+06

ХАЭС
КУ 6,60E+06 1,30E+12 3,40E+07
Max 1,86E+06 8,30E+10 5,10E+05

ЮУАЭС
КУ 5,40E+06 1,20E+12 1,40E+08
Max 2,90E+05 2,04E+11 2,64E+06
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Контрольные уровни для ИРГ почти на порядок больше максимальных 
величин выбросов, а для йода больше почти на два порядка и только для 
ДЖН контрольные уровни превышают максимальные значения выбросов 
в несколько раз.

Выбросы радионуклидов по месяцам АЭС Украины приведены на 
рис. 5—7. Величины выбросов по месяцам также не являются постоянными. 
Наиболее заметные изменения наблюдаются по выбросам ДЖН и йода.
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Рис. 5. Выбросы ДЖН ЗАЭС (1), РАЭС (2), ХАЭС (3) и ЮУАЭС (4)
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Рис. 6. Выбросы ИРГ ЗАЭС (1), РАЭС (2), ХАЭС (3) и ЮУАЭС (4)
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Рис. 7. Выбросы йода ЗАЭС (1), РАЭС (2), ХАЭС (3) и ЮУАЭС (4)

Суммарные выбросы радионуклидов за исследуемый период приведе-
ны на рис. 8.
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Рис. 8. Суммарные выбросы ДЖН (1), ИРГ (2) и йода (3) АЭС Украины

Как следует из рис. 8, максимальные величины выбросов ДЖН наблюда-
ются на ЗАЭС, а минимальные — на ХАЕС. Выбросы ИРГ для всех АЭС нахо-
дятся в узком интервале значений, а величины выбросов йода РАЭС и ЮУА-
ЭС практически равны и превышают величины выбросов ЗАЭС и ХАЭС. 

ВЫВОДЫ
В результате анализа суточных выбросов АЭС Украины на протяжении 

шести месяцев можно выделить следующие особенности.
1. Выбросы ДЖН, нормированные на 1 МВт, для АЭС существенно отли-

чаются. Минимальные и  стабильные значения наблюдаются для 
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ХАЭС.  Более высокие, но стабильные значения наблюдаются для 
ЮУАЭС. Значительные колебания выбросов ДЖН (до шести раз) на-
блюдаются для ЗАЭС. Наибольшие колебания выбросов ДЖА наблю-
даются для РАЭС (до двадцати раз).

2. Суточные выбросы ИРГ для АЭС Украины наиболее стабильны. 
Максимальные выбросы ИРГ, нормированные на 1 МВт, наблюдают-
ся для РАЭС, а максимальные суммарные выбросы наблюдаются для 
ЗАЭС. 

3. Суточные выбросы йода наиболее нестабильны для РАЭС и  ЮУА-
ЭС.  Величины выбросы йода для этих станций отличаются почти 
в 100 раз. Такое поведение может указывать на значительное перио-
дическое накопление йода в первом контуре. Боле стабильное и су-
щественно меньшее поступление йода в атмосферный воздух харак-
терно для ХАЭС и ЗАЭС. 

4. Превышений контрольных уровней для АЭС Украины по исследуе-
мым суточным выбросам радионуклидов не наблюдалось, но следу-
ет отметить, что установленные контрольные уровни значительно 
выше реальных выбросов.
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ РИВНЕНСКОЙ АЭС НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЙОДОМ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В январе 2017 г. в приземном слое атмосферного воздуха Польши, Гер-
мании, Финляндии, Чехии, Франции и Испании был обнаружен изотоп йода-
131 [1]. Мониторинговые службы Франции и Финляндии об этом сообщили 
в средине февраля.

На рис. 1 приведены уровни объемной активности йода, время и места 
отбора проб воздуха. 

Рис. 1. Уровни объемной активности йода в странах Европы. На табличках указано 
время отбора, объемная активность йода в мкБк/м3 и диапазон ошибок

Максимальная величина объемной активности йода в  атмосферном 
воздухе наблюдалась на территории Польши 09 — 16.01.2017 г. и равнялась 
5,92 ± 0, 5 мкБк/м3.
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Несколькими месяцами ранее на реакторе Halden HBWR (Норвегия) 
произошел инцидент с выбросом в атмосферу 160 МБк йода-131 и 26 МБк 
йода-132. Этот выброс относится к периоду октябрь−ноябрь 2016 г. и, таким 
образом, не может быть ответственным за активность йода в атмосферном 
воздухе, обнаруженную в некоторых европейских странах в январе 2017 г.

Кроме того, временные интервалы, в которых были обнаружены следы 
йода в приземном слое атмосферного воздуха в странах Европы в январе 
2017 г. делают более вероятным то, что выброс был произведен предприя-
тием по производству радиоактивного йода для медицинских целей. Актив-
ность йода находилась на очень низком уровне, что не дает возможности 
точно определить источник, однако, наиболее вероятно, что он располагал-
ся в Восточной Европе [2].

В любом случае, уровни йода-131, зафиксированные в  январе 2017 г. 
в 1 000 раз меньше уровней, которые наблюдались во Франции в течение 
нескольких недель после аварии на АЭС в Фукусиме. Эти уровни не оказы-
вают влияния на здоровье человека и не требуют применения таблеток со 
стабильным йодом. 

В данной работе сделана оценка влияния выбросов радиоактивных изо-
топов йода с Украинских АЭС на эти события. Расчеты выполнены с помо-
щью программного комплекса COSIMA [3]. При моделировании использо-
ваны максимальная величина суточного выброса радиоактивных изотопов 
йода на Ривненской АЭС, а также наиболее неблагоприятные метеорологи-
ческие условия, при которых приземные концентрации йода-131 будут мак-
симальными (категория стабильности атмосферы F, без осадков, скорость 
ветра 0,5 м/с). Предполагается, что направление ветра не меняется на про-
тяжении продвижения шлейфа выброса. 

Исходные данные для расчетов
Максимальная величина суточного выброса изотопов йода на РАЭС на-

блюдалась 25 декабря 2016 г. и равнялась 3, 2∙106 Бк/сут. Минимальное зна-
чение принималось равным — 1, 3∙105 Бк/сут.

Консервативно принимается следующее соотношение химических форм:
·	 91% выброшенного йода находится в  молекулярной (элементной) 

форме;
·	 5% выбрасывается в аэрозольной форме;
·	 4% выбрасывается в органической форме.
Расстояния, на которых рассчитаны объемные активности йода в при-

земном слое атмосферного воздуха, следующие:
·	 Польша — 130 км (Варшава — 350 км);
·	 Германия — 755 км;
·	 Швеция — 820 км;
·	 Норвегия  — 1  000  км (использованный программный комплекс не 

позволяет проводить расчеты для расстояний больше 1 000 км).

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Рис. 2. Зависимость объемной активности йода в приземном слое атмосферного 
воздуха от расстояния в период декабрь 2016 г. — январь 2017 г. (минимальные 

и максимальные значения) в результате выбросов Ривненской АЭС

На рис. 2 приведены зависимости объемной активности йода в призем-
ном слое атмосферного воздуха от расстояния для двух величин выброса.

По результатам проведенных расчетов максимальная объемная актив-
ность радиоактивного йода в приземном слое атмосферного воздуха на гра-
нице с Польшей равна 2 мкБк/м3, а в районе Варшавы — 0, 25 мкБк/м3.

Как следует из расчетов даже при консервативном подходе, расчетная 
величина объемной активности йода в районе Варшавы, существенно ниже 
измеренной величины [1]. 

ВЫВОДЫ
Расчеты рассеяния радионуклидов йода дают основание утверждать об 

отсутствии влияния выбросов Ривненской АЭС на загрязнение приземного 
слоя атмосферного воздуха сопредельных государств йодом -131, которое 
наблюдалось в январе 2017 г. 
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ПОТОКИ ПРИМЕСЕЙ ПРИ ВЫБРОСАХ ЛЕТУЧЕЙ ЗОЛЫ ТЭС

Введение
Летучая золя, выбрасываемая тепловыми электростанциями (ТЭС), в за-

висимости от своих размеров может распространяться на значительные 
расстояния, пересекать границы государств, создавая таким образом транс-
граничный перенос.

Исследованию особенностей переноса летучей золы разных размеров 
на большие расстояния посвящена данная работа. 

1 Массоперенос выбросов ТЭС
Распространение выброшенных из труб аэрозолей, их среднегодовые 

концентрации в  атмосферном воздухе принято рассчитывать по модели, 
в которой рассеяние частиц в поперечной плоскости (вдоль координатных 
осей «Y» и «Z») описывается распределением Гаусса с дисперсиями σy и σz 
соответственно, см. [1, 2]. В  этой модели направление координатной оси 
«X» выбирается вдоль направления ветра, т.е. ось струи выброса направле-
на вдоль оси «x». Дисперсионные коэффициенты σy и σz, которые описыва-
ют расширение струи выброса вдоль поперечных осей «Y» и «Z», задаются 
численно в зависимости от расстояния «x». Числовые параметры, задающие 
значения σy и σz получены на основании многочисленных наблюдений в раз-
ных по категории стабильности атмосферных условиях.

В данном подходе все многообразие атмосферных условий Пасквиллом 
[3] разбито на семь категорий по величине стабильности: A, B, C, D, E, F, G. 
Самая нестабильная категория — A, более стабильная B, еще более стабиль-
ная — C и так далее до очень стабильной категории G. Для каждой категории 
заданы эмпирические коэффициенты, по которым определяются дисперсии 
σy(x) и σz(x) вдоль координатных осей «Y» и «Z» соответственно.

В описываемой модели концентрация примеси в атмосфере при непре-
рывных выбросах С, г/м3, описывается нижеследующей формулой, см [1]:
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где:
Q — мощность выбросов, г/с;
F(x) — функция истощения облака за счет гравитационного осаждения 

и вымывания осадками;
σy(x) — дисперсия вдоль оси «Y», м;

σz(x) — дисперсия вдоль оси «Z», м;
u — скорость ветра, м/с;
y, z — поперечные координаты, м (ось z направлена вверх);
h — эффективная высота выброса, м.
Поток примеси через плоскость x=x0 при скорости u направленной пер-

пендикулярно этой плоскости есть:

 
0

P y z u C
∞ ∞

-∞

= ∂ ∂ ⋅ ⋅∫ ∫ , (2)
где:

P — поток примеси, г/с.
Интегрирование формулы (2) с учетом (1) дает следующий результат:

 P = Q при F(x) = 1 (3) 
Т. е., при отсутствии истощения облака вследствие вымывания осадка-

ми, гравитационного осаждения и, возможно, радиоактивного распада для 
находящихся золе радионуклидов, вся выбрасываемая источником при-
месь переносится через плоскость, перпендикулярную скорости ветра. 
Если учесть вышеуказанные факторы, приводящие к истощению, при кото-
рых F(x)<1, то чем дальше от источника находится плоскость x = x0, тем мень-
шая доля выброшенной примеси переносится через указанную плоскость. 
Функции F(x) сложным образом зависит от расстояния x, и поэтому в общем 
случае интегрирование в  явном виде произвести невозможно, остается 
лишь возможность проводить расчеты численных методами на компьютере. 

Современные метеорологические наблюдения фиксируют величину 
и направление ветра в отдельных угловых диапазонах или румбах. В мете-
орологии измерения проводятся в 16 румбах, обозначения которых в бук-
венном виде следующие: С, ССЗ, СЗ, ЗСЗ, 3, ЗЮЗ, ЮЗ, ЮЮЗ, Ю, ЮЮВ, ЮВ, ВЮВ, 
В, ВСВ, СВ, ССВ. Здесь С — север, ССЗ — север северо-запад, СЗ — северо-
запад, ЗСЗ — запад северо-запад и т.д. Каждый румб охватывает угол в 22,5°. 
Сумма всех углов равняется 360°. При проведении расчетов основную фор-
мулу для концентрации (1) необходимо усреднить в пределах одного румба, 
ведь более подробных статистических данных нет.

 1
s

1
2 y

s

s

y

y

C C y
-

= ⋅ ⋅∂
⋅ ∫ , (4)

где: С — концентрация примеси в атмосферном воздухе (1), г/м3;
С1 — усредненная концентрация в секторе с углом раствора 22,5°;
ys = x∙ tg(12,25°) — половина дуги, охватывающей сектор.
В усреднении по (4) сделано небольшое приближение, а  именно, дугу 

в секторе мы заменили на прямую линию.
На больших расстояниях от источника выбросов, когда σz(x) становится 

сравнимой с величиной атмосферного слоя (L), в котором распространяется 
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примесь, т.е. для расстояний x>2xL, где σz(xL) ~ 0.5∙ L, распределение (1) уже 
не описывается формулой Гаусса, а становится после перемешивания рав-
номерным в пределах 0 ≤ z ≤ L. Поэтому после выполнения усреднения по 
сектору (4) необходимо усреднить еще и по z, т.е. по высоте в пределах 0 ÷ L.

 
2 1 1

0 0

1 1L

C C z C z
L L

∞

= ⋅ ⋅∂ ≈ ⋅ ⋅∂∫ ∫ , (5)

где: С2 — усредненная концентрация в слое воздуха 0 ÷ L;
С1 — усредненная концентрация в секторе с углом раствора 22,5°;
В формуле (5) точный интеграл в левой части заменен на приближенный 

в правой части (верхний предел расширили до бесконечности), что позво-
ляет в явном виде провести интегрирование.

Интегрирование формулы (5) дает величину средней концентрации 
в прямоугольнике L∙2x∙tg(11,25°), если считать F = const:

 2

( )
2 tg(11,25 )

Q F x
C

x L u
⋅

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 (6)

С учетом (6) поток примеси через боковую стенку цилиндра высотой L 
и радиусом x в секторе «i» есть:
 Pi = Q∙F(x)∙wi (7)
где: Pi — поток примеси в секторе «i»;

wi — среднегодовая вероятность нахождения вектора скорости ветра 
в секторе «i». 

Если учесть, что:

 wi
i=
∑ =

1

16

1 , (8)

то полный поток из источника на больших расстояниях через боковую по-
верхность цилиндра высотой L и радиусом x есть:
 P = Q ∙ F(x) (9)

Таким образом, на больших расстояниях от источника, поток примеси 
в окружающее пространство равен мощности выброса, уменьшенной про-
цессами выбывания примеси из потока. А если пренебречь процессами ис-
тощения, то вся выброшенная примесь уносится от источника на большие 
расстояния без потерь. 

Этот вывод справедлив для большинства газов. Некоторые газы, напри-
мер, CO, CO2, SO2, которые взаимодействуют с атмосферной влагой и обра-
зуют молекулы кислоты, выпадают в виде капель соответствующих кислот, 
имеют функцию истощения меньше единицы, убывающую с  ростом x. Но 
этот процесс перехода газов в другие состояния в процессе распростране-
ния в атмосфере мы не рассматриваем.

2 Функция истощения
Для твердых частиц примеси среднегодовая функция истощения вблизи 

источника равна единице, а с ростом расстояния убывает, что обусловлено 
тремя важными факторами:

а) вымывание осадками (дождь или снег захватывают частицы примеси 
и осаждают на землю);

б) сухое или гравитационное осаждение — частицы примеси оседают 
на землю и далее не участвуют в процессе переноса;

в) радиоактивный распад, если исследуется распространение радио-
нуклидов, содержащихся в летучей золе.

Все вышеперечисленные факторы действуют независимо, поэтому об-
щую функцию истощения можно представить в виде произведения трех со-
множителей:

F = F1 * F2 * F3, где функция F1(x) описывает истощение активности струи 
выброса за счет радиоактивного распада, функция F2(x) описывает истоще-
ние струи выброса за счет вымывания осадками и функция F3(x) описывает 
истощение струи выброса за счет гравитационного осаждения [1, 2].

За счет радиоактивного распада активность радионуклидов в струе убы-
вает по закону радиоактивного распада:
 F1(x) = exp(–λ∙t) = exp(–λ∙x/u), (10)

где: t — время распространения примеси в атмосфере, с;
λ — постоянная радиоактивного распада, 1/с;
x — расстояние, на которое перенеслась радиоактивная аэрозоль, м;
u — средняя скорость ветра, м/с. 
Учет вымывания осадками (мокрое осаждение) проводится по анало-

гичной зависимости:
 F2(x) = exp(–Λ∙x/u), (11)

где: Λ — постоянная вымывания, 1/с.
Согласно [2] постоянная вымывания равна коэффициенту вымывания, 

умноженному на количество осадков в году:
 Λ = R ∙ k, (12)

где: R — количество годовых осадков, см/год;
k = 1e-7, год/(см∙с) — эмпирический коэффициент. 
Сухое осаждение определяется концентрацией примеси на уровне зем-

ли с коэффициентом пропорциональности, примерно равным скорости гра-
витационного осаждения [2]:
 Q1 = vd ∙ C(x, y, 0) (13)

где: Q1 — скорость выпадения примеси на землю, г/(м2∙с);
vd  — коэффициент, приближенно равный скорости гравитационного 

осаждения (vg), м/с;
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C(x, y, 0) — концентрация примеси на уровне земли, г/м3, см. (1).
Коэффициент vd немного больше скорости гравитационного осаждения 

за счет перехватывания листьями осаждающейся примеси с последующим 
сбросом на землю [2], мы далее считаем приближенно vd ≈ 1,3*vg.

Скорость гравитационного осаждения малых частиц примеси опреде-
ляется по закону Стокса [4]. В работе [5] детально описана процедура рас-
чета vg и проведено сравнение с расчетами других авторов.

Концентрация примеси на уровне земли в соответствие с (1) записываем 
в виде:
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В формуле (14) из высоты источника h вычитается величина vgx/u, равная 
расстоянию, проходимому по высоте при постоянной скорости гравитаци-
онного осаждения за время перемещения в точку x [2].

Скорость выпадения на землю примеси на всем протяжении распро-
странения струи есть:
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Доля примеси, оставшейся в распространяющейся струе, и есть искомая 
функция истощения за счет сухого осаждения:
 F3(x) = (Q – Q1)/Q, (16)
где: Q — скорость выброса примеси из источника, г/с

Проводя интегрирование в формуле (15) получаем выражение для яв-
ного вида функции F3(x):
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Формула (17) справедлива для небольших расстояний, пока распреде-
ление описывается формулой Гаусса. При больших расстояниях концентра-
ция становится примерно равномерной в ограничивающем слое. При таких 
расстояниях концентрация описывается формулой (6). Поэтому до рассто-
яний 2xL для F3(x) используем формулу (17), а при расстояниях больших 2xL 
скорость выпадения примеси на землю выражается другой зависимостью:
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Интегрируя формулу (18) получаем выражение для функции дополни-
тельного истощения за счет сухого осаждения в области x > 2xL :
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, (19)

Таким образом, для расстояний x<2xL функция истощения F3(x) находится 
по выражению (17), а для больших расстояний x>2xL она задается формулой 

F3(2xL) ∙ F3’(x – 2xL), где F3’(x – 2xL) вычисляется по формуле (19).

3 Рассеяние разных по размеру фракций летучей золы
Частицы летучей золы с  разной скоростью оседают в  атмосфере при 

переносе их от источника выбросов. Чтобы учесть этот факт при расчете 
по методике ОНД-86 [6] было рекомендовано в Методических указаниях [7] 
использовать разный коэффициент оседания, выбранный в зависимости от 
преобладания той или иной фракции по диаметру в выбросе. Но методика 
ОНД-86 и указанные Рекомендации позволяют выбрать один коэффициент 
для всего состава выбросов. 

Разработанная нами методика [5] позволяет рассчитывать этот коэффи-
циент для любой фракции и, зная состав летучей золы по фракциям, учиты-
вать скорости оседания любой фракции. Рассчитывая скорость гравитаци-
онного оседания vg по размерам частиц в той или иной фракции, мы можем, 
используя выражения (17) и  (19), находить концентрации в  атмосферном 
воздухе для любой фракции, рассчитывать потоки разных по размерам ча-
стиц летучей золы на больших расстояниях от источника выбросов. Это по-
зволяет нам оценивать массоперенос летучей золы через границу страны 
в соседние государства, и, в свою очередь, оценивать массоперенос из со-
седних государств на Украину. 

Рассмотрим следующий пример. Из трубы Змиевской ТЭС высотой 
120 м выбрасываются 7 фракций летучей золы с размерами частиц: 0—10; 
10—20; 20—30; 30—40; 40—50; 50—100 и 100 — 150 мкм. Количество выбро-
шенной золы каждой фракции задаем одинаковым и равным 10 тыс. т в год. 
Расчетные зависимости концентрации всех этих фракций от расстояния 
приведены на рис. 1.

На этом рисунке приведены несколько кривых — зависимости концен-
трации от расстояния для 7 фракций. Средний диаметр частиц в  каждой 
фракции указан на рисунке у каждой кривой. Кривая рассеяния для фракции 
0—10 мкм имеет обозначение среднего диаметра 5 мкм, кривая с обозначе-
нием 15 мкм относится к фракции с диаметрами 10—20 мкм и т.д. Одинако-
вая величина выброса для каждой фракции выбрана для того, чтобы можно 
было легко оценить, как рассеивается та или иная фракция. Расчетные рас-
стояния выбраны больше 1 км, т.  е. за границей санитарно-защитной зоны.

Анализируя приведенные на рис. 1 данные, можно заключить, что кон-
центрация частиц фракции со средним диаметром 125 мкм уже на рассто-
янии 1 км в несколько раз меньше концентрации остальных фракций. Ча-
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стицы больших размеров быстро оседают на землю. Частицы этой фракции 
пролетают не более 20 км от места выброса. Немного дальше летят части-
цы со средним диаметром 75 мкм — до ~ 50 км. Еще дальше летят частицы 
с  меньшими размерами  — их концентрации на расстоянии 100 км значи-
тельно больше.

Рис. 1. Зависимость концентрации летучей золы от расстояния для разных диаме-
тров частиц

Приведенные результаты показывают, что величина массопереноса че-
рез границу государства, отстоящую на 100 км и более от источника выбро-
сов, определяется, главным образом, фракциями летучей золы с  малыми 
диаметрами частиц. Равно и  к нам через границу долетают малые по раз-
мерам частицы летучей золы. Именно о важности контроля среднегодовых 
концентраций частиц с малыми диаметрами от 0 до 2,5 мкм и до 10 мкм ука-
зывает документ ВОЗ от 2005 г. [8].

4 Поток летучей золы Змиевской ТЭС через границу Украины
Змиевская ТЭС расположена в поселке Слобожанское (бывший Комсо-

мольское), рис. 2. На этом рисунке из места расположения Змиевской ТЭС 
проведены сектора или румбы с угловым размером 22,5°, как принято в ме-
теорологии. Выделены важные для наших расчетов румбы: ССЗ, С, ССВ, СВ 
и ВСВ. В левом нижнем углу рис. 2 показана средняя многолетняя роза ве-
тров района пгт. Слобожанское [9]. В [9] приведена многолетняя роза ветров 

лишь для 8 румбов, поэтому для использования 16 румбов мы провели ин-
терполяцию по соседним румбам. Среднегодовая дневная температура 11, 
2°С, среднее количество осадков 516 мм/год. 

В табл. 1 приведены некоторые данные, необходимые при проведении 
расчетов: средние расстояния от места выбросов до границы с  Россией, 
среднегодовые вероятности нахождения вектора скорости ветра в  задан-
ном секторе — параметры wi, используемые в уравнении (7) в процентах [10].

Таблица 1.  
Некоторые параметры для расчетов выбросов

Сектор ССЗ С ССВ СВ ВСВ
Ср. расст. до границы, км 100 76 90 107 137
Вер. напр. скор. ветра, % 5,425 4,45 4,575 4,7 7,125

Параметры источников выброса на Змиевской ТЭС и данные по выбро-
сам летучей золы за 2011 г. взяты из [11].

Весовой состав разных фракций выбран для донецкого угля марки АШ 
после электрофильтра со степенью очистки выходящих газов 90,8% соглас-
но документу [12]. 

Таблица 2.  
Весовой состав различных по диаметру частиц фракций летучей золы

Фракция золы, мкм 0—5 5—10 10—15 15—30 30—40 40—60 60—150
Масса, % 25 21,5 11,5 15,5 6,0 7,5 13,0

Расчет массопереноса летучей золы через границы указанных секторов 
по формуле (7), используя вышеприведенные данные, приведен в табл. 3.

Как следует из приведенных в  табл. 3 данных определяющими факто-
рами, которые дают основной вклад в величину массопереноса, являются: 
средний диаметр фракции, величина розы ветров в данном секторе и рас-
стояние до границы.

Таблица 3. 
Потоки летучей золы через границу Украины, т/год

Фракция,  
мкм

Сектор
0—5 5—10 10—15 15—30 30—40 40—60 60—150

С 3,85E+02 3,15E+02 1,37E+02 6,79E+01 8,29E+00 1,74E+00 1,19E-04
ССВ 3,88E+02 3,14E+02 1,19E+02 5,88E+01 6,20E+00 1,02E+00 1,83E-05
СВ 3,89E+02 3,11E+02 1,03E+02 4,95E+01 4,36E+00 5,31E-01 2,07E-06
ВСВ 5.65E+02 4.38E+02 1.22E+02 5.39E+01 3.43E+00 2.49E-01 7.55E-08
ССЗ 4.53E+02 3.64E+02 1.27E+02 6.20E+01 5.88E+00 8.09E-01 5.86E-06
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Согласно приведенным в табл. 3 данным, при изменении диаметра фрак-
ции от 5 до 45 мкм концентрация на границе, а значит, и поток через границу 
изменяются примерно на 2 порядка. При изменении расстояния в пределах 
76—137 км поток меняется значительно слабее, в пределах одного порядка 
для диапазона фракций 5—45 мкм.

5 Баланс потоков летучей золы 
Для оценки точности расчетов и проверки согласованности различных 

формул, используемых в модели, нами проведены расчеты скорости оседа-
ния летучей золы для сухого и «мокрого» вымывания частиц золы при дви-
жении облака примеси в секторе. Используя выражение для концентрации 
примеси в облаке (1) и приведенные параметры, по формуле (11) рассчиты-
ваем «мокрое осаждение», а по формулам (17) и (19) сухое или гравитаци-
онное осаждение. Результаты расчетов скорости выпадений (мкг/(м2*с)) для 
сектора «С», размером 76 км и фракции летучей золы 0—5 мкм приведены 
на рис. 3. 

Интегрируя по всей площади сектора до расстояния 76 км, находим ско-
рость выпадения летучей золы указанной фракции — 43,5 т/год.

При расчетах скорости выноса за границу сектора «С» для Змиевской 
ТЭС использована другая формула (7). Расчеты по указанной формуле дали 
для скорости потока летучей золы фракции 0—5 мкм через 76 км границу 
сектора значение 385 т/год, см. табл. 3. По розе ветров и общему выбросу 
в  сектор «С» выбрасывается 428,3 т/год указанной фракции. Поэтому раз-
ность между скоростью золы, вынесенной за границу сектора, равна 43,3 т/
год. Ранее по другим формулам была определена скорость оседания — 43,5 
т/год, т.е. с точностью до ошибок численных расчетов наблюдается баланс 
между скоростью выброса, скоростью оседания и скоростью выноса за гра-
ницу сектора. Все что выбрасывается в сектор либо оседает на его площади, 
либо выносится за границу. 

Этими расчетами, проведенными для одного сектора и одной фракции 
летучей золы Змиевской ТЭС, нами показано, что с хорошей точностью на-
блюдается баланс между скоростью выброса в сектор, скоростью оседания 
и скоростью выноса за границу сектора. 

Заключение
Изучено рассеяние частиц летучей золы различных размеров на боль-

ших расстояниях от источника выбросов.
Разработана программа расчетов, позволяющая исследовать массопе-

ренос частиц летучей золы через границу страны. 
Программа расчетов показывает, что скорость выброса в заданный рав-

на скорости оседании плюс скорость выноса летучей золы за границу сек-
тора, т.  е. наблюдается баланс с точностью до ошибок численных расчетов.

Рассчитан перенос летучей золы из Змиевской ТЭС через границу Украины.
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УДК 658.567:504.03

Волошин В. С., д-р техн. наук, проф.
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», г. Мариуполь, Украина

МЕСТО ОТХОДООБРАЗОВАНИЯ В  ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОМ МНОГООБРАЗИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Наука о производстве материалов или другой полезной продукции свя-
зана с исследованиями в области нелинейной динамики, а именно с сильно 
неравновесными системами. Именно это их свойство является причиной 
изменений, в конечном результате приводящих к появлению новых матери-
алов из некоторого исходного сырья, новой полезной продукции. Это отме-
тил как факт в своих работах И. Пригожин еще в 1990 г. [1], а ранее в качестве 
гипотезы эти идеи упоминались и С. Пикро с коллегами [2], и В. Балакришнан 
с коллегами [3]. В частности, такие механизмы, как массоперенос и другие 
транспортные явления, диффузия, термодиффузия, теплопередача, вязкое 
течение, фазовые превращения, пластические деформации и др., которые 
реализуются только в условиях, когда в системе существует некоторый не-
устойчивый градиент (управляемый некоторым внешним энергетическим 
полем) по определенным параметрам, дают возможность получать новые, 
полезные состояния веществ, создавать новые сочетания этих веществ, при-
давать им новые свойства. То есть все то, что придает им качество полезного 
товара. 

Современная термодинамика успешно оперирует такими понятиями, 
как необратимость, неравновесность и неустойчивость систем, главным об-
разом, нелинейных. Чаще всего они относятся к  незамкнутым (открытым) 
системам, которые составляют большинство, по сравнению с  замкнутыми 
системами, для которых, в свою очередь, справедливо классическое второе 
начало термодинамики. Каждое из этих понятий существенно расширяет по-
нимание сути таких процессов, как диссипация (рассеяние) энергии, синер-
гизм, самоорганизация материи в открытых системах. Для нас эти свойства 
сложных систем, которым уделяется огромное внимание во многих работах 
не только по термодинамике и энергоэнтропике, но и в философских и ме-
тодологических исследованиях [4, 5, 6, 7], являются актуальными потому, 
что мы смеем быть убежденными, что природа процессов, лежащих в осно-
ве явления отходообразования, находится в их термодинамике, в способах 
управления материальными потоками в  системе при помощи энергетиче-
ских ресурсов самых различных качеств и самых различных источников. 

Суть необратимости в  сложных системах сводится к  тому, что процес-
сы в них имеют только однонаправленное временное развитие. В обратном 
направлении такие процессы могут протекать только в случае приложения 
внешнего воздействия (если такое возможно в конкретном случае). Матема-

тическое описание необратимости связано с  отсутствием инвариантности 
в преобразованиях типа t = –t. 

Необратимая энтропия в этих процессах играет весьма активную роль, 
как в  диссипативных процессах, отвечающих за появление отходов, так 
и  в процессах репаративных, направленных на системную организацию, 
в  том числе, за производство полезной продукции. Структурированность 
изменения энтропии, ориентированного на ее отточно-приточную извне 

и произведенную внутри системы части в динамике dS
d

d S
d

d S
d

e i
τ τ τ= + , 

представляется эффективным инструментарием для управления потоками 
энергии и энтропии внутри любой незамкнутой системы, в том числе, и для 
управления отходами в   источнике их образования, то есть, в  производ-
ственных системах любого назначения (рис. 1). Соотношение (–a) оттока 
внешней энтропии deS и  ее образование diS внутри системы, в  том числе, 
во времени, по существу отвечают за процессы самоорганизации материи 
в  системе (иными словами, отвечает за получение требуемой продукции). 
Уравнение  
 a = deS/diS < (dS/diS –1) (1)
показывает ту долю участия внешней энергии рассеяния, которая способна 
организованно влиять на данную систему. Если она достаточна как по коли-
честву, так и по качеству, значит данное соотношение находится в области 
сильной неравновесности и представляет возможности к синергизму. Если 
условие не выполняется, это может означать, что внешний источник энер-
гии не оказывает должного влияния на термодинамические процессы вну-
три самой системы.

Следует понимать таким образом. что на начальном этапе в замкнутой 
системе, когда только начинает совершаться работа и  энтропия системы 
очень мала, такая замкнутая система в определенной степени способна к са-
моорганизации в той ее части, которая относится к совершаемой ею работе. 
Потом, когда часть энергии ушла на развитие энтропии, система стремится 
к разрушению. И только подпитка внешней энергией, когда замкнутая систе-
ма открывается перед своими надсистемами, дает ей возможности обмена 
энтропийными процессами, а значит, и к структурированию и самооргани-
зации. Такая способность любых термодинамических систем весьма пока-
зательна для производственных процессов, которые связаны с получением 
как полезной продукции так и, в равной степени, отходов.

В первом случае условиями такого процесса является открытость систе-
мы и ее неравновесное состояние. В случае с отходами термодинамическая 
неравновесность во внимание не принимается, так как энергоэнтропика со-
вокупной производственной системы не ориентирована на ту часть компо-
нентов сырья, которые уходят в отходы.
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Для открытых систем возможна интерпретация отрицательного изме-
нения энтропии таким образом, что для текущего значения (S) энтропии 
имеем DS = S – S0 < 0. Причем всегда DS = → 0 для вполне определенного 
состояния системы XS. В  открытых системах всегда существует некоторое 
внешнее возмущение x(t), влияющее на соотношение привлеченной извне 
и  произведенной внутри системы энтропии, такое, что в  каждый момент 
времени сохраняется отклонение от предыдущего стационарного состоя-

ния DX = [X(t) – XS] = a(t) · x(t). Здесь a
d S

d
d S

d

e

i

( )τ τ

τ

=  — коэффициент упорядо-

ченности или согласования с энтропийными параметрами надсистемы. Соб-
ственно x(t) зависит только от значения заимствованной извне энтропии, 

т. е. x f d S
d

e( ) ( )τ τ=  и не зависит от diS. 
Появление термодинамической неравновесности в производственной 

системе возможно только в случае ее открытости, если извне поступающая 
энергия, информация способны видоизменить материальные потоки вну-
три такой, становящейся, как правило, сильно неравновесной системы (см. 
рис. 1). В частности, к таким видоизменениям относится целенаправленный 
процесс получения материальной продукции с  наперед заданными свой-
ствами в  рамках некоторой производственной системы. Именно эта осо-
бенность делает из такой продукции товар с выраженной потребительской 
стоимостью. 

Теоретический смысл состояния X(t) таких систем  — обладать свой-
ством минимизировать внутреннюю энтропию системы за счет рациональ-
ного перераспределения свободной внешней энергии и обеспечения отто-
ка энтропии в надсистему, некоторым оператором Φ : [ ( )]∆5S X τ . 

Пример.
Сама по себе загрузка в доменную печь кокса и агломерата в любых не-

обходимых пропорциях не дадут необходимого результата — производства 
товарного чугуна, до тех пор, пока в нижней части печи, горне не появится 
внешний источник тепловой энергии нужной мощности — сгорающий при-
родный газ. Это считается аксиомой. Если в качестве такого источника мы 
захотим использовать, например, электрическую энергию то такая техни-
ка и  технология потеряют первичный смысл. Сама конструкция доменной 
печи не позволит ориентироваться на такой внешний источник энергии. Да 
и физико-химические процессы внутри доменной печи не ориентированы 
на такие источники энергии. Для этого технологического процесса предус-
мотрен мощный тепловой источник — сгорающий природный газ, подавае-
мый по периметру горна доменной печи.

А вот в технологиях внедоменного переплава железосодержащих ока-
тышей (обогащенной до 70—77% железной руды) с  успехом используется 
электрическая энергия, что само по себе показательно, как альтернатива 
горению природного газа [8, 9]. И несмотря на то, что образование шлака 
в  этом случае является также неизменной составляющей технологическо-
го процесса, отходов в  этом виде передела значительно меньше. Правда, 
известно, что собственно производство окатышей, связанное последова-
тельно с измельчением, окомкованием, спеканием, транспортировкой же-
лезосодержащего материала, само по себе весьма отходное производство. 
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Рис. 1. Термодинамические характеристики сложных систем в координатной сетке 
операторов F X Y[ , ]τ τ( ) ( ) . Место производственных систем (1) в подобной сетке. 
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Поэтому для такого электродугового переплава часть отходов остается про-
сто в надсистеме. 

Но и  этого мало для доменного процесса. Только, когда в  конкретной 
доменной печи с конкретной конфигурацией будет обеспечена требуемая 
пропорция кокса и  агломерата в  наперед заданной последовательности, 
обеспечивающая необходимую газопроницаемость смеси кокса и  агломе-
рата, причем, как по центру печи, так и на ее периферии, можно говорить 
о  том, что процессы получения чугуна оптимальны, а  такой технологиче-
ский агрегат готов к производству наперед заданной товарной продукции, 
чугуна. Каждый параметр, определяющий состояние первичной шихты по 
отношению к  требуемым конечным значениям этого параметра в  готовой 
продукции нужного качества, находится в состоянии динамической нерав-
новесности.

Но при этом вне внимания остается шлак, отход этого металлургическо-
го передела, количество и состав которого, его товарные свойства остаются 
вне интересов существующей технологии. При этом параметры самого шла-
ка на всем временном интервале доменной плавки находятся в области сла-
бой неравновесности или приходят в  динамическое равновесие, которое 
никак не определяется конечными условиями доменной плавки. 

С точки зрения неравновесной термодинамики, такая производствен-
ная система является открытой, явно неустойчивой в зависимости от огром-
ного количества меняющихся технологических параметров, но самое глав-
ное, она сильно неравновесна по своей природе в  той ее части, которая 
управляется с целью получения конечного продукта. Именно за счет такой 
неравновесности и  перераспределения внутренней энтропии внешними 
энергетическими потоками, она становится управляемой, целенаправлен-
ной на получение конкретной полезной продукции, а  именно, товарного 
чугуна. Термодинамическая неустойчивость системы, это результат ее де-
стабилизации внешним энергетическим полем с последующими возможно-
стями для необходимого управления процессом. 

Для получения принципиально новых необходимых качеств отхода, 
шлака, существующих в  такой системе источников энергии явно недоста-
точно. Если потребовать выполнение условия (1), это будет означать, что 
система должна быть способной получать помимо чугуна еще и некоторое 
новое видоизмененное вещество, вещество с  иными задаваемыми свой-
ствами. Повторим, что при существующей технологии, при понимании не-
обратимости, такие процессы не возможны (см. рис. 1). Какими должны быть 
эти источники энергии, чтобы выполнялось условие (1) — это существенная 
задача, которую для доменного производства еще никто не пытался решать. 
Но подобное решение с точки зрения неравновесной термодинамики име-
ет право на существование. И его результатом должны быть способы пода-

вления отходов ( в данном случае, шлака) в источнике образования, то есть 
в принципиально ином доменном агрегате. 

К этому ученых подталкивают, в том числе, и дефицитность энергетиче-
ских ресурсов — кокса, природного газа. Известная двухстадийная техно-
логия «КОРЕКС», впервые внедренная в  ЮАР в 1989 году предусматривала 
разделение шахты и горна доменной печи и соответственно фазы продук-
тов — жидкую и твердую в бескоксовом варианте, что существенно умень-
шило выход шлака. Подобные методы реализуются в  технологиях Corex, 
DIOS, AISI, CCF и другие.

Советская технология «РОМЕЛТ» (1975 г.), использующая полностью 
жидкофазный передел, хотя и получила признание, но дошла только до по-
лупромышленного применения. Технология была ориентирована на жидко-
фазную шлаковую рабочую зону с  наперед заданными свойствами шлака, 
как рабочего инструмента для основного передела. Одностадийные про-
цессы применяются в технологиях Hismelt, Ausirion, Techored и другие. Эти 
процессы также в полной мере не решали проблему получения товарного 
шлака.

Внедоменным способам получения чугуна заданного качества уделя-
ется много внимания, в  частности в  установках прямого восстановления, 
за счет жидкофазных и  газофазных восстановителей с  применением иных 
внешних источников энергии и т. д. В подобных процессах температура вос-
становления железа ниже, чем в существующих агрегатах и продукт может 
иметь определенное губчатое состояние, частично впитывая в себя компо-
ненты шлака. Восстановление железа происходит в щадящем низкотемпе-
ратурном режиме, с относительно небольшим переводом компонентов сы-
рья, таких, как сера, фосфор, мышьяк в окисленное состояние. Но при этом 
опять проявляется старая болезнь — никто не обращает внимания на каче-
ство и товарное состояние сопутствующих шлаков.

Одним из возможных вариантов таких преобразований могут быть 
электролитические свойства жидких шлаков, что почти никогда не исполь-
зовалось в металлургии. Другим вариантом может быть создание в метал-
лургическом агрегате зон с  сверхвысокими температурами для более эф-
фективного управления шлаками.

Не встречаются пока в  науке технологии, в  которых применялись бы 
новые источники энергии, новые способы восстановления окислов компо-
нентов железорудного сырья. Неравновесная термодинамика подсказыва-
ет такое фундаментальное направление. Поэтому следует рассчитывать на 
появление новых источников энергии, иных принципов восстановления не 
только железа, но и сопутствующих компонентов исходной шихты — фос-
фора, кремния, серы, мышьяка и др. Они, по всей видимости должны иметь 
унифицированный подход к процессам восстановления таких компонентов.
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ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», г. Мариуполь, Украина

К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ДВУЕДИНСТВЕ ПРОДУЦИРОВАНИЯ 
И  ОТХОДООБРАЗОВАНИЯ В  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ

Изучая энергетику процессов отходообразования невозможно обойти 
актуальную тему термодинамических аспектов человеческого труда. Из-
учая этот предмет, нетрудно утверждать, что отход это категория не только 
физическая, но и  социально-экономическая одновременно. Это взаимно 
согласованное понимание, которое кочует между этими двумя качествами 
принимая на себя свойства то технические то социально-экономические. 
Этим подчеркивается принцип двуединства и неразрывности человеческо-
го труда относительно получения как продукта, так и отхода в любой произ-
водственной системе. 

И. Пригожин показывает, что важнейшие биохимические процессы в ор-
ганизованной материи происходят за пределами устойчивости термодина-
мической ветви [1,2]. Качественно, такие выводы относятся и к созидатель-
ному, и  к разрушительному процессам, сопровождающим любую систему, 
связанную с организацией. Если вектор организации в такой термодинами-
ческой ветви направлен на создание необходимо запрограммированной 
продукции и эта часть системы находится там где существует свободная для 
этого энергия, т. е. вдали от термодинамического равновесия, то та часть 
этой же системы, которая ответственна за получение отхода в произволь-
ной его форме, располагается вблизи равновесного состояния системы, там, 
где нет свободной энергии для системного преобразования отходообра-
зующей части сырья. Эта очевидная разница, благодаря которой одновре-
менно создается и отход, и продукция в одном и том же производственном 
процессе [3]. 

Таким образом, можно говорить о том, что любая производственная си-
стема вправе иметь некоторое многообразие термодинамических ветвей, 
в различной степени удаленных от состояния равновесия. Та часть системы, 
которая отвечает за получение запрограммированного полезного продук-
та, обладает свойствами сильной неравновесности. И напротив, та ее часть, 
которая отвечает за произвольную трансформации отходообразующей ча-
сти сырья, относится к слабонеравновесной термодинамической ветви.

В 1856 г. Л. Больцман в докладе о втором законе термодинамики пока-
зал, что всеобщая борьба за существование живых существ — это борьба 
за качественную энергию, которую можно получать и использовать при пе-
реходе солнечной энергии к Земле.

Важнейший показатель для понимания энергетики труда, энергети-
ческий бюджет общества — это понятие, которое было введено, в той или 
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иной мере, в  работах С.  Подолинского, Г.  Алексеева, П.  Кузнецова [4, 5, 6]. 
Это количественное понятие труда, как совокупных и  зарезервированных 
затрат энергии, результатом которого является рост накопленного энерге-
тического потенциала общества, как единого целого [4], Добавим: который, 
как считается, тратится на получение полезного продукта.

П.  Кузнецов характеризует совокупную трудовую деятельность людей, 
как неэквивалентный обмен энергией с  природой, в  результате которого 
должен увеличиваться совокупный энергетический бюджет общества (по 
терминологии Г. Алексеева — негэнтропия). Он может быть рассчитан, как 
отношение роста негэнтропии к внешним энергозатратам. Нас доожны ин-
тересовать те трудовые действия, которые осознанно управляют и потоками 
энергии, и материальными потоками, в том числе, и изменяющимися состо-
яниями отходов. Именно они, с целью подавления отходообразования в ис-
точнике, т. е. в самой производственной системе, должны быть направлены 
на целевое «задание» о видоизменении некоторого внешнего энергетиче-
ского потока с целенаправленным акцентом на действия по преобразова-
нию того, что изначально получало вид материального отхода, в частности, 
ради увеличения его потребительской стоимости. Важным здесь является 
замечание о необходимости целенаправленного видоизменения внешнего 
энергетического потока.

Пока такие задачи перед человеком не стояли. Все способы переработ-
ки отходов, их утилизации — это уже постфактум, когда отход стал реаль-
ностью. Но в  свете сказанного появляется возможность ставить задачу не 
допустить образование отходов еще в процессе производственной деятель-
ности, видоизменив энергетику и  упорядочив некоторым образом сырье-
вую базу технологического процесса таким образом, чтобы все преобразуе-
мое сырье получало свойства потребительской стоимости. 

Возможности технологической энергетики в  подобном направлении 
слабо изучены в  литературе, особенно с  методической точки зрения. Как 
правило, если энергия применяется в  технологическом процессе, то это 
ее прямое назначение: постоянное или переменное электрическое поле, 
нагрев или охлаждение, прямые химические реакции или взрыв, кинети-
ческая, потенциальная энергия некоторого груза или вращающийся инер-
цоид — накопитель энергии. Редко в одном и том же технологическом про-
цессе используется одна и та же энергия в различных ее модификациях. Еще 
реже используются два различных но согласованных между собой источни-
ка энергии. Результат чаще всего такой — целенаправленная переработка 
только тех компонентов сырья, которые интересуют производителя и одно-
временная равнозначная, равносмысловая переработка такими же источ-
никами энергии остальной части сырьевой базы, которая превращает их 
в ненужный отход. А ведь иногда только несколько видоизмененная энер-
гия позволяет воздействовать на другие компоненты сырья, превращая их 
в полезную продукцию. 

Удобный инструмент для таких вариантов дает теория решения изо-
бретательских задач (ТРИЗ) и ее основатель, Г. С. Альтшуллер, который учит 
пользоваться самыми различными модификациями известных энергетиче-
ских полей [7].

Управляя энергетическими потоками, не следует забывать об их каче-
ственной стороне. В технологическом процессе ценность энергетического 
поля возрастает в зависимости от эффективности его воздействия по следу-
ющей линии (от простых к сложным):

-	 механическая энергия;
-	 тепловая энергия;
-	 энергия химических взаимодействий;
-	 электрическая энергия;
-	 энергия магнитных полей;
-	 энергия расщепления ядра;
Промежуточные ниши занимают виды энергетических полей, такие как 

термомеханическая, термохимическая, электрохимическая, электростати-
чес-кая, электромеханическая, электромагнитная и  др. виды энергии. Все 
они так или иначе могут принимать участие в конкретном технологическом 
процессе, в зависимости от его условий и внутренних ресурсов. Каждое из 
этих полей имеет огромное количество модификаций [7], которые нужно на-
учиться использовать в зависимости от условий конкретного технологиче-
ского процесса.
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Рис. 1. Линия развития характеристик энергетического поля, принимающего учас-
тие в технологическом процессе. а) — энергетическое поле постоянного знака; 
б) — поле противоположного знака; в) — знакопеременное энергетическое поле; 

г) — высокочастотное переменное поле; д) — импульсное энергетическое поле; е) — 
резонансное частотное поле.
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Интересные результаты дает линия развития в направлении повышения 
эффективности одного и  того же вида энергии или энергетического поля 
(рис. 1). В  частности, это последовательный переход от действия поля по-
стоянного знака к полю противоположного знака, затем к сочетанию полей 
прямого и  обратного знаков и  переход к  системному знакопеременному 
энергетическому полю. Знакопеременное поле может быть усилено по мощ-
ности за счет перехода к энергетическим полям с более высокой частотой 
(широта диапазона частот позволят получать многообразие интересных ре-
зультатов). Следующий этап в повышении эффективности действия энерге-
тического поля — придание ему формы импульса. И последний этап — это 
использование резонансных частот, согласованных с собственными часто-
тами компонентов сырьевой базы, которые перерабатываются в  этом тех-
нологическом процессе. Мы намеренно не иллюстрируем эту часть работы, 
отсылая читателя к первоисточникам [7, 8, 9].

Понятной и  эффективной является методика согласования, а  затем 
управляемого рассогласования источников энергии и  состояния компо-
нентов сырьевой базы, как способ воздействия на все компоненты сырья, 
позволяющий увеличивать их потребительские качества. В  частности, ис-
пользование резонансных полей возможно только в том случае, если часто-
та такого поля согласована, например, с размерами частиц того или иного 
компонента, входящего в состав сырья. ТРИЗ и здесь предлагает варианты 
развития технической системы или технологического процесса в виде соот-
ветствующей линии развития (рис. 2). Система может последовательно про-
ходить этапы развития от несогласованности отдельных звеньев, включая 
их энергетику, к принудительному согласованию по одной, двум или трем 
координатам, и, постепенно доводя до условий динамического согласова-
ния-рассогласования, получать совершенно новые способы переработки 
сырья в условиях действующего производственного процесса. Нужно толь-
ко научиться применять эти линии развития технических систем. 

система 
без 

согласования

согласование по
координате

О

принудительное
согласование

буферное
согласование

свернутое
согласование

в системе

динамическое
согласование-

рассогласование

согласование по
координате

X

согласование по
координатам

XY

согласование по
координатам

XYZ

Рис. 2. Линия развития технической системы в направлении ее согласования

Можно использовать другие методологические инструментарии ТРИЗ, 
которые легко приспособить к  научно обоснованным разработкам в  об-
ласти максимально возможной переработке компонентов сырьевой базы 
в  условиях конкретного технологического процесса, такие как согласова-
ние взаимодействия инструмента и изделия по линиям повышения эффек-
тивности действия энергетического поля, согласование ритмики обработ-
ки, дробление частей технической системы и переход последовательно на 
микроуровень, молекулярный уровень и  даже на нано-уровень и  т. д. [7]. 
Этим в работу вовлекаются глубинные свойства самих технических систем 
и совершенно новые способы переработки многообразия сырьевых компо-
нентов, используя при этом внутренние ресурсы самого технологического 
процесса. 

Общая задача состоит в  том, чтобы, используя собственные ресурсы 
конкретной производственной системы, ресурсы того технологического 
процесса, который заложен в ней и в технической системе, предназначен-
ной для реализации этого процесса, можно было обеспечить максимально 
полную и целенаправленную переработку всех(!) компонентов сырья в та-
кую продукцию. которая имела бы потребительскую ценность для человека. 
Все эти способы управления энергетическими потоками являются вполне 
реальными, автор неоднократно и успешно применял их на практике с вы-
сокой степенью результативности.
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ОПЫТ ПОДАВЛЕНИЯ ОТХОДОВ В  ИСТОЧНИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Часть 1. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ В  ДРЕВНИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВИНОДЕЛИЯ 
Технологии виноделия отличаются относительной простотой, исполь-

зованием самых распространенных источников энергии. Да и  сырьевая 
база этих процессов весьма упрощена. Тем не менее, эти технологии, на наш 
взгляд содержат в себе все те качества, которые дают возможность их отхо-
дам почти на 100% становиться товарной продукцией.

Технология виноделия относится к одной из самых древних, дошедших 
до нашего времени искусственных технологий [1, 2, 3, 4, 5]. К ее особенно-
стям относится почти полная ее безотходность. Причем, перерабатывать от-
ходы виноделия в рамках одной и той же производственной системы люди 
научились давно, и эти технологии постоянно совершенствуются. Существу-
ет целая наука «увология» предназначенная для изучения и развития спо-
собов приготовления и  переработки отходов в  технологиях производства 
вина. Такой опыт стал возможным потому, что за технологиями получения 
вина стоит многовековая история, опыт огромного количества поколений, 
великий эмпиризм, но современные технологии получения вина можно рас-
сматривать как приближающийся к эталону малоотходный производствен-
ный процесс. Его стоит систематизировать и изучать.

В основе этого процесса находится весьма простая сырьевая база, со-
стоящая из одного компонента  — культурного винограда, который имеет 
биологическую основу  — это растение, состоящее из корневой системы, 
многолетней виноградной лозы, листьев и, собственно, ягод, в свою очередь 
состоящих из кожуры, семян, и сочной мякоти, ради которой, собствеенно, 
и затеян процесс производства вина, как высоколиквидной товарной про-
дукции (P0). Количество и номенклатура отходов виноделия весьма красно-
речивы (табл. 1). В пределе, из трех компонентов сырья получаем один ком-
понент полезной продукции и в общем виде девять компонентов отходов 
самого разного качества. Графопостроительная модель производства вина 
показана на рис. 1.

Иными словами, за счет химических реакций брожения (окисления) 
мы получаем главный товарный продукт — вино и целый букет исходных 
отходов, каждый из которых путем использования в  системе энергии хи-
мических реакций не способен переходить в  состав товарной продукции, 
в полном соответствии с принципами термодинамического двуединства си-
стемы. В  процентном соотношении товарная продукция, вино, составляет 

примерно 50% всего количества сырья, из которых 3 % составляют винные 
остатки при длительном хранении (т. н. отгонная жидкость). Остальное это 
прямые отходы, номенклатура которых представлена девятью компонен-
тами (см.  табл. 1) и  которые не могут быть переработаны за счет энергии, 
действующей в данной системе.

Таблица 1. 
Система отходообразования в прямой технологии виноделии 

(морфологическая таблица вершин графа, см. рис. 1)

СЫРЬЕ ОТХОДЫ
Наименование Шифр %* Наименование Шифр %*

Ягоды винограда С1 12—22 Семена О1 12
Лоза виногр. С2 68 Выжимка О2 15
Лисья виногр. С3 10—20 Гребни О3 10
ИТОГО: 100 Дрожжи О4 4—6

ПРОДУКЦИЯ Винный камень О5 0,6—1,5
Наименование Шифр % Коньячная барда 

(винесс)
О6 4,5

Вино Р0 47 Сульфидные остатки О7 1,5—5,4
Эксплуатационный отход вина Лоза виноградная О8 —**

Отгонная жид-
кость

Листья виноградные О9 —**

ИТОГО: 50 ИТОГО 50
* — соотношения имеют существенный разброс в зависимости от осо-

бенностей технологии.
** — не являются сырьем для основного продукта технологии.

O11

O7

O6

O 5 O4

O3

O1

O2

O10

C1

0

Рис. 1. Графопостроительная модель технологии производства вина
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База отходов, как следует из теории энергоэнтропики, представляет со-
бой ту часть системы, которая относится к равновесным или слабонеравно-
весным системам, в силу чего они не претерпевают требуемых изменений, 
позволяющих выделить некоторые их полезные качества (собственно суть 
отхода). Необходима дополнительна энергия, которая может заставить эту 
базу отходообразования перейти в сильно неравновесное состояние и, та-
ким образом, получить возможности самоорганизации через процессы би-
фуркации (по И. Пригожину [6]). 

История виноделия свидетельствует о  том, что такие источники энер-
гии были найдены эмпирически. Мы их только констатируем (табл. 2). В та-
блице представлены виды технологических процессов, которые приняты 
в увологии и соответствующие им виды энергии, применяемой для перера-
ботки конкретных отходов (назовем их первичными). Каждый из указанных 
типов энергии (механическая, тепловая, химическая) является наиболее до-
ступным и простым. Поэтому люди могли ими воспользоваться при любом 
технологическом укладе, что давало многовековой опыт и весьма высокие 
эмпирические результаты.

Таблица 2. 
Дополнительные источники энергии для переработки первичных отходов 

винного производства

Шифр
отхода

Наимено-
вание

отхода

Технологический 
процесс

Энергия

DEi
Вид используемой энергии

О1 Семена Осаждение, на-
грев, прессование

DE1
Энергия механического дав-
ления, гравитация, тепловая 
энергия.

О2 Выжимка Дистилляция, 
перегонка

DE2
Тепловая энергия, энергия меха-
нического давления

О3 Гребни Дробление 
прессование, 
промывка

DE3
Энергия механического давле-
ния, гидравлическое давление.

О4 Дрожжи Перегонка DE4
Тепловая энергия, перегретый 
пар

О5 Винный 
камень

Выделение солей, 
барботаж, кипя-
чение

DE5
Энергия поэтапных химических 
реакций, механическое переме-
шивание, тепловая обработка

О5 Коньячная 
барда

Сухая перегонка, 
пропарка

DE6
Тепловая энергия, в т.ч. без до-
ступа кислорода, 

Если принимать логику изложения И.  Пригожина [6], то присутствие 
некоторого дополнительного источника энергии, способного влиять на 
конкретный вид отхода, являлось основанием для выведения производ-
ственной системы из возможного состояния бифуркации (BF). Результатом 
произвольного выбора при этом стали технологии переработки первичного 
сырья (см. рис. 2) в полезную продукцию. Еще раз подчеркнем, что они носят 
эмпирический характер, но вполне укладываются в систему координат тео-
ремы Пригожина. При этом мы должны быть уверены, что для каждого от-
ходообразующего первичного компонента в системе, переходящей в силь-
но неравновесное состояние, присутствует именно такая энергия, которая 
пресекает характерную для него бифуркацию в направлении получения но-
вого полезного продукта (P1÷P13). 
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Рис. 2. Бифуркации (BF) в процессах целевой самоорганизации для полной технологии 
переработки первичных отходов виноделия за счет внешнего энергетического поля 

(DEi). Здесь итоговая база отходов (О7, О10) и продукционная база (P1÷P13).
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Из общей номенклатуры наименований отходов почти все они подле-
жат различной переработке таким образом, что в  результате получается 
новая номенклатура товарной продукции, каждая из которых будет иметь 
своего потребителя (табл. 3).

Как результат, современна технология производства вина при компо-
нентности сырьевой базы равной единице может иметь компонентность 
продукционной базы в 12 единиц и компонентность базы отходов — в 2 еди-
ницы (см. рис. 2). Из известных систем по производству полезной продукции 
виноделие занимает одну из ведущих позиций с точки зрения эффективно-
сти отходообразования.

Таблица 3. Результаты переработки отходов технологии виноделия 
(морфологическая таблица)

Отходы Продукция вторичной переработки
Наименование шифр % Наименование шифр %

Семена О1 12 Масло пищевое P1 3,0
Парфюмерные добавки P2 1,0
Техн. масло (олифа) P3 8,0

Выжимка О2 15 Отгонная жидкость О10 4,5
Винная кислота P4 0,5
Спирт P5 6,0
Светильный газ P6 1,0

Сухой остаток 
выжимки

О2
, В т. ч.

3,0
Удобрение P7 0,5
Корм скоту P8 2,5

Гребни О3 10 Винная кислота P4 7,5
Дубильное вещество P9 2,5

Дрожжи, как оса-
док после бро-
жения

О4 4 Спирт P5 2,1—3,2
Уголь для типогр. краски P10 0,4
Энантовый спирт P11 1,2—2,1
Винная кислота P4 0,3

Винный камень О5 1,5 Винная кислота P4 0,4—1,1
Коньячная барда 
(винесс)

О6 4,5 Винная кислота P4 3,5
Светильный газ P6 1,0

Сульфидные 
остатки

О7 3,0 - -

ИТОГО: 50* ИТОГО: 45,9—48,6*
Лоза виногр. О8 — Бумага P12 95**
Листья виногр О9 — Корм скоту P8 50**

* — процент от массы исходного сырья.
** — процент от массы первичного отхода.
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ОПЫТ ПОДАВЛЕНИЯ ОТХОДОВ В  ИСТОЧНИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Часть 2. Управление отходами в  технологиях сыроварения
Попробуем рассмотреть еще одну древнюю технологию, сыроделие 

(или сыроварение), которая по своему влиянию на человечество не имеет 
равных среди других технологий.

Самые ранние данные о производстве сыра относятся к 8000 годам до 
н. э. В его основе было молоко дойных животных, коров, лошадей, коз, яков, 
лам и др. Вне зависимости от того, в какой части света находилось данное со-
общество людей, они так или иначе приходили к технологиям производства 
сыра из животного молока. Существовало интуитивное понимание, что сыр 
обладал повышенной концентрацией полезного жира, микроэлементов, ко-
торые изначально принадлежали молоку и хорошо усваивались человеком. 
Усвоение сыра составляет 98—99%. 

Это выгодное производство как с точки зрения калорийности, так и со-
хранности продукта. Если молоко в больших объемах и в естественных усло-
виях может храниться считанные дни, то сыр выдерживает многомесячное 
хранение и занимает малые объемы. Это было выгодно в повседневной жиз-
ни для пастухов, для многочисленных кочевых племен. Сыр был выгоден как 
продукт, и во время военных походов и операций. Греки и монголы, гунны 
и сарматы, крестоносцы и сарацины обладали самыми различными техно-
логиями сыроварения и  использовали сыр в  военных походах в  качестве 
продукта долгосрочного хранения, дававшего им возможности быстрого 
передвижения, маневра, сохранения сил после длительных переходов и для 
боевой активности.

Мы не будем касаться особенностей технологий производства сыра, 
позволяющие производить его многообразие сортов ( в  мире насчитыва-
ется более 1400 сортов сыра). Нас интересует упрощенная схема сырьевой 
и продукционной баз, а также базы отходов при производстве сыра (табл. 1)

Здесь мы опять сталкиваемся с  тем, что энергия химических реакций, 
присутствующая в  системе сыроделия, не способна переработать все по-
бочные отходы. В строгом соответствии с теоремой Пригожина ищем другие 
источники энергии, которые будут способны переводить отходы сыроделия 
в разряд товарной продукции (табл. 2). Опять заметим, что мы только кон-
статируем имеющиеся результаты, но они находятся в полном соответствии 
с принципами термодинамического двуединства и направлены на увеличе-
ние неравновесности всей технологический системы.

Таблица 2. Дополнительные источники энергии для переработки 
первичных отходов сырного производства

Шифр
отхода

Наименование
отхода

Технологический 
процесс

Энергия

DEi

Вид используемой 
энергии

О1 Сыворотка пер-
вичная

Пастеризация, филь-
трация

DE1
Тепловая, 
Механическая

О2 Твердые вклю-
чения

Фильтрация, сорб-
ция

DE2
Механическая, 
поверхно-стно активная 
энергия

О3 Сырная слизь — — —

О4 Сырная крошка Термообработка,
Переплавка

DE4
Тепловая

О5 Сырная обрезь Термообработка
Переплавка

DE5
Тепловая

О6 Сыворотка вто-
ричная

Термообработка
—

DE6
Тепловая
—

Построим модель ориентированного графа, который отражает не толь-
ко все промежуточные состояния при переработке сырья, но и показывает 
те технологические процессы, которыми достигается утилизация большей 
части отходов сырного производства (рис. 1). Морфологическая таблица ор-
графа представлена в табл. 3.

Таблица 1. Система отходообразования  
в прямой технологии производства сыра  

(морфологическая таблица)

СЫРЬЕ ОТХОДЫ
Наименование шифр %* Наименование шифр %*
Молоко С1 96,45 Сыворотка первичная О1 50
Ферменты С2 3—3,5 Твердые включения О2 0÷0,05
Соль С3 0,05 Сырная слизь О3 1,0÷3,0
ИТОГО: 100 Сырная крошка О4 2,0
Продукция Сырная обрезь О5 3,0
Сыр сортовой Р0 37 Сыворотка вторичная О6 6
Сыворотка пер-
вичная

Р1 1,0÷3,0 ИТОГО: 60÷62

ИТОГО: 38÷40

* — соотношения имеют существенный разброс в зависимости от особенностей 
технологии.
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Таблица 3. Морфология современной технологии производства сыра

№№ Вершина Шифр Наименование Ребро Наименование
1 1 С1 Исходное молоко 1—2 Фильтрация
2 1—3 Пастеризация
3 2 О1 Твердые частицы — —
4 3 —* Молоко пастеризо-

ванное
3—5 Створаживание

5 3—6 Створаживание
6 4 С2 Ферменты 4—3 Ферментация
7 5 —* Творожная масса 5—5 Уплотнение, створаживание
8 5—6 Выделение сыворотки
9 5—8 Созревание сыра

10 5—9 Развитие микрофлоры 
сырной слизи

11 6 Р2 Сыворотка 6—6 Товарообразование
12 6 О2 Сыворотка 6—13 Кислотная обработка 
13 6—14 Ультрафильтрация, сушка
14 7 С3 Соль поваренная 7—5 Посол
15 8 Р0 Сыр сортовой 8—10 Обрезание сыра
16 8—11 Крошение сыра
17 9 О3 Сырная слизь — —
18 10 О4 Сырая обрезь 10—11 Перемешивание
19 10—12 Теплообработка
20 11 О5 Сырная крошка 11—10 Перемешивание
21 11—12 Теплообработка
22 12 Р2 Сыр плавленный — —
23 13 Р2 Казеиновый сыр — —
24 14 —* Казеин 

протеиновый
14—15 Тепловая обработка

25 14—16 Экстрагирование
26 15 Р4 Минорный белок — —
27 16 —* Сывороточный 

протеин
16—16 Тепловая обработка

28 16—17 Экстракция вторичной 
сыворотки

29 16—18 Концентрирование белка
30 17 О6 Вторичная 

сыворотка
— —

31 18 —* Концентрат 
сывороточного 
белка

18—19 Распылительная сушка

32 18—20 Кислотное разрушение 
протеина

№№ Вершина Шифр Наименование Ребро Наименование
33 18—21 Ионный обмен и микро-

фильтрация
34 19 Р5 Белковый гель — —
35 20 Р6 Гидролизат — —
36 21 Р7 Изолят — —

* — промежуточные компоненты в технологии

7
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Рис. 1. Графопостроительная модель технологии получения сыра

В результате имеем: при исходной компонентной сырьевой базе в три 
компонента мы получаем продукционную базу из восьми компонентов 
и базу отходов в два раза меньшую, чем исходная. 

Технологии, подобные виноделию и сыроварению могут быть, в некото-
рой мере, эталонными с точки зрения подавления отходов в источнике воз-
никновения. По крайней мере, эмпирически показано, что факт появления 
в  системе новых источников энергии, а  также, в  том числе, за счет новых 
доступных способов воздействия на компоненты системы, приводит систе-
му в  сильно неравновесное состояние и  позволяет таким образом, резко 
уменьшить отходообразование и  увеличить выход совокупной товарной 
продукции.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
В  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Промышленные предприятия Украины, принимающие европейский 
вектор развития, ставят перед собой задачу повышения эффективности 
системы управления в области охраны труда (СУОТ) и промышленной без-
опасности (ПБ).

Стратегия повышения безопасности производства, снижения травма-
тизма и  профессиональных заболеваний работников достигается путем 
внедрения Директив ЕС и стандартов в области безопасности труда, а так-
же подходов, основанных на лучших отечественных практиках. Процесс ре-
гламентируется нормативными документами в  сфере менеджмента риска, 
содержащими методологические рекомендации по процедуре анализа ри-
ска на рабочих местах. В этом списке, правила аттестации рабочих мест по 
условиям труда, выявлению источников опасности, качественной и количе-
ственной оценке рисков, критерии их допустимого уровня [1—4].

Анализ процесса внедрения европейских нормативов в области охраны 
труда на промышленных предприятиях Украины является необходимым ус-
ловием для их дальнейшего успешного применения, снижения уровня про-
изводственного травматизма.

Современные научно-методические подходы к  управлению производ-
ственными рисками в системе промышленной безопасности включают сле-
дующие этапы: — идентификацию технологических проблем и проблемных 
ситуаций; — определение источников возникновения рисков в области безо-
пасности труда; — разработка вариантов устранения рисков или приведения 
их к допустимому значению; — выбор оптимального варианта решения проб-
лемы по критериям результативности, оптимальности, эффективности. 5]

Практический подход опирается на международный стандарт «Менед-
жмент риска. Термины и  определения», который был опубликован в  2003 
году. Обозначение его гармонизированного нормативного стандарта  — 
ИСО/ МЭК 73.2003 (ГОСТ Р  51897—2002). Документ определяет основные 
термины и понятия в области безопасности труда. 

Обоснование принципов идентификации производственных рисков 
освещается в стандарте МЭК 61882—2001 (ГОСТ Р 51901.12—2005), с изло-
жением практических рекомендаций к оценке и учету по методике HAZOP 
(Hazard Operational analysis). Он содержит процедуру описания потенци-
альных опасностей технологических систем, а также их работоспособности 
и причин эксплуатационных нарушений.

В 2012 году, опубликован стандарт «Оценка и снижение риска производ-
ственных процессов». Документ получил широкое применение и регламен-
тирует ключевые этапы количественной и  качественной градации рисков 
по международным методикам HAZID (Hazard identification), определения 
сценариев их развития Bow-Tie (Bow Tie мodel), методов регламентации без-
опасного проведения работ JSA (Independent Safety Assessment), а  также 
идентификации воздействия производства на окружающую среду по мето-
дике ENVID (Environment impact).

В настоящее время, метод HAZID используется: на этапах выполнения 
проектно-конструкторских разработок, планирования различных видов 
производственной деятельности и  процедур отчетности по ОТ, ПБ и  ООС, 
технического обслуживания и другой штатной деятельности [6]. 

Важным преимуществом данного метода является его способность уста-
навливать и демонстрировать связь между рисками ОТ, ПБ, ООС и меропри-
ятиями по управлению рисками. Источники определяют с  помощью ана-
лиза известных опасностей и рисков, используя имеющуюся информацию, 
в частности, описание процесса, схемы технологического процесса, резуль-
таты предыдущих оценок риска, реестр рисков и отчеты о расследовании 
несчастных случаев. По итогам выбора опасных событий формируется цель, 
область применения оценки [7].

Метод JSA — исследование безопасности работ применяется для опре-
деления, оценки и  управления рисками ОП, ПБ, ООС, которые возникают 
при выполнении штатных и  не штатных видов работ, способных привести 
к серьезным последствиям [6].

Анализ эффективности внедрения международных методик в  области 
охраны труда и промышленной безопасности, оценка результативности си-
стемы управления безопасностью труда на промышленном предприятии 
ЧАО «МК Азовсталь». 

В настоящее время, на промышленных предприятиях Украины ис-
пользуются несколько методов оценки условий труда на рабочих местах 
и  процедур определения производственных рисков. Они разделяются 
на: — экспертные методы для аудита возможных рисков в процессе произ-
водственного процесса; — методы с применением анализа сценариев риска 
и заключений специалистов в отрасли; — методы статистического анализа 
несчастных случаев или заболеваний. Первые из них получили практиче-
ское использование в производственной практике лишь в последние годы.

Например, Промышленная Группа «Метинвест», в 2012 году разработала 
«Нормативно-методические рекомендации по идентификации опасностей 
и оценке производственных рисков в области ОТ и ПБ, охраны окружающей 
среды». 

В основе этого документа использованы четыре международных стан-
дарта: HAZID — оценка рисков ОТ, ПБ и ООС; HAZOP — оценка работоспо-



118 119XIII Міжнародна науково-практична конференція Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

собности технологических процессов; ENVID  — оценка экологических ри-
сков и социального воздействия; JSA — оценка безопасности работ.

Рассмотрим их действие на примере работы энергетического хозяйства 
ЧАО «МК Азовсталь». Для проведения процедуры оценки производствен-
ных рисков, на предприятии создана рабочая группа (РГ) внутренних экс-
пертов — специалистов по ОТ, ПБ, ООС. В группе также принимают участие 
руководители производства, инженеры технологи, специалисты по техниче-
скому обслуживанию.

При работе по методу HAZID, экспертами производится разделение 
технологического процесса или объекта на элементы и анализируются все 
присущие опасные и  вредные факторы. В  этой связи, на предприятии со-
ставлен «Перечень характерных опасностей» (МУ-4.3.1-08), с  присвоением 
индивидуального номера каждому технологическому элементу. Например, 
раздел опасностей в энергетике включает всю номенклатуру взрыво-пожа-
роопасных и отравляющих веществ предприятия: углеводороды (Н-01), ра-
финированные углеводороды (Н-02), прочие легковоспламеняющиеся мате-
риалы (Н-03), взрывчатые вещества (Н-04), источники опасности, могущие 
вызывать удушье (Н-18), токсичные газы и жидкости. В перечень включены 
объекты использующие: повышенное давление, оборудование под индуци-
рованным напряжением, горячие поверхности и жидкости, хладагенты. Так-
же учитываются эргономические опасные факторы (Н 05—020).

На втором этапе, с  помощью «Матрицы оценки рисков в  сфере ОТ, ПБ 
и ООС» (рисунок 1) для каждого элемента устанавливается «Уровень теку-
щего риска» по системе трехуровневой оценки. Первый уровень производ-
ственного риска обозначается цветом: высокий — красный, средний — жел-
тый, низкий  — зеленый. Также, ему присваивается числовое значение (от 
1 до 5), в зависимости от тяжести фактических или потенциальных послед-
ствий. Третий уровень — это оценка в баллах (от одного до пяти), зависящая 
от процента вероятности наступления прогнозируемых последствий. При 
вероятности менее 5% уровень равен единице, при более 60% — пяти. 

Матрица оценки включает анализ по разделам: Люди; Экология, Активы, 
Репутация. После завершения оценок, формируют рабочую таблицу HAZID 
для конкретного участка цеха и  оборудования по каждому опасному или 
вредному фактору на рабочем месте. Проводится анализ возможных путей 
распространения опасного события и тяжести последствий по схеме «Опас-
ность  — События  — Последствия». Анализ дополняется перечнем «Суще-
ствующие мероприятия»  — организационные и  технические меры по ОТ 
и ПБ на данном этапе. В заключении, группа (РГ), основываясь на принци-
пе ALARP [3,4], определяет возможные меры по снижению рисков среднего 
и высокого уровней, до приемлемого, рассчитывает «Уровень остаточного 
риска», устанавливает «Ответственные стороны» исполнителей и «Срок вы-
полнения».
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Примером внедрения международных стандартов по ОТ и БП является 
реализация «Программы по газовой безопасности», осуществляемая на ЧАО 
«МК Азовсталь». В течении пяти исследуемых лет, на предприятии были про-
ведены обследования и необходимые ремонты газоиспользующего обору-
дования. Управлением ОТ, ПБ и  ООС при осуществлении инвестиционных 
проектов проведен аудит технологических рисков на рабочих местах, где 
используются газопотребляющие и  газопроизводящие агрегаты, а  также 
газопроводов, газорегуляторных пунктов и  установок. Был пересмотрен 
список газоопасных работ и мест, на которых возможен выход газа. Это по-
зволило повысить требования к проведению работ в труднодоступных ме-
стах, в частности, таких как колодцы инженерных коммуникаций. При этом 
при разработке мер безопасности во время выполнения этих видов работ, 
составлены нормативно-технические указания на базе стандартов JSА (ГБР). 
В  дополнение к  законодательным требованиям, в  инструкцию по охране 
труда внесены правила об обязательном применении персональных газо-
анализаторов, разработаны положения о  проведении противоаварийных 
тренировок, закуплены индивидуальные и стационарные газоанализаторы, 
обновлены средства индивидуальной защиты для выполнения работ в  га-
зоопасных местах. Реализация мероприятий программы позволила снизить 
число несчастных случаев на основном производстве на 30%, в подрядных 
организациях на 60%.

В качестве конкретного примера, приведем рабочую таблицу оценки 
рисков и мероприятий по их снижению (рисунок 2) для термического отде-
ления ЦРС. 

Источники производственного риска включают: термические электро-
печи (3 ед.), термические газовые печи (3 ед), шахтную печь, закалочные 
баки, нагнетающий вентилятор, мехоборудование. Так, например, по опас-
ному фактору — доменный — коксовый газ, уровень текущего риска, в бал-
лах составлял 5—4. Внедрение автоматической системы розжига горелок, 
капремонт вытяжной вентиляции от печей, установка на все печи предохра-
нительных клапанов с срабатыванием при падении давления газа и потуха-
нии факела на горелках, установка стационарного газоанализатора позво-
лили достичь уровня остаточного риска 5—2. 

Расчет риска, связанного с  идентифицированной опасностью [2], осу-
ществляется по формуле: Р = Т × [(П+Вр)/2]. Здесь, Р — производственный 
риск; Т — тяжесть последствий; П — вероятность проявления опасности (та-
блица 1); ВР — частота возникновения опасного события. 

Частота возможного проявления опасного фактора устанавливается на 
базе заключений экспертов РГ. В соответствии с [2], величина Вр изменяется 
от 1 до 3, что соответствует минимальному (один раз в год или реже) и мак-
симальному (ежедневно) проявлению фактора риска. За базовый уровень 
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приняты значения (Р) в 2012—2013 годах. Ретроспективный анализ динами-
ки по основным факторам риска, в ЦРС представлен в таблице 1.

Исследования показали, что технические и организационные меропри-
ятия по ОТ и ПБ за период с 2012—2016 гг. позволили снизить уровень ба-
зового риска с 121 до74 баллов. Однако, величина остаточного риска харак-
теризуется [4], как «существенный и требующая необходимых улучшений».

Таблица 1. Расчетные значения уровня риска в ЦРС

Фактор риска Уровень риска, Р, баллы
Года

2012 2013 2014 2015 2016
Доменный — коксовый газ 18 18 8 8 8
Открытый огонь 6 6 6 3 3
Инфракрасное излучение 12 12 11 11 11
Асбест, Цементная пыль, соль натрия 9 9 9 3 3
Подвесное оборудование 9 9 6 6 6
Горячие поверхности с t ≥150 Со 4 4 4 4 4
Горячие жидкости, масло с t ≥900Cо 13 13 10 10 10
Загрузочное оборудование 6 6 5 5 5
Тепловой стресс 12 12 12 9 9
Газовая печь № 2 20 20 8 8 8
Вытяжная вентиляция от печей 10 10 10 6 6
Состояние изоляции оборудования 2 2 1 1 1
Суммарный риск, Робщ 121 121 90 74 74

Рис. 3. Динамика обобщенного риска по энергетическому отделению  
ЦРС ЧАО «МК Азовсталь»
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА.  НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Проблемы качества питьевой воды ошибочно сопоставляют главным 
образом с  ее чистотой относительно растворенных и  взвешенных в  ней 
веществ. При этом совершенно не учитываются другие ее свойства, кото-
рые крайне важны для этой жидкости в случае употребления ее человеком. 
В частности, вода, биологически совместимая с организмом человека долж-
на обладать определенными структурными и энергетическими свойствами 
[1, 2, 3, 4, 5]. 

Давно известно, что чистота воды — это состояние относительное. На-
пример, медики против постоянного употребления дистиллированной 
воды, в которой не содержится никаких дополнительных веществ, минера-
лов к которым человек привыкает и в которых организм нуждается.

Биологическая клеточная мембрана способна пропускать внутрь клет-
ки не просто чистую, но особым образом подготовленную структурирован-
ную воду. Только в этом случае интенсифицируются биохимические процес-
сы в  клетке и  вода оказывается способной выводить из клетки ненужные 
элементы биологического распада [6].

Вода в природе многокомпонентна и многофазна. То, что вода растворя-
ет практически все, делает ее не просто универсальным веществом. Раство-
рение в воде — это чисто термодинамический процесс, в основе которого 
лежат условия фазового равновесия. Жидкая вода, а правильнее говорить 
водные растворы — это термодинамически неравновесная система с изме-
няющейся в  процессе растворения устойчивостью, в  которой существуют 
постоянно меняющиеся структурные элементы самого разнообразного со-
става [7, 8]. В воде происходит постоянный энергетический обмен, в котором 
принимают участие атомы водорода и кислорода, которые посредством во-
дородных связей транзитируют энергию колебаний атомов одной молекулы 
в энергию ее связи с другими молекулами. В этом обмене участвует энергия 
резонансных колебаний. Одновременно происходит обмен квантами (V—V 
обмен), посредством испускания фотона света одной молекулой и  погло-
щение его атомами другой молекулы. По существу, эти процессы такие же 
мгновенные и кратковременные, как и продолжительность жизни основных 
структурных элементов воды, образование которых зависит от ее энергети-
ческого состояния [9, 10]. 

Вода с растворенным в ней веществом приобретает некоторые проме-
жуточные, по крайней мере, двухфазные, а чаще всего, многофазные свой-

ства. Причем в зависимости от состояния других фаз (жидкая, твердая или 
газообразная), раствор уже априори получает иное энергетическое содер-
жание [11]. 

Представим природную воду как многофазное вещество, когда в каче-
стве главной фазы выступает непосредственно искомая жидкость — вода. 
А  в виде других фаз мы можем иметь растворенный газ (микропузырьки 
любого газа, растворенного в  воде), твердое вещество (любая мелкоди-
сперсная составляющая, включая лед, как элемент двухкомпонентной жид-
кости), жидкость в виде некоторых структурированных особым способом 
родственных молекулярных объединений в составе воды, либо иная жид-
кость растворенная в воде. Следует отметить, что вода в живой клетке — 
это также раствор, только биологически упорядоченный. Энергетика этого 
раствора зависит от степени сомоорганизованности биологической клет-
ки, и, в частности, от темпов роста энтропии среды, которая окружает эту 
клетку.

Сделаем еще одно допущение. Вторую фазу, независимо от ее содержа-
ния, будем рассматривать как инородную, присутствующую в виде некото-
рого фактора потенциального отторжения по отношению к абсолютно чи-
стой H2O. Тогда сравнению может подлежать расчетная величина энергии 
абсолютно чистой воды по отношению к  энергетике собственно «загряз-
ненного» за счет некоторой второй фазы раствора. Попытаемся активизи-
ровать такой раствор некоторым энергетическим воздействием, например, 
электромагнитным полем по принципу, изложенному в  [12].

Энергетику такой смешанной водной системы (раствора) можно опре-
делить в виде энергетического функционала F(ε	×	ν), где ε — диэлектриче-
ская проницаемость воды, ν — частота внешнего электромагнитного поля.

Подобный функционал может иметь вид экстремума либо функции 
насыщения. В зависимости от вида инородной фазы в воде. Если это жид-
кость типа воды в фуллеренах, то εS = εH2O. Для газовых и твердых включений 

в воде ε
δ δ
δ δ∑ =

⋅
+

H O X

H O X

2

2

. Тогда функционал F(εS	×	ν) в зависимости от массовых 

характеристик (в общем виде: λ = ′x xi i/ , где xi — массовая характеристика 
энтропозависимой системы, ′xi  — отторгаемая часть массы неоднородного 
водного раствора) будет также иметь вид экстремума или функции насыще-
ния. Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.

Производство энтропии новой структуры воды, содержащей некоторое 
количество инородных компонентов рассчитывается традиционно, как 

 ∆ = ⋅ + ⋅ 
− −S C T T T Tp c p c nln( ) ln( )1 1

. (1)
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Величину энергетического параметра, ответственного за структурные 
изменения воды до состояния структуры M2 (раствора) определим по фор-
муле

 ∆E E E
k t t

k t tk
k

k

= −
− − −
− − −

( )
exp[ ( )]
exp[ ( )]2

2

2 2

1
1

, (Дж/(кг·c). (2)

В качестве такого параметра примем энергию, которая затрачена на 
растворение инородного компонента, отнесенную к  приведенной массе 
раствора в единицу времени.

В сопоставлении с  феноменологической кривой обобщенного во-
дного раствора, рассчитываемой по методу [13] можно получить расчет-
ные значения устойчивых равновесных состояний системы «вода-ино-
родные включения» (рис. 1). На феноменологической кривой в  области 
0 95 1 0, / / / ,< = ′ <λ x xi i  располагаются сопряженные точки S1, S3, S4, одно-
временно принадлежащие расчетной кривой принятого энергетического 
параметра водного раствора в указанном диапазоне температур и феноме-
нологической кривой. Сопряженные точки пересечения феноменологиче-
ского графика и кривых структурных энергозатрат в связи с растворением 
некоторого компонента, дают представление об условиях фазовых перехо-
дов в водных растворах с позиций их структуры. Очевидна асимптотическая 
сходимость кривых структурной энергетики системы «вода-твердое веще-
ство» и «вода-газы» в систему «вода-жидкость», как равнофазных растворов.

По методике [13] в окрестностях точек S1 и S3 , принадлежащих водным 
растворам твердых и газообразных инородных компонентов, система имеет 
термодинамическую устойчивость, а в окрестностях точки S4 — соответству-
ющую термодинамическую неустойчивость. Это еще раз подтверждает, что 
в  природе очень трудно найти условия для термодинамической устойчи-
вости абсолютно чистой воды, а значит, и для стабильного во времени су-

Таблица 1. Исходные данные для расчета энергетических затрат на 
графике феноменологической кривой раствора воды с инородными включе-

ниями различных видов

№№ Наименование показателей Величина

1 Масса воды, кг 1,0

2 Интегральная масса включений, кг 1 10 4⋅ −

3 Температура воды, TH O2
, К 293

4 Диапазон температур газового компонента в воде, К 293—393

5 Диапазон температур твердого компонента в воде, К 273—293

6 Диапазон температур жидкого компонента в воде, К 273—393

ществования такой жидкости. Термодинамически устойчивыми могут быть 
только растворы на основе воды. Почему? 

Возможно, этот вопрос из статуса риторических перейдет в статус миро-
воззренческих, принимая во внимание как феномен всеобщности воды, так 
и феномен ее универсальности как растворителя. С трудом верится в та-
кие уникальные и одновременные совпадения для одного и того же веще-
ства, как распространенность и универсальность по каким либо свойствам. 
А вода таким качеством обладает.

Рис. 1. Термодинамическая устойчивость двухфазных водных растворов в составе 
«H2O — жидкость» (2), «H2O — газ»(3),«H2O — лед» (4) и «H2O — твердая частица» (5). 
Здесь обозначения: 1 — феноменологическая кривая воды; 6 — область термоди-

намической неустойчивости двухфазных растворов; 7 и 8 — область термодинами-
ческой устойчивости двухфазных растворов.

Г. Льюис показал, что самоорганизация, как приобретение информации, 
связана с уменьшением энтропии системы. Это исходит из второго закона 
термодинамики, в том числе, в применении к информационным системам. 
Действительно, существует качественная логика в  том, что с  увеличением 
информации происходит упорядочение отдельных частей системы (в част-
ности, молекулярных конгломератов воды), к которым эта информация от-
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носится. Происходит самоорганизация системы, а значит, суммарная энтро-
пия системы, как мера ее разупорядоченности должна уменьшаться. Таким 
образом, возможная структуризация воды есть ни что иное, как отображе-
ние снижения ее энтропии. Если это так, то мы должны, по крайней мере, 
расчетным путем получить меньший уровень динамики энтропии воды за 
счет ее структурирования. Не следует забывать, что структурная «самоорга-
низация» воды происходит каждые 10–16 ÷ 10–7 с. [14]. И каждая из них должна 
потреблять некоторое количество энергии из внешней среды? 

Посмотрим, какими величинами оперирует энтропия воды в своей ди-
намике (табл. 2). Очевидно, что суммарная энтропия H2O не есть простое 
объединение энтропий двух составляющих ее элементов. Как в жидком, так 
и в газообразном состояниях.

Таблица 2. Динамика стандартной молярной энтропии воды и ее со-
ставляющих элементов, Дж/(моль · град)

Состояния H2O O2 H2

Твердое 22,0 42,0 —*
Жидкое 70,0 84,0 8,1**
Газообразное 189,0 205,0 131

* — затвердевание жидкого водорода происходит при Т = 14 К. 
** — энтропия плавления водорода и дейтерия при среднем расстоянии между 
молекулами жидкого H2 в пределах 0,45 нм.

Уменьшение энтропии воды, если она будет обладать некоторой струк-
турированностью (форма и способы здесь не рассматриваются) возможно, 
за счет снижения энтропии именно составляющих элементов — кислорода 
и  водорода. Если принимать во внимание исследования по бинарным от-
ношениям ОRТHО- и  PАRА-спин моментов в  молекуле воды, то именно их 
многочисленные и  бесконечные взаимные превращения должны давать 
снижение интегральной энтропии для молекулы воды (С. М. Першин). Если 
прав С. В. Зенин, и информационный ресурс воды связан с отображениями 
в  структуре межмолекулярных объединений и  их последовательной ре-
трансляцией, то упорядочение в воде относится к молекуле в целом и тогда 
мы должны отслеживать снижение энтропии H2O в целом. Достойных иссле-
дований в это области пока не существует.

Важным аргументом в  пользу того, что структурирование воды пред-
ставляет возможности не только для ее упорядоченности, но и для повыше-
ния ее возможного биологического потенциала дают нам опыты с особым 
образом структурированными водами  — активированной, омагниченной, 
талой и другими. Очевидно, что интегральная энтропия такой воды должна 
быть ниже, чем у обычной. По крайней мере, отдельные литературные ис-
точники подтверждают это [15, 16, 17, 18, 19, 20]. Если это так, то мы можем 

говорить о том, что упорядоченность особых вод и более низкая по срав-
нению с  обычной водой величина энтропии, может служить индикатором 
их повышенного биологического потенциала. Очевидно, что массовое про-
изводство и потребление такой воды в организационно-техническом плане 
затруднено. Подобная вода должна иметь вид товарной продукции со своей 
стоимостью. Но она имеет право на существование. 

ВЫВОДЫ
Сегодня существуют основания внимательно присмотреться к структу-

рам воды, которая тем или иным способом попадает в организм человека. 
То, что с этим связана различная энергетика воды, не вызывает сомнения. 
Безусловно, что различное энергетическое состояние многофазной воды 
приводит к  совершенно различным восприятиям воды организмом био-
логических существ и  в частности, человека. Интуитивно мы стремимся 
к  упорядоченным структурам воды, таким как талая вода ледников, омаг-
ниченная и электролитическим способом обработанная вода и др. Остается 
фактом, что энергетически выверенная структура воды должна занимать 
важнейшее место среди показателей качества воды, которую потребляет 
человек. 
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АНАЛІЗ ЯКОСТІ МОРСЬКОЇ ВОДИ ТАГАНРОЗЬКОЇ ЗАТОКИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ 
ЗА ГІДРОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ТА ПОКАЗНИКАМИ ЗАБРУДНЕННЯ

Основною екологічною проблемою регіону є  забруднення морської 
води викидами промислових підприємств. Основні забруднюючи підпри-
ємства знаходяться на узбережжі міста Маріуполь. На першому місті по за-
брудненню водних ресурсів Маріупольській металургійний комбінат «Азов-
сталь», це єдине підприємство в Україні, яке використовує у промисловому 
виробництві морську воду без оборотного циклу. Ще одним крупним за-
бруднювачем міста є Маріупольській морській торгівельний порт. Викликає 
занепокоєння постійне зростання обсягів перевантажується сірки, зливова 
каналізація та очисні споруди причалів.

На якість морської води в  Таганрозькій затоці несприятливо познача-
ється прибережна морська течія, яка формується під впливом стоку річки 
Дон. Течія відносить забруднені води Дона та стічні води Таганрога на захід, 
в бік Маріуполя. Прозорість морської води знижується в районі Маріуполя 
до 0,5 метрів, в той час як в відкритій частині Азовського моря прозорість 
води складає 8 метрів. Азовське море є внутрішнім морем. Процеси водооб-
міну, a, отже, і процеси самоочищення йдуть в ньому дуже повільно. Період 
водообміну Азовського моря становить 60—80 років. Сток Кальміусу і скиди 
стічних вод підприємств Маріуполя призводять до зниження вмісту кисню 
в придонному шарі моря практично до нуля, особливо в літню пору. Це ви-
кликає періодичні замори риби. Замори посилюються в  після паводковий 
період, коли з підвищенням швидкості і інтенсивності прибережної морської 
течії із дна мілководдя піднімається накопичений за багато років великий 
шар донних відкладень техногенного походження.

Протягом останніх років відзначається стабільне перевищення норма-
тивних показників якості поверхневих водойм по вмісту нафтопродуктів, 
фенолів, роданидов. Саме тому Маріупольською міською радою була роз-
роблена «Програма охорони та оздоровлення навколишнього середовища 
м. Маріуполя на 2012—2020 р.р.», метою цієї програми стало здійснення за-
ходів для стабілізації стану довкілля та створення адекватного контролю за 
станом навколишнього середовища з  впровадженням елементів комплек-
сного екологічного моніторингу. Основні заходи програми спрямовані на 
поліпшення стану і охорони повітряного, водного басейнів, а також біоло-
гічних ресурсів міста, захист населення від впливу фізичних і хімічних чин-
ників, поліпшення санітарної очистки, стану утилізації відходів, моніторинг 
навколишнього природного середовища.
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Однією з організацій яка проводить моніторинг є Маріупольська гідро-
метеорологічна обсерваторія, вона проводить подекадно спостереження за 
якістю морської води в Таганрозькій затоці на 4-х станціях, наближених до 
джерел забруднення: ст. 30 (Маріупольский морський торговельний порт), 
ст. 32 (в районі пляжу поблизу Судоремонтного заводу), ст. 33 (акваторія пор-
та МК «Азовсталь»), ст. 34 (гирло ріки Кальміус).

Вимірювання напрямку течії морської води в районі Маріуполя прово-
диться у теплий період року (травень-жовтень). За результатами спостере-
жень Маріупольської ГМО за період 2010—2014 року у Таганрозькій затоці 
відмічались течії переважно південного та пів денно-західного напрямків. 
В окремні дні — східного напрямку.

Метою роботи є аналіз характеристики якості морської води за гідрохі-
мічними показниками та показниками забруднення наводимо огляд забруд-
неності середньомісячних концентрацій за 2015 рік.

Нафтові вуглеводні: У пів денно-західній (ПЗ) частині Таганрозької за-
токи (район міста Маріуполь) в 2015 році вміст нафтопродуктів змінювався 
від «не виявлено» до 1,08 мг/л (21,6 ГДК). Максимальне за рік забруднення 
було виявлено у вересні на поверхневому та придонному горизонтах ст. 30, 
розташованої в районі акваторії морського торговельного порту. Середньо-
місячні концентрації НВ у Таганрозькій затоці на станціях 1 категорії зміню-
вались від ‹0,05 до 0,19 мг/л.

СПАР: У 2015 році в ПЗ частині Таганрозької затоки на станціях 1 катего-
рії вміст синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) в морській воді 
змінювався в  межах від «не виявлено» до 47 мкг/л (0,5 ГДК). Максимальна 
концентрація — 47 мкг/л спостерігалася у липні на станції 33 в поверхнево-
му шарі (канал порту к-та «Азовсталь»).

Феноли: У  ПЗ частині Таганрозької затоки забруднення морської води 
фенолами змінювалося від «не виявлено» до 3,1 мкг/л (3 ГДК). Максимальне 
за рік забруднення було виявлено у серпні в поверхневому шарі станції 34, 
розташованої в гирлі річки Кальміус.

Амонійний азот: у  ПЗ частині Таганрозькій затоці вміст інгредієнтів 
у 2015 р. змінювався від 40 до 400 мкг/л (1 ГДК). Максимальна концентрація 
(1 ГДК) була виявлена у листопаді в поверхневому шарі станції 34, розташо-
ваної в гирлі р.Кальміус. 

На станціях 1 категорії в Таганрозькій затоці, де спостереження прово-
дилися цілий рік у поверхневому шарі, звичайно, простежувалася сезонна 
мінливість показника. У холодний період року, у зв’язку з мінералізацією ор-
ганічних речовин, вміст амонійного азоту значно підвищувався. А у теплий 
період відбувалося споживання амонійного азоту фітопланктоном в проце-
сі його життєдіяльності. Однак у 2015 р. основною причиною підвищеного 
вмісту азоту амонійного у травні-червні та у серпні-вересні з’явилися, мож-

ливо, не природні процеси, а  скиди недостатньо очищених стоків з підпри-
ємств.

Азот загальний: У ПЗ частини Таганрозької затоці вміст азоту загально-
го змінювався у межах від 560 до 2240 мкг/л. Максимальна концентрація по-
казника (2240 мкг/л) була виявлена у липні в поверхневому шарі ст. 34, роз-
ташованої в гирлі річки Кальміус (тадб.1),

У Таганрозькій затоці на станціях 1 категорії в  поверхневому шарі, де 
спостереження проводилися протягом усього року, спостерігалися сезонні 
коливання азоту загального в  морській воді. У  холодні місяці (включно до 
травню) вміст загального азоту значно зростав, поясненням чого були як 
природні біохімічні фактори, так і  близькість до джерел забруднення при 
відбору проб з  берегу. Так, з  січня по травень середньомісячні величини 
перебували в інтервалі від 1310 мкг/л до 1420 мкг/л, з досягненням макси-
мального значення у травні. З червня по грудень спостерігалося зниження 
загального азоту в морській воді у зв’язку з  використанням азоту морськи-
ми рослинами в  процесі їх життєдіяльності. Найменший вміст загального 
азоту — 940 мкг/л — був відзначений у листопаді.

Фосфор загальний: У  ПЗ частини Таганрозької затоці вміст фосфору 
загального в морській воді змінювався в межах від ‹10 до 280 мкг/л. Макси-
мальної величини (280 мкг/л) показник досяг у січні, в поверхневому шарі 
ст. 34, розташованої в гирлі річки Кальміус.

На станціях 1 категорії у Таганрозькій затоці в поверхневому шарі можна 
відзначити сезонну мінливість, характерну для даного показника, тому що 
спостереження проводилися цілий рік. У холодний період року, у зв’язку зі 
зменшенням споживання фосфору загального живими організмами, відбу-
вається його накопичення в морський воді. Так, з січня по травень, а  також 
у  листопаді-грудні, середньомісячні величини перебували в  інтервалі від 
160 до 67 мкг/л. У теплий період року вміст загального фосфору в морській 
воді знижувався через споживання його рослинними організмами. З травня 
по листопад цей показник не перевищував 54 мкг/л. Максимальне значення 
(54  мкг/л) вмісту загального фосфору у  літні місяці спостерігалося у  липні, 
що, можливо, пов’язано із забрудненням комунально-побутовими стоками 
прибережних вод та не може бути пояснено сезонним коливанням показ-
ника.

Розчинений кисень: Насичення морської води киснем в  прибережній 
частині Таганрозької затоці (район м. Маріуполя) протягом року було задо-
вільне. На станціях 1 категорії абсолютний вміст розчиненого кисню зміню-
вався в діапазоні 6,02 — 14,86 мг/л, а відносний — в межах 71 — 173%. 

У літній період, через прогрівання води (21—29 °С) та слабке перемішу-
вання водних шарів, спостерігалося погіршення кисневого режиму у  при-
бережній частині моря. Зниження вмісту кисню до мінімального за рік зна-
чення  — 6,02 мг/л (78% насичення) спостерігалося у  середині серпня на 
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придонному горизонті станції 30 (глибина 11м), розташованої в  акваторії 
Маріупольського морського торговельного порту. Зниження показника до 
небезпечного рівня (‹3 мг/л) у прибережній частині моря не спостерігалося.

У ПЗ частині Таганрозької затоці на станціях 1 категорії в поверхневому 
шарі (спостереження цілорічні) спостерігалася характерна даному показни-
ку сезонна мінливість. У холодний період року абсолютний вміст розчинно-
го кисню в морській воді зростав. Найбільший середньомісячний його вміст 
(13,04 мг/л) спостерігався у лютому. З січня по травень, а  також з листопада 
по грудень середньо місячні величини розчиненого кисню були досить ви-
сокі і перевищували 10,50 мг/л. У теплий період року, з  підвищенням темпе-
ратури води, знижувалася розчинність кисню та його абсорбція з атмосфери, 
зростало споживання кисню, необхідного для життєдіяльності рослинних 
та тваринних організмів. В результаті, його вміст у морській воді знижував-
ся. З червня по жовтень середньомісячний вміст розчиненого у воді кисню 
в поверхневому шарі становив менше 10,00 мг/л. Найменший середньомі-
сячний вміст розчиненого кисню спостерігався у вересні — 8,10 мг/л.

Відносний вміст розчиненого у воді кисню в поверхневому шарі був най-
меншим у листопаді — 93% насичення, що пов’язано, мабуть, з низькою тем-
пературою води у зв’язку з різким похолоданням. У червні та липні віднос-
ний вміст кисню у воді був найбільшим — 125 і 124% насичення, відповідно.

Нітрити: У ПЗ частині Таганрозької затоці вміст нітритів у морській волі 
змінювався від ‹5 до 98 мкгN/л (4,9 ГДК). Максимальна концентрація нітритів 
(4,9 ГДК) була виявлена у  листопаді на поверхневому горизонті станції 34, 
розташованої в гирлі річки Кальміус.

Підвищений вміст нітритів у цьому районі, мабуть, пов’язаний зі скидами 
недостатньо очищених промислових та побутових стоків.

У прибережній частині Таганрозької затоці на ст..1 категорії в поверхне-
вому шарі (спостереження проводилися цілий рік) сезонна мінливість нітри-
тів простежується нечітко, можливо тому, що фактор впливу промислових 
стоків домінував над природними процесами. Середньомісячні концентра-
ції нітритів знаходилися в діапазоні від ‹5 до 44 мкгN/л

Нітрати: концентрації нітратів у  ПЗ частині Таганрозької затоці змі-
нювалися від «не виявлено» до 1110* мкг N/л. Максимальна концентрація 
(1110* мкг N/л) була виявлена у липні в поверхневому шарі ст. 34 (гирло річки 
Кальміус).

На станціях 1 категорії середньомісячні величини нітратів змінювалися 
в діапазоні від ‹10 до 530 мкг N/л (поверхневий горизонт). На станціях 1 ка-
тегорії (спостереження цілорічні) можна відзначити характерну для міогенів 
сезонну мінливість. У холодний період року відбувався розпад органічних 
речовин та іх мінералізація. Нітрати, поступово накопичуючись в зимові мі-
сяці, досягли найбільшої концентрації у січні. Максимальний середньомісяч-
ний вміст нітратів склав 530 мкг N/л. З підвищенням температури морської 

води і збільшенням освітлення в теплий період року відбувався масовий роз-
виток фітопланктону, який у своїй життєдіяльності споживає нітратні іони, та 
їх вміст у воді знижувався. З червня по серпень середньомісячна величина 
нітратів перебувала в інтервалі від 26 до ‹10 мкг N/л. У травні вміст нітратів 
у морської воді був високим — 510 мкг N/л, що ймовірно пов’язано з підви-
щеним забрудненням у каналі порту к-та «Азовсталь» (ст. 33) та в гирлі річки 
Кальміус (ст. 34), за рахунок скидів недостатньо очищених стоків.
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1. Постійний моніторинг хімічного і біологічного забруднення узбереж-

жя Азовського моря. Азовське море в прилеглих до Маріуполя райо-
нах піддаються найсильнішому впливу як промислових підприємств, 
так і організованих і неорганізованих скидів.

2. Ліквідація попадання в  Азовське море забруднених вод шлакових 
озер.

3. Будівництво блоку очисних споруд вантажних районів та реконструк-
ція зливової каналізації та очисних споруд Маріупольського мор-
ського торгівельного порту.

4. На державному рівні ввести плату за користування морською водою 
на промислових підприємствах.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ УГРОЗЫ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ТЕХНОГЕННЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ

1. Общие сведения 
В последе время в системе «окружающая среда — здоровье человека» 

развивается технология оценки угрозы здоровью, основанная на концеп-
ции рисков. Известно, что при техногенном воздействии для осуществле-
ния полной оценки опасности угрозы здоровью людей надо «объединить» 
количественные данные, полученные на основе вероятностной (безпорого-
вой) модели канцерогенного риска, и  рассчитанные на нормативной базе 
пороговой модели, использующей предельные значения компонентов. Из-
бежать затруднений, выполнить комплексную оценку угрозы, как показал 
анализ решения подобных задач, позволяет использование аппарата не-
четких множеств (НМ). Цель работы состоит в том, чтобы предложить под-
ход, вычислительные алгоритмы, компьютерную модель комплексной коли-
чественной оценки степени угрозы здоровью людей от выбросов с учетом 
влияния неблагоприятных метеоусловий.

2. Анализ возможности использования аппарата нечетких множеств 
Расчет угрозы здоровью, как процесс, используемый для количествен-

ной оценки ожидаемых неблагоприятных последствий, требует наличия ин-
формации о  многих существенных факторах. Знания об этой информации 
редко бывают полными и  абсолютно достоверными. Окружающая среда 
включает в себя стохастические объекты и динамические системы, подвер-
женные хаосу, а также данные, которые не являются в классическом смысле 
этих понятий точными и  четкими. Процессы, происходящие в  этой среде, 
плохо поддаются формализации и их можно представить только моделями, 
которые лишь частично приближают отображение к  оригиналу. При про-
ведении расчетов каждый учитываемый фактор вносит в  оценку свои не-
определенности. Из-за наличия нечеткости используемой информации, 
неопределенностей, традиционные количественные методы «обобщения 
информации об угрозе» являются недостаточно адекватными. Поэтому це-
лесообразно воспользоваться методами расчетов, которые ориентированы 
выполнение операций и на построение моделей, учитывающих неполноту 
и неточность исходных данных. Использование нечеткого моделирования 
(НМ) [1] оказалось полезным, когда изучаемые процессы являются сложны-
ми для анализа с помощью общепринятых количественных методов или ког-
да источники информации интерпретируются неточно, неопределенно. Для 

получения численных оценок и, на их основе, выводов, можно использовать 
нечеткие понятия и проводить над ними операции с использованием нечет-
ких логических правил. Использование методов обработки нечетких знаний 
позволяет разрабатывать нечеткие алгоритмы, способные, преодолевая не-
полноту и неопределенность знаний об окружающей среде, работать в ус-
ловиях неконтролируемых возмущений. По сравнению с  традиционными 
методами такой подход дает большую точность. Особенностью применения 
аппарата НМ для комплексной оценки риска является то, что оператор «fuzz» 
(позволяет осуществить преобразование входной переменной х в нечеткое 
множество Х) не является единственным, поскольку он определяется типом 
задания функции принадлежности. Целесообразно работать с  функциями 
принадлежности специального вида, которые обеспечивают снижение объ-
ема вычислений. В задачах комплексной оценки риска удобно использовать 
трапециевидный нечеткий интервал, функция принадлежности которого 
может быть задана трапециевидной функцией. При формировании базы 
правил обязательным является проверка ее на полноту, непрерывность 
и непротиворечивость. Для преобразования входных нечетких переменных 
в выходные необходимо реализовать нечеткий вывод заключений на осно-
ве посылок или условий.

3. Компьютерная реализация расчетов 
Изложенный подход к  комплексной оценке угрозы здоровью был ре-

ализован в  виде компьютерных программ. Для анализа использована 
информация, характеризующая антропогенное загрязнение атмосферы 
Харьковской области. В основу используемых данных положены сведения 
о  концентрациях загрязняющих веществ, содержащихся в  составе дымо-
вых газов ТЭЦ, характерных для ТЭЦ-5. Для расчета канцерогенного риска 
и токсикологической опасности использованы методики получения данных 
о степени угрозы здоровью, рекомендованные Агентством по защите окру-
жающей среды США, а также данные о ПДК загрязняющих веществ и о фак-
торах риска (для канцерогенов), которые содержатся в  электронной базе 
данных IRIS Американского Агентства по охране окружающей среды EPA US, 
а также в Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья на-
селения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду». Использовались стандартные значения показателей, применяемые 
при определении экспозиции и  референтные ингаляционные концентра-
ции. Угрозы здоровью при вдыхании токсиканта и  канцерогена рассчиты-
вались для 1 года для нормального и аварийного режимов эксплуатации. 

В табл. 1 приведены результаты расчета степени угрозы от воздействия 
ингаляционным маршрутом токсикантов и  канцерогенов, полученные для 
стандартных метеоусловий на основе средней по территории и по време-
ни (год) концентраций по загрязнителям. Для расчета показателей, харак-
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теризующих «потенциал» неблагоприятных метеоусловий, использовалось 
группирование векторов данных метеофакторов в  классы. Для анализа 
метеофакторов использованы три класса. Каждому классу присваивалась 
число, характеризующее степень опасности конкретной области класса. 
Учитывалось, что в реальных ситуациях при характеристике неблагоприят-
ной метеообстановки придется иметь дело с линейно-неразделимыми вход-
ными данными. В качестве второй переменной для формирования области 
группирования использовалась общая оценка в  баллах, характеризующая 
единым образом такие факторы, как возможность инверсии в  приземном 
слое, наличие малоградиентного барометрического поля и  период года. 
Для программного определения к  какому классу относится метеорологи-
ческая обстановка, использовалась классификация линейно-неразделимых 
множеств, выполняемая с  помощью нейронной сети (НС) [2]. Использова-
лась трехслойная НС и RBF-сеть. НС для классификации обучалась за 5000 
эпох с помощью специальных множеств. Эксперименты с различными дан-
ными для разных неблагоприятных ситуаций показали, что сеть после об-
учения «уверенно» осуществляет разделение новых данных на классы. Как 
показал анализ, возможные диапазоны изменения входных переменных, ис-
пользуемых при расчетах рисков, имеют значения: канцерогенный прессинг 
10–3 —10–7, токсикологический прессинг 0—20, неблагоприятность метео-
условий 0—5. Поскольку области определения трех лингвистических пере-
менных различны и изменяются в разных диапазонах, то целесообразно для 
повышения точности расчетов использовать единый универсум [0;10] путем 
перемасштабирования переменных. Диапазон изменения выходной пере-
менной выбран так, чтобы он соответствовал десятибалльной шкале. Для 
выполнения дефаззификации выходных переменных в  системе нечеткого 

Таблица 1.

Вещество
Токсикологический / канцерогенный 

химический прессинг поллютантов
Норм. режим Авар. режим 

Диоксид серы 0,05 / — 5 / —
Диоксид азота 0,5 / — 5/ —
Оксид углерода 0,15 / — 1,5 / —
Пятиокись ванадия — /7,0450e-008 — /3,5225e-007
Бенз(а)пирен — /2,8571e-008 — /1,4286e-007
Формальдегид — /2,4658e-006 — /1,2329e-005
Суммарный токсикологический 
прессинг 

0.7 / — 11.5 / —

Суммарный канцерогенный 
прессинг 

— /2,5648е-006 — /1,2824е-005

вывода типа Мамдани используется метод центра тяжести для дискретного 
множества значений функции принадлежности. Правила нечеткого выво-
да, которые были использованы, демонстрируются в  окне просмотра ре-
зультатов вывода. Для установления адекватности разработанной нечеткой 
модели были проанализированы типичные ситуации, имеющие место при 
расчете комплексной оценки угрозы здоровью людей из-за антропогенного 
загрязнения воздушной среды. Полученные в  результате дефаззификации 
значения выходной переменной показали, что при приемлемых значениях 
канцерогенного риска, малых индексах опасности и различных метеороло-
гических условиях комплексная оценка степени составляет 3—4 балла. При 
недопустимых значениях канцерогенного риска, индексах опасности и край-
не неблагоприятных метеорологических условиях комплексная оценка сте-
пени составляет 6—7 баллов. При этом система комплексной оценки риска 
учитывает, что неблагоприятные метеорологические условия могут оказать 
влияние на степень риска, что вполне согласуется с  экспериментальными 
данными о том, что при неблагоприятных метеоусловиях происходит воз-
растание степени загрязнения поллютантами в  2—3 раза. Результаты рас-
четов показали, что система оценки комплексного риска «CompplexRisk» 
адекватно оценивает риски и наглядно с помощью графиков подтверждает 
утверждения, что токсикологический прессинг имеет пороговый характер, 
а  канцерогенный риск  — безпороговый, который, первом приближении 
имеет линейную зависимость
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АТМОСФЕРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО МЕГАПОЛИСОВ.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

1. Общие сведения 
Изучение вопросов возникновения и пространственно-временной ди-

намики отличных от естественного фона электрических атмосферных полей 
актуально по ряду причин, связанных с радиоактивным загрязнением окру-
жающей среды, крупными пожарами различной этиологии, авариями на 
предприятиях и т. д. В этой связи в литературе изучаются процессы, влияю-
щие на изменение градиента потенциала электрического поля в тропосфе-
ре. Выделяют естественные и антропогенные факторы, механизмы влияния 
которых на приземную атмосферу имеют много общих характерных осо-
бенностей. Отметим, что в районах мегаполисов и крупных энергетических 
объектов техногенная загрязнённость приземной атмосферы, восходящие 
тепловые потоки и инфразвуковые колебания могут привести к нестацио-
нарности в процессах формирования объёмного заряда атмосферы и суще-
ственным отклонениям от естественной величины не скомпенсированного 
электрического заряда. В  литературе практически не исследован вопрос 
о формировании электрического поля в и над мегаполисами. Поэтому оста-
ётся не исследованным вопрос о влиянии электрического поля в мегаполи-
се на флору и фауну, на здоровье людей и животных в целом.

2. Источники атмосферного электричества 
Основные факторы, которые могут быть источниками атмосферного 

электричества в мегаполисе можно разделить на 3 категории:
1) электромагнитные; 
2) тепло-пылевые; 
3) химические. 
К первой отнесём
— протяжённые высоковольтные линии электропередачи;
— трансформаторные подстанции промышленных предприятий;
— радиопередающие станции, включая телефонные;  — линии 

электропередачи городского электротранспорта;
— городская осветительная электрическая сеть. 
Известно, что атмосферная пыль является источником нестационарного 

атмосферного электричества. Поэтому ко второй категории отнесём такие 
источники:

— компоненты, поступающие в атмосферу при работе ТЭЦ и большого 
числа структур подобного типа, которые включают в  себя газово-
пылевые продукты сгорания топлива; тепловые потоки и  водяной 
пар;

— тепловое и газовое загрязнение атмосферы наземным транспортом 
при сжигании топлива;

— тепло-пылевые компоненты деятельности промышленных предпри-
ятий при работе крупных промышленных печей, литейных произ-
водств и т. п.;

— собственно грунтовая пыль;
— газо-тепловое излучение зданий и  асфальтового покрытия дорог 

и тротуаров;
— пожары и сжигание мусора в пределах мегаполиса;
— аварии в тепловых и канализационных сетях. 
К третьей категории отнесём:
— выбросы и утечка химических веществ, недостаточная очистка отхо-

дов на предприятиях химической, текстильной, кондитерской и т. д. 
отраслей промышленности. 

Перечисленные источники часто по-разному влияют на атмосферное 
электричество в мегаполисе в зависимости от времени года и суток. Отме-
тим, что в ряде случаев в мегаполисе возможны генерация и усиление аку-
стических и  инфразвуковых колебаний, которые также способствуют раз-
делению зарядов в  атмосфере и  модификации приземного атмосферного 
поля.

3. Возможности оценки изменений атмосферного электричества в  зоне 
мегаполиса
Расчет изменений атмосферного электричества в мегаполисе представ-

ляется сложной задачей ввиду многообразия источников атмосферного 
электричества и их различного характера воздействия на атмосферу. Поэто-
му реальными являются обобщенные оценки на основе модельных расчетов 
и  оценок по возможности для всех перечисленных источников. Правиль-
ным будет подход к оценке изменений атмосферного электричества в мега-
полисе, учитывающий одновременное совместное влияние перечисленных 
факторов. Например, для источников аэрозолей распределение объемного 
заряда может быть получено из формулы для распределения средней их 
массовой концентрации <M>(x, y, z). По известному распределению плот-
ности r(x, y, z) объемного заряда можно рассчитать напряженность E(x, y, z) 
электрического поля в  произвольной точке пространства в  мегаполисе. 
Взаимосвязь основных элементов электричества (N±, m±, E± — концентрации, 
подвижности и напряженности электрического поля положительных и от-
рицательных ионов) в  атмосфере над мегаполисом с  другими характери-
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стиками атмосферы можно проследить, рассматривая уравнение баланса 
ионов. Для расчёта кинетики концентраций ионов обоих знаков N± и элек-
трического поля E в  атмосфере применима система уравнений [1]. В  этом 
случае решение системы уравнений позволяет получить оценки E ≈ 100—
200 В/м, что сравнимо с эмпирическими значениями в [1] 

3.  Модели атмосферно-ионосферного электрического взаимодействия
Задача взаимосвязи атмосферно-ионосферного электричества решает-

ся, как правило, двумя способами: первый включает в себя построение моде-
ли и расчёт проникающих из атмосферы в ионосферу электрических полей 
Е (для вертикальной составляющей Еz); второй — основан на гипотезе о том, 
что система Земля — ионосфера является глобальным пространственным 
конденсатором, в котором одной из обкладок является поверхность Земли 
и приземная атмосфера, а другой, — нижняя граница ионосферы. Однако до 
настоящего времени вопросы передачи возмущений из нижней атмосферы 
в ионосферу и магнитосферу еще мало изучены. Наиболее часто рассматри-
вают такие основные возможные механизмы: 1) возмущение вертикально-
го электростатического поля; 2) изменения плотности атмосферного газа; 
3)  возмущения параметров глобальной электрической цепи; 4) усиление 
атмосферной конвекции и турбулентности. 

4. Основные экологические аспекты
Под экологическими эффектами, как правило, понимаются заметные от-

клонения параметров окружающей среды от естественных невозмущенных 
значений, которые оказывают отрицательное воздействие на флору и фауну 
планеты. Известно, что в регионах природных катаклизмов, где обнаружены 
литосферно-атмосферно-ионосферные взаимодействия, кратковременно 
меняются параметры среды обитания. По сравнению с такими источниками 
условия в мегаполисах отличаются долговременностью действия факторов 
атмосферно-ионосферного взаимодействия, что делает актуальной задачу 
комплексного мониторинга приземной атмосферы как в, так и над мегапо-
лисом. Согласно предварительным оценкам увеличение концентрации ио-
нов до 105—106 см–3 в атмосфере над мегаполисом должно приводить к уси-
лению напряжённости электрического поля в 2—3 раза. 

Экологические эффекты в мегаполисе связаны с: 
1) массовыми выбросами в  приземную атмосферу продуктов горе-

ния, включая выхлопные газы наземного транспорта (дыма, сажи, 
тяжелых металлов); 

2) изменениями приземного атмосферного электрического поля; 
3) генерацией и усилением электромагнитных и акустических волновых 

процессов; 

4) загрязнением среды обитания в мегаполисе газо-пылевыми компо-
нентами, обусловленными перечисленными ранее источниками. 

Рассмотрим кратко влияние перечисленных факторов. 
Выбросы в атмосферу продуктов горения и газо-пылевых компонентов. 

Наиболее существенные экологические последствия связаны с выбросами 
мелкой пыли, дыма, сажи включая выхлопные газы наземного транспорта, 
испарениями асфальтового покрытия дорог, тротуаров и крыш зданий, ко-
торые, помимо прямого негативного воздействия на флору и  фауну, экра-
нируют солнечное излучение, в результате чего земная поверхность недо-
получит, например, за 10 суток около 1021 Дж энергии. Примерно такая же 
энергия выделится в атмосфере. Такие нарушения энергетического баланса 
имеют заметное значение для земной поверхности и  атмосферы из-за из-
менения термического и  динамического режимов атмосферы и  характера 
взаимодействия атмосферы с  земной поверхностью по сравнению с  про-
странством вне мегаполиса. Важно, что проявление экологических послед-
ствий будет заметным, существенным и необратимым далеко за пределами 
мегаполиса и в течение длительного времени. 

Изменения приземного атмосферного электрического поля в мегаполи-
се будут приводить к изменениям проводимости атмосферы вблизи поверх-
ности Земли на значительной площади. Поскольку этот слой атмосферы 
имеет наибольшее сопротивление в глобальной электрической цепи, то бу-
дут иметь место возмущения электрических параметров этой цепи, которые 
приведут к  ряду вторичных процессов в  атмосфере, ионосфере и  магни-
тосфере Земли. Последние, в свою очередь, влияют на околоземную среду 
в глобальных масштабах. Предсказать их влияние на среду обитания трудно, 
однако, не исключено, что оно может быть существенным. 

В  результате генерации и  усиления электромагнитных и  акустических 
волновых процессов в  мегаполисе поток мощности волнового излучения 
возрастает в десятки раз по сравнению с невозмущенными условиями. Если 
для оценки взять площадь мегаполиса в 300 км2, то мощность акустического 
излучения составит около Pa » 1 МВт. 

Источники электромагнитного излучения. Мощность электрического 
тока Ре, который передается по высоковольтным линиям электропередач со-
ставляет порядка 1Мвт — 1 ГВт, суммарная протяженность линий Le ~103 км. 
Для линий электропередачи наземного электротранспорта и городской ос-
ветительной сети Ре и   Le будут ~ 1Мвт, 1—10 Мвт и ~ 102 — 103 км и 103 — 
104 км соответственно. Такие системы способны излучать электромагнитную 
энергию на частотах 50 и 60 Гц и их гармониках. Суммарная энергия, выде-
ляемая этим источником в мегаполисе, будет существенной. Концентрация 
значительного количества мощных радиосредств в  промышленно-разви-
тых мегаполисах приводит к глобальности таких эффектов. 



144 145XIII Міжнародна науково-практична конференція Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

Тепло-пылевые и  химические источники. Сильные ветры в  мегаполисе 
порождают конвекцию и  атмосферную турбулентность, которые сопрово-
ждаются генерацией шумового акустического излучения и акустико-грави-
тационных волн (и инфразвука). Расчеты показывают, что суммарный поток 
акустической мощности с учетом эффекта усреднения составляет ~1 мВт/м2. 
В естественных условиях вне мегаполиса поток составляет ≈	0,3—1 мВт/м2.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Гоков А. М. Отклик среднеширотной D-области ионосферы на природные явления. Моно-

графия. Издатель: LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrucken. 2014. 300 c. ISBN: 978-3-
659-62182-6.

УДК 504.054

Горбань Н. С., канд. біол. наук, Саввова О. В., д-р техн. наук, Бабіч О. В., канд. техн. 
наук, Зінченко І. В., Цитлішвілі К. О., Шостенко О. Ю., Аскретков М. М.
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних  
проблем», м. Харків, Україна 
Бікасов В. М.
Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт»  
ННЦ ХФТИ, г. Харьков, Украина

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД НАФТОПЕРЕРОБНОЇ 
ГАЛУЗІ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ І  СПОЛУК АЗОТУ 

На сьогоднішній день нафтопереробна промисловість є  потенційним 
забруднювачем усіх елементів довкілля, у тому числі, водних об’єктів. Тому 
ефективне очищення стічних вод, які утворюються у  процесі виробництва 
нафтопродуктів, є  необхідною умовою функціонування цих підприємств. 
Проте, нажаль на існуючих очисних спорудах не завжди вдається досягнути 
необхідної якості очищення.

Серед існуючих зараз способів очищення забрудненої нафтопродуктами 
води найбільш ефективними є механічний, хімічний і біологічний способи.

У зв’язку зі зростаючими вимогами до глибокого очищення води все 
більше місце в технологічних схемах водоочищення займає процес озону-
вання. Оброблення води озоном використовують, як наприкінці технологіч-
ного ланцюжка — для знезараження, так і для попереднього процесу очи-
щення в аеротенках. 

Одним з ефективних методів очищення води є біологічний спосіб. В осно-
ві цього способу є застосування спеціальних мікроорганізмів-деструкторів, 
які використовують нафтопродукти, як основне джерело живлення. Серед 
таких мікроорганізмів можна виділити сотні різних видів, наприклад, бакте-
рії, гриби або дріжджі. Саме вони мають здатність переробляти найсклад-
ніші вуглеводневі сполуки, які входять до складу всіх нафтопродуктів. Але 
очищені стічні води майже всіх нафтопереробних підприємствах містять 
нафтопродукти, концентрація яких перевищує нормативні вимоги. У зв’язку 
з цим актуальною проблемою є розроблення і впровадження методів інтен-
сифікації біологічного очищення стічних вод в аеротенках. За останні 20—30 
років для інтенсифікації процесу в усьому світі використовують значне збіль-
шення біомаси мікроорганізмів за рахунок їх іммобілізації на різних інертних 
носіях. Це дає можливість збільшити ефективність процесу та попереджати 
винос активного мулу з очисних споруд у разі будь-яких порушень техноло-
гічного процесу [1].

При очищенні стічних вод нафтопереробних виробництв також вико-
ристовують комбіновані методи оброблення. Ступінь очистки складає: при 
відстоюванні у нафтоуловлювачах — 30—60 %, при фільтруванні через акти-
воване вугілля до 90 %, при коагуляції — 25—80 %, напірній флотації — 90—
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95 %, при біохімічному очищенні 80—90%. Але, очистка стічних вод методом 
коагуляції ефективна за умови концентрації у воді не більш 100—150 мг/дм3 
емульгованої нафти. Залишковий вміст нафти в очищеній воді у такому ви-
падку складає в середньому 15—20 мг/дм3 [2].

 Одним з перспективних, екологічно чистих і досить економічно вигідних 
способів попередження і ліквідації забруднень вуглеводневого забруднен-
ня технологічного обладнання і навколишнього середовища є застосування 
біологічних технологій, заснованих на використанні мікробіологічних біо-
препаратів — препаратів, які вироблені на основі штамів мікроорганізмів. 

В Україні найбільш відомими є  біопрепарати «Десна» [3], Еколан-М [4], 
Еконадін [5]. За даними вітчизняного Інституту мікробіології і вірусології ім. 
Д. К. Заболотного, який є розробником ряду біопрепаратів, під впливом біо-
сорберів відбувається ефективне розкладання нафтозабруднення до 97—
99%. 

Вітчизняні біопрепарати ефективно сорбують нафту і  нафтопродукти, 
органічні і неорганічні масла, хімічно небезпечні речовини та інші агресивні 
забруднюючі речовини. Наприклад, за даними [4] для очищення відстійників 
на очисних спорудах в м. Києві сорбент «Еколан» був застосований для очи-
щення відстійників, в  яких накопичилося 6000 кг води забрудненої нафто-
продуктами різних фракцій і твердими залишками. Концентрація нафтопро-
дуктів становила 10 г/дм3. Було використано 8 кг сорбенту, процес деструкції 
тривав менше однієї години. Ефективно очищення від нафтопродуктів пре-
паратом «Еколан» резервуарів, відстійників, сховищ. Застосовуються різно-
манітні технології, серед яких основне місце займає подача збагаченої кис-
нем водної суспензії з  вмістом біосорбенту. Для очищення стічних вод, як 
правило, використовують фільтри з вмістом біосорбенту.

Перевагою біопрепаратів є те, що вони засвоюють широкий спектр вуг-
леводнів (сиру нафту, мінеральні оливи, дизельне та авіаційне паливо, бен-
зин та інші нафтопродукти), кінцевими продуктами при розщепленні яких 
є екологічно нейтральні з›єднання, які не виявляють негативного впливу на 
екосистеми. Після завершення процесу очищення біомаса внесених і  роз-
множених в забрудненому середовищі мікроорганізмів препарату відмирає 
і  перетворюється в  органічні речовини, які сприяють розвитку природної 
мікрофлори і відновленню екосистеми. 

Але на практиці навіть після біологічного очищення стічна вода нафто-
переробної промисловості характеризується досить високими концентра-
ціями речовин, які нормуються у зворотній воді під час скидання її у водні 
об’єкти. Вочевидь необхідною мірою є  додаткове очищення стічної води, 
а також дослідження процесів доочищення стічної води від нафтопродуктів.

Тому метою даної роботи було дослідження процесів доочищення стіч-
них вод від нафтопродуктів і  сполук азоту після біологічного оброблення 
в аеротенку.

На основі експериментальних даних співробітниками лабораторії місь-
ких та виробничих стічних вод НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА «УКРАЇН-
СЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ» було 
встановлено, що стічні води, які подають на біологічні очисні споруди (БОС) 
i стічні води після очищення характеризуються перевищенням у складі вміс-
ту сполук азоту i  фосфору. Таким чином, у  процесі біологічного очищення 
для потреб активного мулу споживається лише частина азоту, а залишковий 
азот у формі сполук амонію, нітритів i нітратів потрапляє у водний об’єкт. Те 
саме відноситься і до концентрації сполук фосфору, яка зберігається висо-
кою в очищених стічних водах. Вміст досить великих концентрацій біоген-
них елементів в очищених стічних водах сприяє вторинному забрудненню 
водойм біогенними елементами, що сприятиме евтрофікації водних об’єктів.

Для зменшення сполук азоту в очищених стічних водах був проведений 
експеримент з доочищенням води адаптованим біоценозом.

Для цього в лабораторну ємність з очищеною на БОС стічною водою до-
давали суспензію біомаси бактерій, адаптованих протягом декілька місяців 
до великих концентрацій азоту (амонійного, нітратів і нітритів) за умови від-
сутності органічних сполук і низьких концентрацій кисню, нітри-денітрифі-
куючих бактерій i перемішували суміш за допомогою магнітної мішалки про-
тягом 6—ти годин. Дані експерименту надані у таблиці 1.

За цей період спостерігалося зменшення нітратів приблизно у  2 рази, 
азоту амонійного у 9 разів, фосфору — у 2 рази. Величина БСКп при доочи-
щенні знизилась до 6 мгО2/дм3. Якщо розглянути динаміку трансформування 
сумарного елементарного азоту (N-NH4, N-NО2 і N-NO3) під час доочищення 
протягом 4—х годин можна відмітити його зменшення на 80% — від 1676,79 
дм3 (в очищеній воді) до 3,52 дм3 (після доочищення), при цьому на спожи-
вання 10 одиниць БСК було потрібно 0,5 одиниць азоту.

Таблиця 1. Показники процесу трансформування азоту i його сполук при 
доочищенні стічної води нафтопереробної промисловості

Сполуки біогенних еле-
ментів, мг/дм3

Показники очищеної 
стічної води після БОС

Показники доочищеної 
стічної води в лабора-
торному устаткуванні

ХСК, мгО/дм3 38,0 22,0

БСКп, мгО2/дм3 16,0 6,0

Нітрити (NO2
–) 0,37 0,30

Нітрати (NO3
–) 19,61 9,25

Азот амонійний 
(N-NH4) 12,25 1,36

Фосфати (Р-РО4) 3,75 1,81
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Таким чином, у результаті контактування адаптованого біоценозу із стіч-
ними водами, які містили сполуки азоту, в  умовах низьких концентрацій 
кисню в  середовищі, спостерігаються в  однієї ємності одночасно процеси 
нітри- і денітрифікації, в результаті яких, можливо утворюється молекуляр-
ний азот і стічні води звільняються від сполук азоту. При цьому у стічній воді 
досягаються нормативні значення для скиду у водні об’єкти для показників 
азот амонійного і БСКп. 

У процесі виконання досліджень проводили експериментальні дослі-
дження щодо очищення стічних вод, які забруднені нафтопродуктами, мето-
дом окиснення в озоно-повітряної суміші і методом змішенням з активним 
мулом.

Озонування стічної води у присутності перекису водню відноситься до 
інноваційних ефективних технологій очищення води, які засновані на вико-
ристанні процесів інтенсивного окислення (Advanced Oxidation Processes) — 
це окислювальні реакції, ініційовані у воді або повітрі ОН-радикалами і озо-
ном, вони також є частиною природних процесів самоочищення води [6].

Пробу стічної води, яка була відібрана перед нафтоулавлювачем 2—ї сис-
теми каналізації, обробляли озоно-повітряною сумішшю на установці, роз-
робленої фахівцями Харківського фізико-технічного інституту (ННЦ  ХФТІ). 
Озонування поводили при витраті озону 2 дм3/хв, концентрації озону 10—
11 гО3/м3 і тиску 0,015 атм. Досліджували процес деструкції нафтозабруднен-
ня за різними режимами: 

— озонування проби протягом 60 хв.; 
— озонування проби з додаванням перекису водню протягом 60 хв.;
— озонування проби з  додаванням перекису водню у  лужному сере-

довищі протягом 60 хв.
Перекис додавали трьома порціями по 5 см3 рівномірно в процесі об-

робки проби. Концентрація перекису 20%. Результати дослідження надані 
у табл. 2. 

Таблиця 2. Оброблення стічної води методом озонування

Найменування проби рН ХСК, мгО/дм3 Нафтопродукти
мг/дм3

Необроблена проба 6,91 528,6 17,34
Проба, яка оброблена озонуванням 5,03 440,0 10,38
Проба, яка оброблена озонуванням 
з додаванням перекису водню

4,47 — * 6,47

Проба, яка оброблена озонуванням 
з додаванням перекису водню у луж-
ному середовищі 

9,98 — * 1,60

*«—» — аналіз не виконували через вплив перекису, який заважав (проби по-
чорніли при додаванні сірчаної кислоти та біхромату калію)

З даних таблиці 3 видно, що під час озонування проби стічної води кон-
центрація нафтопродуктів зменшилась у 1,7 разів (рН = 5,03), при додаванні 
перекису водню до озонування концентрація нафтопродуктів зменшилась 
у  2,7 разів (рН = 4,47), а  при додаванні перекису водню у  лужному серед-
овищі концентрація нафтопродуктів зменшилась у 10,8 разів (рН = 9,98) і до-
сягла 1,6 мг/дм3 (ефективність складає 91%). За даними дослідників ННЦ ХФТІ 
ефективність очищення методом озонування у  виробничих умовах очіку-
ється значно більше за рахунок підтримання тиску після ежектора порядку 
1 атм (в експерименті 0,015 атм), при цьому досягається більша розчинність 
озону в  оброблюваній воді. Найбільш ефективне дозування перекису  — 
після ежектора постійно в мікродозах. У виробничій установці питома доза 
озону і перекису буде значно нижче за рахунок більшої ефективності умов 
змішування. Також цей метод сприятиме знезараженню стічної води. 

Також на базі лабораторії проводилось дослідження щодо очищення 
стічної води надлишковим активним мулом. Метод заснований на сорбцій-
ній здатності активного мулу. Надлишковий активний мул щільністю 8 г/дм3 
із вторинного відстійника змішували з пробою стічної води, яка містила за-
лишки нафтопродуктів протягом 20 хв., після чого проба відстоювалась про-
тягом 10 годин. Результати дослідження надані в таблиці 3.

Таблиця 3. Оброблення стічної води надлишковим активним мулом

Найменування проби рН ХСК, мгО/дм3
Нафтопродукти

мг/дм3

Необроблена проба 6,91 528,6 17,34

Проба, яка оброблена над-
лишковим активним мулом 6,67 272,8 2,02

З даних таблиці 3 видно, що концентрація нафтопродуктів в обробленої 
пробі знизилась в 8,6 разів при зниженні ХСК у 1,9 разів. Таким чином, об-
роблення води надлишковим активним мулом дозволяє дешево і ефективно 
очищати забруднену воду від нафтопродуктів, використовуючи надлишко-
вий активний мул, який сам потребує утилізації.

Висновки
1. Експериментальними дослідженнями з доочищення стічних вод від 

сполук азоту і нафтопродуктів, встановлено, що:
— у процесі доочищення стічної води адаптованим нітро-денітрофі-

куючим біоценозом, за умови низьких концентрацій кисню у воді 
i  відносно невеликого вмісту органічних сполук спостерігаєть-
ся одночасно два процеси — часткова нітрифікація i анаеробне 
окислення амонію, у результаті чого утворюється молекулярний 
азот;
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— оброблення стічної води методом озонування у присутності переки-
су водню є ефективним способом очищення води від нафтопродук-
тів, ступінь очищення складає 63% — 91%;

— оброблення води надлишковим активним мулом є доступним і ефек-
тивним способом очищення стічних вод від забруднень нафтопро-
дуктами, який дозволяє знизити їх концентрацію на 88%.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
І  ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Питання безпечності харчових продуктів та упаковки, що є їх невід’ємною 
частиною, оцінки ризику та їх впливу на організм людини і  об’єкти навко-
лишнього середовища вирішуються на підставі результатів проведених 
комплексних досліджень: органолептичних, санітарно-хімічних, токсиколо-
гічних, мікробіологічних, радіологічних.

Потенційно небезпечні для здоров’я людини хімічні та біологічні речо-
вини потраплять і накопичуються в харчових продуктах на етапах сільсько-
господарського виробництва продовольчої сировини, харчових продуктів, 
включаючи зберігання, упаковку, маркування, а також при взаємодії і обміні 
речовин між живими організмами з одного боку та об’єктами навколишньо-
го середовища (повітрям, водою, ґрунтом) з іншого.

Найбільшу небезпеку з точки зору розповсюдженості і токсичності мають 
наступні контамінанти: токсичні елементи, нітрати, нітрити, нітрозаміни, пес-
тициди, антибіотики, радіонукліди, поліциклічні ароматичні вуглеводні, ди-
оксини. Особливу небезпеку становлять важкі метали та радіонукліди, які де-
далі в більшій кількості накопичуються в грунті, воді і продуктах харчування.

Радіологічна безпека є складовою частиною санітарно-епідеміологічно-
го благополуччя населення і повинна забезпечуватись комплексами заходів 
по захисту людей від шкідливого впливу іонізуючих випромінювань.

Найбільш небезпечним на даний час є внутрішнє випромінювання, що 
пов’язане з потраплянням в організм людини забруднених радіонуклідами 
харчових продуктів. Внутрішнє випромінювання більш небезпечне, ніж зо-
внішнє. При внутрішньому випромінюванні його час співпадає з часом пе-
ребування радіоактивної речовини в організмі. Внутрішнє випромінювання 
в середньому становить 2/3 ефективної дози випромінювання, яку людина 
отримує від природних джерел.

Ступінь радіаційної небезпеки радіонуклідів при внутрішньому опро-
мінюванні людини визначає ряд факторів: шлях потрапляння радіоактив-
ної речовини в організм та його розповсюдження; тривалість перебування 
в організмі; енергія, що випромінюється радіонуклідами; маса тканини, що 
опромінюється; співвідношення маси тканини, що опромінюється до маси 
усього тіла; кількість радіонуклідів в  організмі  — тобто кількість розкладу 
в одиницю часу. 

Серед радіоактивних речовин цезій-137 та стронцій-90 відіграють най-
активнішу роль в  процесах метаболізму. Вони викликають опромінення 
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протягом усього життя, оскільки період напіврозпаду становить близько  
30 років.

В харчових продуктах та упаковці, що знаходиться в  безпосередньо-
му контакті з  продуктом (скло, деревина, картон та інші) контролюються 
гігієнічні нормативи вмісту радіонуклідів. Радіаційна безпечність харчових 
продуктів за вмістом цезію-137 та стронцію-90 визначається їх допустимим 
рівнем питомої активності радіонуклідів, що встановлені ГН 6.6.1.130-2005 
«Гігієнічний норматив. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Sr-90 та Cs-137 
у продуктах харчування та питній воді» і ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 Норми радіа-
ційної безпеки України (НРБУ-97): Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-
97/Д-2000). 

Для визначення питомої активності стронцію-90 та цезію-137 в зразках 
харчових продуктів встановлено загальні правила первинної підготовки 
проб до вимірювань згідно МВК 6.6.1.10.10.1.7.-158—2008 “Відбір проб, пер-
винна обробка та визначення вмісту Sr-90 та Cs-137 в харчових продуктах” 
і основні методики виконання вимірювань. 

Для проведення лабораторних досліджень із об’єднаної проби про-
дукції вибирають частину — середню пробу, яка характеризує радіоактив-
не забруднення усієї партії. Об’єм (маса) середньої проби, що потрапляє на 
лабораторне дослідження для визначення питомої активності стронцію-90 
та цезію-137, встановлений з  урахуванням значень допустимих рівнів ак-
тивності цих радіонуклідів в харчових продуктах і ймовірних рівнів вмісту 
в них із використанням методик виконання вимірювань та регламентуються 
діючими методичними вказівками і нормативними документами на методи 
досліджень, зокрема “МИ 12-04-99 “Методика выполнения измерений с ис-
пользованием спектрометра энергий гамма-излучений полупроводниково-
го типа СЕГ-002 (АКП-П) ” — активность, удельная активность и объёмная ак-
тивность гамма-излучающих радионуклидов в счётных образцах объектов 
технологических и природных сред” і “МИ 12-05-99 «Методика выполнения 
измерений с использованием спектрометра энергий бета-излучения сцин-
тилляционного типа СЕБ-01» — активность, удельная активность и объёмная 
активность бета-излучающих радионуклидов в счётных образцах объектов 
технологических и природных сред”.

Були проведені дослідження харчових продуктів та упаковки. В таблиці 1 
наведено результати визначення радіонуклідів:

В досліджених зразках не було виявлено перевищення вмісту радіону-
клідів цезій-137 та стронцій-90. Отримані дані свідчать про використання 
якісної сировини для виробництва харчових продуктів та пакувальних ма-
теріалів, стабільність радіаційної ситуації, а також ефективних точках контр-
олю за виробництвом, зберіганням і реалізацією харчових продуктів та па-
кувальних матеріалів. Проте з огляду на постійне завезення сировини для 
виробництва харчових продуктів та пакувальних матеріалів з  різних країн 

світу і виключення ризиків негативного впливу шкідливих хімічних речовин 
та радіонуклідів цезій-137 і стронцій-90 необхідно проводити якісний аналі-
тичний контроль увесь час.

ЛІТЕРАТУРА:
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6.5.001—98.- Київ, 1998.
2. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення. Радіаційний захист від джерел потенцій-

ного опромінення (НРБУ-97/Д-2000).
3. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. Державні санітарні 

правила 6.177—205—09—02.-Київ, 2005. 

Таблиця 1

2016 рік
Cs-137 Sr-90

Кількість 
досліджених 
зразків

Не відповідає Кількість 
досліджених 
зразків

Не відповідає

Харчові 
продукти

314 - 314 -

Харчові 
добавки

221 - 221 -

Тютюнова 
сировина

138 - 138 -

Ефективна питома активність природних радіонуклідів (К-40, Ra-226, Th-232 )
Упаковка 31 -
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РАНЖИРУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ В  ПРОЦЕСІ 
РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ ВІДХОДІВ

Дійсна робота присвячена розробці методики розрахунку індексу по-
тенційної екологічної небезпеки об’єктів розміщення твердих побутових 
відходів (ТПВ) з  метою його подальшого використання в  якості критерію 
прийняття рішень в  сфері управління відходами комунального утворення 
і розв’язання задачі мінімізації потенційної екологічної небезпеки.

Для вибору пріоритетних показників і створення зведених індексів по-
тенційної екологічної небезпеки об’єктів розміщення ТПВ пропонується на-
ступна послідовність дій:

1) вироблення теоретичних основ для формування індексу;
2) вибір використовуваних для його розрахунку індикаторів — наборів 

даних;
3) відновлення пропущених значень в даних;
4) багатофакторний аналіз сукупності даних з метою з’ясування їх вну-

трішньої структури та взаємозалежності індикаторів;
5) подання значення вихідних індикаторів у порівнянному вигляді шля-

хом нормалізації даних;
6) вибір вагових коефіцієнтів і агрегування окремих індикаторів в зве-

дений індекс;
7) оцінка чутливості отриманого зведеного індексу до вибору схеми 

нормалізації, відновлення пропущених даних, вибору ваг і  методу 
агрегування індикаторів, виключенню/додаванню індикатора до ви-
хідних даних та інших факторів;

8) з’ясування відносної важливості окремих індикаторів, що визнача-
ють значення зведеного індексу;

9) визначення кореляції отриманого зведеного індексу з іншими показ-
никами, що характеризують описувані об’єкти;

10) візуалізація результатів.
Під час створення зведених індексів найбільш відповідальними є проце-

дури нормалізації вихідних даних (первинних індикаторів), вибору вагових 
коефіцієнтів і агрегування. Саме вони здатні надати найбільший вплив на аб-
солютну величину підсумкового зведеного індексу і на результати ранжиру-
вання досліджуваних об’єктів.

Нормалізація даних виконується перед їх агрегування, тому що індика-
тори, що входять в вихідні набори даних, зазвичай мають різні одиниці ви-
мірювань. Найбільш поширені методи нормалізації представлені в табл. 1.

Таблиця 1. 
Найбільш поширені методи нормалізації

Метод/приклад використання Формула
1. Ранжирування / the Informa-
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6. Нормалізація на основі відхи-
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Summary Innovation Index I
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Примітки:
xqC

t — значення приватного індикатора q для об’єкта C у момент часу t;

C  — значення приватного індикатора для об’єкта, обраного в якості ре-
перного;

Pi — i-й процентиль розподілення індикатора xqC
t ,

p — довільно вибране допустиме відхилення від середнього.
У даній роботі інтегральний індекс потенційної екологічної небезпе-

ки об’єктів розміщення ТПВ розраховувався на підставі наступного набору 
первинних індикаторів потенційної екологічної небезпеки Ii, складеного ек-
спертним методом:

·	 площа об’єкта розміщення ТПВ, га;
·	 ширина санітарно-захисної зони, м;



156 157XIII Міжнародна науково-практична конференція Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

·	 місткість об’єкта розміщення ТПВ, т;
·	 потужність об’єкта розміщення ТПВ, т/рік;
·	 кількість накопичених ТПВ, т;
·	 кількість систем захисту навколишнього середовища на об’єкті, од.;
·	 кількість систем моніторингу навколишнього середовища на об’єкті, 

од.;
·	 відстань до найближчого водного об’єкта, км;
·	 відстань до найближчого населеного пункту, км;
·	 очікуваний час до заповнення об’єкта, років: I10 = (I3—I5) / I4.

Для розрахунку значення індексу потенційної екологічної небезпеки 
J використовувалися наступні методи:

·	 індекс J1(LA) — нормалізація методом ранжирування, лінійне агрегу-
вання з рівними вагами;

·	 індекс J2a(LA)  — нормалізація методом стандартизації без коригу-
вання викидів, лінійне агрегування з рівними вагами;

·	 індекс J2b(LA) — нормалізація методом стандартизації з коригуван-
ням викидів, лінійне агрегування з рівними вагами;

·	 індекс J3a(LA) — нормалізація мінімаксним методом без коригування 
викидів, лінійне агрегування з рівними вагами;

·	 індекс J3b(LA) — нормалізація мінімаксним методом з коригуванням 
викидів, лінійне агрегування з рівними вагами;

·	 індекс J3a(GA) — нормалізація мінімаксним методом без коригуван-
ня викидів, геометричне агрегування з рівними вагами;

·	 індекс J4(LA) — нормалізація з використанням категоріальної шкали, 
заснованої на процентилях розподілу, лінійне агрегування з рівними 
вагами;

·	 індекс J5(LA) — нормалізація на підставі відхилення від середнього 
значення, лінійне агрегування з рівними вагами.

Індекси можуть набувати значень в діапазоні від 0 до 1; більшому зна-
ченню індексу відповідає більш висока потенційна небезпека об’єкта роз-
міщення ТПВ. 

Розрахувавши значення індексів потенційної екологічної небезпеки для 
кожного з об’єктів розміщення ТПВ на території конкретного комунального 
утворення, можна ранжирувати об’єкти розміщення ТПВ за ступенем їх по-
тенційної екологічної небезпеки.

В табл. 2 представлені результати ранжирування ряду об’єктів розміщен-
ня полігонів та сміттязваліщ ТВП в областях України (за даними Міністерства 
екології та природних ресурсів Україні та екологічних паспортів регіонів за 
формою «1-ТПВ»), виконаного з використанням згаданих вище методів. Біль-
ший ранг відповідає більшій потенційної екологічної небезпеки.

Таблиця 2. 
Результати ранжирування полігонів ТПВ  

за індексом потенційної екологічної небезпеки

області
кіл-ть
полі-
гонів

рангове місце полігонів тпв, певне на підставі
значення індексу потенційної екологічної небезпеки

J1(LA) J2a(LA) J2b(LA) J3a(LA) J3b(LA) J3a(GA) J4(LA) J5(LA)
Вінницька 731 2 7 7 8 9 1 2 4—6
Волинська 77 5,5 9 9 7 10 7 6 9—15
Дніпропетровська 17 1 1 1 1 1 5 1 2
Житомирська 763 3 5 5 5 3 6 5 4—6
Закарпатська 83 7 4 4 4 5 8 8 3
Запорізька 21 13 12 11 13 14 16 13 9—15
Івано-Франківська 27 11 6 6 6 7 10 10 4—6
Київська 104 5,5 11 8 10 8 3 7 9—15
Кіровоградська 95 9 13 13 12 16 4 12 9—15
Львівська 39 8 2 2 2 4 9 3 7—8
Миколаївська 13 15 16 12 16 15 17 15 9—15
Одеська 176 4 10 14 9 12 2 4 9—15
Полтавська 65 10 3 3 3 2 13 11 1
Рівненська 306 19 19 19 19 19 19 19 17
Сумська 18 12 8 10 11 11 12 9 7—8
Тернопільська 32 14 18 15 14 6 14 14 9—15
Харківська 64 18 17 16 15 13 15 17 16
Херсонська 93 20 21 21 21 21 21 20 20—22
Хмельницька 36 16 15 17 17 18 18 16 18—19
Черкаська 44 17 14 18 18 17 11 18 18—19
Чернівецька 247 21 20 20 20 20 20 22 20—22
Чернігівська 305 22 22 22 22 22 22 21 20—22

Результати ранжирування (див. табл. 2) показують, що розкид рангових 
місць, визначених за допомогою різних індексів, може бути значним, але 
в  той же час спостерігається очевидна тенденція, що дозволяє впевнено 
розділяти найбільш і найменш небезпечні об’єкти розміщення відходів.

Всі методи однаково надійно і  несуперечливо дозволяють виявляти 
об’єкти розміщення відходів, які становлять найбільшу потенційну небезпе-
ку для навколишнього середовища і здоров’я населення.

Таким чином, в даній роботі:
1) представлено і  коротко обговорено основні математичні методи 

нормалізації вихідних даних, що дозволяють конструювати узагаль-
нені індекси шляхом агрегування вихідних індикаторів. Представле-
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но перелік вихідних індикаторів потенційної екологічної небезпеки 
для полігонів та сміттєзвалищ ТВП у областях України (за даними на 
2015 року) для розрахунку значень інтегрального індексу;

2) проведено порівняння розрахунків інтегрального індексу потен-
ційної екологічної небезпеки п’ятьма різними методами нормаліза-
ції в декількох модифікаціях і двома методами агрегування, яке по-
казало стійкість отриманих результатів для найбільш небезпечних 
об’єктів (що знаходяться в нижній третині списку) незалежно від ме-
тоду, що використався;

3) показано можливість використання інтегрального індексу потенцій-
ної екологічної небезпеки для мінімізації потенційної екологічної не-
безпеки при розміщенні комунальних відходів шляхом вибору між 
декількома діючими об’єктами розміщення ТПВ, істотно відрізняють-
ся один від одного значеннями первинних індикаторів і зведених ін-
дексів.
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ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ЗОН ТА АГЛОМЕРАЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В  УКРАЇНІ ЗГІДНО ДИРЕКТИВИ 2008/50/ЄС

Програма дій Європейського Співтовариства у  сфері навколишнього 
природного середовища (НПС) встановлює потребу зменшити забруднення 
до рівнів, які мінімізують шкідливий вплив на здоров’я людини, приділяю-
чи значну увагу уразливим групам населення та НПС в  цілому, покращити 
контроль, оцінку та управління якості повітря, а також зробити інформацію 
щодо стану НПС загальнодоступною. Для цього потрібно дотримуватись 
єдиного підходу до оцінки якості атмосферного повітря згідно з  єдиними 
європейськими критеріями оцінки, а всі дані повинні бути доступні та пред-
ставленні в стандартизованій формі. 

Головна мета законодавства ЄС, отже і України [1], у сфері якості повітря 
полягає у скороченні викидів шкідливих речовин в атмосферу та в забезпе-
ченні якості повітря, припустимого з точки зору здоров’я людей і НПС. Для 
більшої відповідальності, з метою здійснення контролю рівня забруднення 
і моніторингу концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 
у  Директиві 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 
2008 р. «Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи» 
(далі — Директива 2008/50/ЄС) пропонується розподілити території держав 
на зони і агломерації. В зонах та агломераціях призначити компетентні орга-
ни, які мають бути відповідальними за оцінювання і управління якістю атмос-
ферного повітря, забезпечити розроблення та контроль реалізації планів 
управління якістю атмосферного повітря. 

Згідно Директиви 2008/50/ЄС:
-	 зона — частина території держави, яка визначена для цілей оціню-

вання і управління якістю атмосферного повітря;
-	 агломерація  — велике місто з  передмістями із населенням більше 

250 000 чоловік або група самостійних міст пов’язаних між собою 
економічними і  побутовими зв’язками та загальними інженерними 
мережами і спорудами, якщо населення становить 250 000 чи менше, 
із встановленою державою густотою населення на квадратний кіло-
метр.

Аналіз виділення зон в країнах Євросоюзу, зокрема в Німеччині, Франції, 
Фінляндії, Нідерландах і інших показав, що підходи до розв’язання цього пи-
тання у всіх різні, але вони ґрунтуються в основному на:
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-	 адміністративно-територіальних особливостях;
-	 щільності населення;
-	 техногенного навантаження на кожну територію та інших даних, які 

більш повно характеризують цю територію.
Як правило, ці країни виділяють зони по областях, землях, департамен-

тах згідно історично утвореному адміністративному розподілу. Чисельність 
зон деяких країн Європи [2] наведено у таблиці 1.

Для України зони мають бути складені тільки з областей, так як райони 
областей з точки зору охорони НПС підпорядковані обласним Департамен-
там екології та природних ресурсів і  виділення окремих районів з  облас-
тей практично неможливо. Для вирішення цього завдання було проведено 
аналіз областей України за низкою чинників, серед яких найважливішім є: 
антропогенне навантаження (обсяг викидів), чисельність населення, площа 
області та зони, зв’язки сусідніх областей, які мають бути входити до зони та 
інші.

Мета роботи полягає в розробці пропозицій щодо розподілення тери-
торії України на зони та агломерації для проведення моніторингу атмосфер-
ного повітря згідно вимогам Директиви 2008/50/ЄС [1, 2].

При вивченні даного питання, було проведено збір та аналіз інформації 
по областях України щодо необхідних характеристик. Результати за рядом 
областей з найбільш характерними показниками наведено у таблиці 2.

Враховуючи досвід країн Європи та виходячи з  проведеного аналізу 
характеристик усіх областей України можна сформулювати наступні реко-
мендації для розподілення території України на зони з  метою оцінювання 
і управління якістю атмосферного повітря:

-	 зони необхідно формувати із областей України (одна зона може скла-
датись з  2—4 областей);

Таблиця 1. Чисельність зон в країнах Європи

№ п/п Країна Кількість зон
1 Австрія 9
2 Бельгія 3
3 Данія 5
4 Франція 39
5 Греція 4
6 Ірландія 1
7 Люксембург 3
8 Нідерланди 3
9 Словаччина 8

10 Велика Британія 12

-	 області, які мають входити у зону, повинні мати територіальну близь-
кість (сусідство), історично сформовані господарські, адміністратив-
ні, транспортні зв’язки і інші спільні фактори;

-	 області, які мають входити у зону, повинні мати близькі характеристи-
ки щодо антропогенного навантаження — загальний обсяг викидів зі 
стаціонарних джерел підприємств в областях;

-	 області, які мають входити у зону, повинні мати близькі характеристи-
ки щодо питомого антропогенного навантаження населення облас-
тей — питомого обсягу викидів зі стаціонарних джерел підприємств 
областей на одну людину в області;

-	 області, які мають входити у зону, повинні мати близькі характеристи-
ки щодо площі областей;

-	 області, які мають входити у зону, повинні мати близькі характеристи-
ки щодо чисельність населення областей;

-	 області, які мають входити у зону, повинні мати близькі характерис-
тики щодо щільності населення — чисельності населення області на 
один км2;

-	 хоча б у одній області зони має бути центр оброблення і аналізу ви-
мірювальних даних, який зможе обробити та проаналізувати увесь 
потік інформації з постів спостереження всіх областей цієї зони. 

Виходячи з  вимог Директиви 2008/50/ЄС [1] відносно класифікації зон 
з використанням нижнього і верхнього порогів оцінювання, потік даних буде 
достатньо великим. Так з однієї області, яка може бути оснащена 15 постами, 
для розрахунку середньо годинних, середньо восьмигодинних, середньо 
добових даних по кожній ЗР, яка спостерігається, необхідно прийняти, об-
робити і проаналізувати 11640 повідомлень тільки за добу. Для оброблення 

Таблиця 2. Характеристика деяких областей України  
за вибраними показниками

область чисель-
ність,
люд.

площа,
км2

щільність 
населення,

люд. км2

викиди 
в атмосфе-

ру, тис.т/
рік

питомий 
викид,
т/км2

питомий
викид,
т/люд.

Донецька 4 297 250 26517 162,06 749,7 28,3 0,17
Дніпропетровська 3 276 637 31293 102,64 697,8 22,3 0,21
Запорізька 1 765 926 27183 64,96 201,2 7,4 0,064
Київська 1 729 234 28121 61,49 32,6 1,16 0,019
Полтавська 1 448 975 28750 50,4 32,5 1,13 0,022
Черкаська 1 251 816 20916 59,85 38,76 1,85 0,03
Закарпатська 1 259 570 12753 98,77 1,2 0,09 0,0009
Чернівецька 909 965 8096 112,4 1,0 0,12 0,001
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та аналізу такого потоку даних у кожній зоні необхідно створити сучасний 
інформаційний центр. 

При визначенні зони згідно Директиви 2008/50/ЄС необхідно враховува-
ти можливість створення компетентного органу або установи з управління 
якістю атмосферного повітря в зоні.

Для виділення агломерацій необхідно проаналізувати всі окремі міста та 
зближені і тісно пов’язаних між собою самостійні міста України з населенням 
більш 250000 жителів або з  меншою чисельністю, але з  достатнім обсягом 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та великою густотою 
населення.

В теперішній час в  Україні можна визначати достатню кількість таких 
пов’язаних між собою самостійних міст. Для визначення агломерацій необ-
хідно провести аналіз таких факторів міст, що можуть бути визнаними агло-
мераціями: 

-	 чисельності жителів; 
-	 площа міста; 
-	 щільність населення (люд./км2); 
-	 розміри антропогенного навантаження — обсяг викидів забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря (т/рік), питомі навантаження — на 
населення (т/люд.) і на територію (т/км2); 

-	 комплексний індекс забруднення атмосфери (КІЗА) міста. 
Для визначення агломерацій в Україні пропонується наступний порядок:
1. Для аналізу міст за визначеними факторами необхідно скласти пере-

лік міст України, які відповідають визначенню агломерацій щодо чи-
сельності населення.

2. Для цих міст визначати значення інших факторів.
Отримані дані необхідно відобразити у  табличній формі з  значенням 

усіх факторів. Для урахування впливу кожного з факторів необхідно провес-
ти нормування їх значень шляхом поділення кожного значення фактору на 
максимальне його значення по всім містам. Результати цієї операції також 
відображаються у табличній формі.

Визначення «рейтингу» міст, які претендують на агломерації, необхідно 
проводити з урахуванням усіх факторів. Результат аналізу показав, що зна-
чимість міста за окремими факторами, значно міняється, тобто фактори, які 
були проаналізовані, не рівнозначно впливають на вибір агломерацій. Для 
визначення вагомого впливу кожного з факторів визначені вагові коефіцієн-
ти кожного фактора міста, що дозволяє розраховувати рейтинг міст (перелік 
міст) з найбільшим значеннями суми факторів.

Вагові коефіцієнти факторів визначені з використанням методу аналізу 
ієрархій [3] та мають такі значення:

-	 чисельність жителів — 1,000;
-	 обсяги викидів забруднюючих речовин — 0,231;

-	 питомі викиди на площу міста — 0,111;
-	 питомі викидів на людину міста — 0,516;
-	 КІЗА — 0,080.
З урахуванням визначених вагових коефіцієнтів формується таблиця, 

в якій міста розташовані в порядку зменшення «рейтингу» (суми зважених 
значень факторів) по сумі всіх п’яти факторів з урахуванням вагових коефі-
цієнтів. Тобто чим більше сума, тим більш вагомим є визначення цього міста 
агломерацією. 

Таким чином, визначається перелік міст з точки зору виділення їх в агло-
мерації з урахуванням п’яти зважених факторів. Як приклад, «рейтинг» 7 міст 
України наведено у таблиці 3.

Таблиця 3. Порядок розміщення міст з урахуванням вагових коефіцієнтів

№
п/п назва міста

фактори

чисельність обсяг 
викидів

питомий 
викид 

(на площу)

питомий 
викид 

(на людину)
кіза сума по факторам

1 Київ 1,000 0,0221 0,0024 0,011 0,051 1,086
2 Дніпро 0,411 0,0619 0,0138 0,073 0,061 0,621
3 Харків 0,570 0,0032 0,0009 0,003 0,016 0,594
4 Одеса 0,399 0,0073 0,0028 0,009 0,080 0,498
5 Львів 0,287 0,0011 0,0006 0,002 0,032 0,322
6 Вінниця 0,141 0,0023 0,0019 0,008 0,022 0,175

7 Тернопіль 0,095 0,0004 0,0004 0,002 0,020 0,118

ВИСНОВКИ
Згідно вимогам Директиви 2008/50/ЄС на всій території держави для 

кращого контролю і управління якістю атмосферного повітря повинні бути 
створені та затверджені Кабінетом Міністрів України зони та агломерації, на 
яких мають проводитись спостереження за визначеними показниками та 
методиками. Найбільш простим рішенням в Україні було б визначення зон 
по кожної області держави, але при цьому буде занадто велика чисельність 
зон та не кожна область має аналітичну лабораторію, яка зможе оброби-
ти необхідну кількість проб. Запропонований підхід до визначення зон та 
агломерацій дозволить провести цю роботу якісно і  з урахуванням вимог 
Директиви 2008/50/ЄС.  Що в  свою чергу призведе до значного поліпшен-
ня якості атмосферного повітря в окремих адміністративних областях зони 
або в агломерації. Після створення зон та агломерацій протягом п’яти років 
необхідно проводити дослідження (моніторинг) якості атмосферного пові-
тря за всіма інгредієнтами, які проголошені в Директиві 2008/50/ЄС, з метою 
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визначення правильності прийнятого розподілу. За результатами такого мо-
ніторингу визначається, в яких районах зони спостерігається перевищення 
верхніх порогів і за якими інгредієнтами. На підставі цього аналізу та інших 
факторів вирішується питання про остаточне визначення розташування зон 
та агломерацій.
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МЕТОД ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ, РОЗТАШОВАНИХ  
НА ЕВТРОФОВАНИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ

Забезпечення соціального та економічного розвитку суспільства, під час 
якого зростає якість життя при одночасному зменшенні впливу на природу, 
створюється довкілля, яке є сприятливим для здоров’я людини — це страте-
гічна мета політики щодо екологічної безпеки України. Аналіз водогосподар-
ської та екологічної ситуації в Україні свідчить про необхідність організації 
та забезпечення екологічно збалансованого водокористування, поліпшення 
якості водопостачання для населення і галузей економіки на найближчу і по-
дальшу перспективи.

Водні ресурси є найважливішим природним фактором, який визначає 
розвиток економіки, розміщення продуктивних сил, комфортність життя 
населення. Залежність суспільства від водних ресурсів зростає, підвищують-
ся вимоги до якості води. У Основній (рамкової) Директиви ЄС 2000/60 / ЄС 
райони питних водозаборів і водойми, схильні до антропогенного евтрофу-
вання, віднесені до зон які підлягають особливій охороні, з більш суворою 
регламентацією антропогенного навантаження. Питаннями досягнення еко-
логічно безпечного довкілля пронизаний підсумковий документ Конферен-
ції ООН зі сталого розвитку, який був прийнятий Генеральною Асамблеєю 
ООН 11 вересня 2012 р. під назвою «Майбутнє, якого ми бажаємо», в якому 
міститься прагнення до поліпшення соціальної складової розвитку країни, а 
саме — спрямованість на досягнення безпеки для здоров›я людини та поліп-
шення умов її життєдіяльності. В Україні, у відповідності до завдань Загаль-
нодержавної програми «Питна вода України» на 2006 — 2020 рр. здоров›я 
населення розглядається як один з основних критеріїв ефективності функ-
ціонування всіх без винятку сфер господарської діяльності, а забезпечення 
населення міст та інших населених пунктів питною водою в належній кіль-
кості та необхідної якості — основним завданням органів виконавчої вла-
ди. До числа пріоритетних завдань у галузі водного господарства віднесено 
охорону і поліпшення стану джерел водокористування. Крім того, одним з 
найважливіших вимог при вирішенні водогосподарських та водоохорон-
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них завдань, є не тільки забезпечення задовільної якості поверхневих вод 
на теперішній час, але і збереження сприятливих умов відтворення водних 
ресурсів у майбутньому. Цю умову неможливо виконати без забезпечення 
стабільного функціонування екосистеми водного об’єкту, без збереження її 
цілісності і стійкості.

В умовах погіршення стану навколишнього середовища України, зрос-
таючого впливу екологічних складових на здоров’я населення країни, про 
що свідчать соціальні (медичні) дані, особливої уваги заслуговує розробка 
та обґрунтування шляхів зменшення негативного впливу водного фактора 
евтрофованих водних об’єктів на здоров’я людини. Використання евтрофо-
ваних водних об’єктів, схильних до «шкідливого цвітіння», для питного во-
допостачання або в рекреаційних цілях створює високий ступінь небезпеки 
для здоров’я людини [1,2,3].

«Цвітіння» води — комплексне, негативне природно-антропогенне яви-
ще, причиною якого є поєднання цілої низки чинників, пов’язаних не тільки 
зі змінами стану «квітучого» водного середовища, але із забрудненням до-
нних відкладень, атмосферним переносом шкідливих речовин та іншими, не 
завжди достовірно встановленими процесами. При «шкідливому цвітінні» 
змінюється не тільки видовий склад і біомаса планктонних водоростей, але 
і гідрохімічний режим водного об’єкта, склад і стан водної біоти, збіднюєть-
ся видовий склад біоти, відбувається зниження стійкості водної екосистеми, 
гіперпродукція і накопичення органічної речовини, погіршення якості води.

Після загибелі 60 пацієнтів гемодіалізного центру у м. Каруару (Бразилія) 
через дію гепатотоксинів СЗВ при використанні води з «квітучого» водного 
об’єкту у багатьох розвинених країнах світу було налагоджено моніторинг 
шкідливих «цвітінь» СЗВ, а в Англії, Норвегії, Швеції та Фінляндії навіть були 
створені спеціальні ціанобактеріальні служби з метою попередження мож-
ливої небезпеки для здоров’я людини через розвиток токсиногенного «цві-
тіння» СЗВ.

Часто СЗВ являють собою небезпеку у разі рекреаційного використан-
ня евтрофованих водних об’єктів. Про це свідчать численні факти наявного 
пірогенного та ірритантного ефектів, які притаманні ціанобактеріям. Про-
явами таких ефектів є шкірні висипи, опіки, набряки, подразнення шкіри та 
слизової оболонки очей.

Поєднання токсикологічних та епідеміологічних досліджень є особливо 
актуальним через наявність не тільки антропогенного впливу на водні еко-
системи, але через тенденції глобального потепління клімату, що може у по-
дальшому посилювати розвиток масштабів «шкідливих цвітінь СЗВ» у світі. 

Небезпека «шкідливих цвітінь» СЗВ посилюється внаслідок відмирання 
клітин СЗВ при «цвітінні», що призводить до збільшення вмісту іонів амонію 
та аміаку, в свою чергу стимулюючи перехід важких металів у рухомий стан 
та посилюючи їх токсичність для біоти. 

На жаль, дані щодо вмісту мікроцистинів СЗВ у водних об’єктах України 
дуже обмежені. У Програмах CYANONET та CYANOCOST Україна фактично 
не була представлена. Лише побіжно у Програмі CYANONET зустрічається 
єдина згадка про «цвітіння» дніпровських водосховищ. Для України нагаль-
ною вимогою часу є обов’язкове впровадження контролю вмісту ціаноток-
синів в екосистемах водних об’єктів — джерел питного водопостачання та 
рекреаційного використання. Контроль вмісту небезпечних ціанотоксинів 
СЗВ доцільно проводити шляхом обов’язкового впровадження моніторин-
гу «шкідливих цвітінь» з одночасним здійсненням еколого—медичних до-
сліджень (епідеміологічних) щодо стану насамперед сенсибілізованої групи 
насе лення. 

«Цвітіння» синьо-зелених водоростей (ціанобактерій) спричиняє низку 
негативних наслідків — екологічних, соціальних, технологічних.

До екологічних наслідків «цвітіння» води водних об’єктів належить: 
зменшення видового різноманіття фітопланктону, збільшення чисельності 
фітопланктону, спрощення екосистеми; підвищення чисельності біомаси мі-
кроорганізмів, зменшення видового різноманіття зоопланктону та зообен-
тосу; дефіцит кисню, наслідком якого є замори риб, скорочення чисельності 
цінних порід риб; посилення паразитарних захворювань риб та інших гідро-
біонтів; погіршення якості морепродуктів через накопичення в них різних 
хімічних сполук, у тому числі токсинів синьо-зелених водоростей. 

Важливими екологічними наслідками «цвітіння» поверхневих вод є зни-
ження стійкості водних екосистем до зовнішнього впливу, зниження їх здат-
ності до саморегуляції та підтримки на необхідному рівні гомеостатичних 
процесів. 

До негативних соціальних наслідків «цвітіння» води слід віднести:
— підвищення небезпеки виникнення у воді біологічно активних речо-

вин, у тому числі токсичних — метаболітів та продуктів розкладу во-
доростей;

— погіршення якості води за органолептичними, санітарно-мікробіоло-
гічними показниками; 

— підвищення небезпеки утворення шкідливих речовин у процесі об-
робки води за існуючими технологіями (утворення діоксинів при хло-
руванні води, забрудненої фенольними сполуками та ін.);

— підвищення захворюваності населення під впливом гідрохімічного 
та гідробіологічного забруднення води та інтенсивного «цвітіння» 
синьо-зелених водоростей. При масовому розвитку і відмиранні во-
доростей у воду надходить значна кількість метаболітів, деякі з них 
мають токсичну, алергенну та канцерогенну дію;

— погіршення умов життєдіяльності населення та підвищення небезпе-
ки для здоров’я людини при токсичному «цвітінні»;



168 169XIII Міжнародна науково-практична конференція Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

— накопичення канцерогенних нітрозоамінів під впливом підвищеного 
вмісту нітратів, нітритів;

— бактеріальне, вірусне, грибкове забруднення водного середовища 
внаслідок біологічного забруднення, що супроводжує «цвітіння».

До групи технологічних наслідків «цвітіння» належить ускладнення ме-
тодів водопідготовки; перешкоди в оборотному водопостачанні та замкну-
тих циклах; перешкоди в системах теплових і атомних електростанцій, тех-
нічному водопостачанні та ін.. 

Через негативні наслідки «цвітіння» евтрофованих водних об’єктів, 
а  також через небезпечність токсинів ціанобактерій для здоров’я людини 
дуже актуальним питанням сьогодення є контроль стану «квітучих» водних 
об’єктів на наявність токсинів СЗВ та їх кількісне визначення. 

Незадовільний екологічний та санітарно-гігієнічний стан поверхневих 
водних об‘єктів у межах населених пунктів України зумовлений, перш за все, 
недосконалим відведенням поверхневих стічних вод. Водотоки і водойми у 
населених пунктах України є беззахисними від забруднення і засмічення по-
верхневими стічними водами.

Поліпшення стану водних об’єктів, охорона вод від забруднення і засмі-
чення, відтворення водних ресурсів неможливо без припинення скидання у 
водні об’єкти неочищених поверхневих стічних вод.

В існуючій організації відведення поверхневих стічних вод у населених 
пунктах України є серйозні недоліки, а саме:

— переважна більшість поверхневих стічних вод з території населених 
пунктів скидаються у водні об’єкти без очищення або після механіч-
ної очистки, що є недостатнім при їх мікробіальному забрудненні і за-
брудненні біогенними речовинами; 

— діаметри трубопроводів і колекторів мереж відведення поверхне-
вих стічних вод визначаються без урахування їх замулення у період 
експлуатації та не враховують зміни кліматичних умов (інтенсивності 
злив), які спостерігаються у регіонах України останнім часом;

— дощоприймачі не пристосовані для уловлювання потонулого і плава-
ючого сміття;

— вертикальне планування прибережних територій виконано частко-
во, що не виключає можливості безпосереднього потрапляння по-
верхневих стічних вод у водні об’єкти;

— не виконуються заходи з ліквідації наслідків підтоплення територій 
у містах і селищах України, що спричинене техногенними факторами 
та створює загрозу забруднення підземних вод;

— в останнє десятиліття діяльність центральних і місцевих органів ви-
конавчої влади зосереджується, головним чином, на ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі шкідливою дією вод, а не 
на впровадженні заходів щодо їх попередження та мінімізації збитків.

Істотна роль у попередженні небезпеки з боку водного чинника в на-
селених пунктах України належить впровадженню екологічно безпечного 
водокористування — це водокористування, при якому зберігається стан 
захищеності водних джерел та систем водоспоживання від небезпеки, ви-
кликаної порушенням в системах водовідведення в аварійних ситуаціях, 
що призводить в свою чергу до порушення еколого-соціальних нормативів 
у сфері питного водопостачання або рекреаційного водокористування ев-
трофованих водних об’єктів [2,3].

Для покращення стану водних об’єктів в населених пунктах України по-
трібно впроваджувати технологічні заходи з перевлаштування систем водо-
відведення в екологічно безпечну систему. 

Актуальність вирішення даного завдання обумовлена прагненням до 
зменшення безпосереднього впливу на водокористувачів, особливо з ев-
трофованих водних об’єктів. Технологічні заходи екологічно безпечного во-
довідведення (ТЗ ЕБВ) є в значній мірі новітніми для України і відповідають 
сучасному рівню досягнень в області захисту поверхневих та підземних вод 
і відносяться до категорії «найкращих доступних технологій» в країнах ЄС [2].

Розробка екологічно безпечного водовідведення повинна ґрунтуватися 
на трьох елементах: законодавчій нормативно-правовій базі; контролі стану 
водних об’єктів та стічних вод; технологіях екологічно безпечного водовід-
ведення. 

Нормативно-правова база повинна враховувати особливості (антропо-
генне навантаження, благоустрій, склад ґрунтів, рельєфу, гідрогеологічні 
особливості тощо) регіону розташування населених пунктів та стан водних 
об’єктів — приймачів стічних вод. 

Другий елемент екологічно безпечного водовідведення полягає у комп-
лексній еколого-соціальній оцінці стану поверхневих водних об’єктів регіо-
ну та спеціальному їх контролі, а також в оперативному контролі всіх катего-
рій стічних вод (СВ). 

Третій елемент екологічно безпечного водовідведення — технології 
екологічно безпечного водовідведення — спрямований на припинення ски-
ду неочищених стічних вод з території населених пунктів та стабільну роботу 
біологічних очисних споруд у штатних та аварійних ситуаціях. У сукупнос-
ті названі елементи дозволяють досить повно охопити можливі напрямки 
впливу на систему водовідведення з території населених пунктів при побу-
дові ефективної системи управління. 

Для вирішення задач такої складності використовують методи систем-
ного аналізу, одним з яких є метод аналізу ієрархії (МАІ) [4]. МАІ дозволяє 
структурувати складну проблему, провести її декомпозицію, врахувати вза-
ємодію окремих її елементів, формалізувати роботу експертів шляхом поділу 
процедури узгодження на ряд етапів.



170 171XIII Міжнародна науково-практична конференція Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

Обґрунтування процедури вибору управлінських рішень при впрова-
дженні технологічних заходів екологічно безпечного водовідведення насе-
лених пунктів, розташованих на евтрофованих водних об’єктах, на сьогодні 
є актуальнішим напрямом наукових досліджень.

Нижче розглянуті основні етапи реалізації даної процедури.
Перший етап процедури полягає у формуванні мети дослідження — під-

вищення еколого-соціальної безпеки населених пунктів, розташованих на 
евтрофованих водних об’єктах, шляхом впровадження ТЗ ЕБВ, що є першим 
рівнем ієрархії і, відповідно, формування нижніх ієрархічних рівнів.

Ієрархія — це лінійна структура, яка має начальну вершину — мету по-
ставленої задачі, яка має бути вирішена. За метою йде рівень найбільш важ-
ливих критеріїв, нижче розміщено елементи, які відображають суть пробле-
ми. Елементи кожного рівня є критеріями для наступного рівня. На самому 
нижньому рівні розміщуються альтернативні варіанти або складові. 

Ієрархія будується, таким чином щоб, шляхом вирішення матриці домі-
нування для нижчого рівня альтернатив отримати пріоритети або вагові ко-
ефіцієнти, які найліпшим чином відповідають меті, з урахуванням проміжних 
елементів у відповідності зі зв’язками за всіма рівнями системи. 

Другий етап процедури — експертне порівняння пар критеріїв поточ-
них рівнів ієрархії та формування відповідних множин матриць парних по-
рівнянь для кожного із рівнів по критерію, в якості якого виступає елемент 
більш високого рівня ієрархії. При цьому задають питання типу: визначте 
на основі відносної уніфікованої шкали попарного експертного оцінюван-
ня (зважування), спеціально уніфікованої для розширеного кола задач [5,6], 
який з факторів має найбільший влив на еколого-соціальну безпеку населе-
них пунктів.

Процедура побудови матриць полягає у наступному: якщо, є множина 
з елементів, і відповідно їх вага або пріоритет, то можна порівняти вагу або 
пріоритет кожного елемента з вагою або пріоритетом любого іншого еле-
мента, множини що розглядається, відносно загальних для цих елементів 
властивостей або мети (табл. 1). 

Третій етап процедури — розрахунок локальних та глобальних пріори-
тетів факторів та критеріїв ієрархічної моделі. Вихідною інформацією для 
розрахунків служить результат виконання другого етапу. 

Порядок визначення значень локальних пріоритетів (pij
k) ознак при 

точних розрахунках. Позначимо проміжний вектор локальних пріоритетів 
ознак k-ї матриці щодо одного j — ї ознаки (k -1 )-го рівня символів:

 V v v v vj
k

j
k

j
k

n j
k

ij
k

nk
k

= ( ) = ( )1 2, , .......   (1)
Проміжний вектор значень локальних пріоритетів ознак знаходять із 

матричного рівняння як власний вектор матриці експертних оцінок A aij=
розмірності nk  для найбільшого власного значення (λk .max  ) матриці А :

 A V V A E V VJ
k

kj J
k

k j j
k

k j j
k⋅ = ⋅ → −( )⋅ = → =λ λ λmax ; ; ?; ,. .max . .max0  (2)

Наближений метод обчислення власного вектора й максимального влас-
ного значення матриці суджень A aij= .Знаходять середнє геометричне vi

k( ) 
кожного i -го рядку матриці А експертних оцінок ознак k-го рівня. Для цього 
перемножують всі елементи a iij -й рядка, потім з результату визначають ко-
рінь, ступінь якого дорівнює числу перемножених елементівnk  : 

 V aij
k

ir
r

n
n

k

k≅
=

Π
1

,  i nk= 1 2, ,........, . (3)

Для нормування використовують менш строгу вимогу, яка полягає в 
тому, щоб сума компонентів вектора пріоритетів дорівнювала одиниці:

 p p pj
k

j
k

n j
k

k1 2 1+ + + =....... . (4)

Значення кожного компонента вже нормованого власного вектора зна-
ходять шляхом розподілу старого значення на величину попередньо отри-
маної суми компонент вихідного вектора:
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Таблиця 1. 
Порівняння елементів а у відповідності з їх важливістю або пріоритетом

№
п/п

Назва
ознак

1 2 3 … i … nk
Локальний
пріоритет

1 Ознака 1 1 a12 a13
…

ia1
… a nk1 p j

k
1

2 Ознака 2 1 12a 1 a23
… a i2

… a nk2 p j
k
2

3 Ознака 3 1 13a 1
23a

1 …
ia3

… a nk3 p j
k
3

… … … … … … … … … …

i Ознака i 1 1a i 1
2a i

1
3a i

… 1 … aink pij
k

… … … … … … … … … …

nk Ознака nk 1 1a nk 1 2a nk 1
3a nk

… a … 1 pnkj
k

λmax = …...... ; ІУ j
k

…… ; ВУ j
k

= ……
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Знаходять наближену оцінку найбільшого власного значення (λk .max) ма-
триці експертних суджень A aij=  розмірності nk . 

Для цього підсумовуються елементи кожного стовпця експертної ма-
триці, потім величина першого компонента p j

k
1( ) нормованого вектора пріо-

ритетів цієї матриці множиться на суму елементів першого стовпця (номер 
стовпця q  =  1); другий компонент pk

21— на суму елементів другого стовпця 
й т. д. 
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Узгодженість матриці попарних порівнянь ознак припускає наявність 
транзитивності оцінок. Вимога обов’язкової погодженості оцінок експерт-
них матриць веде до необхідності експертного контролю транзитивності 
експертних суджень. Для квадратної матриці Аn порівняння n ознак кількість 

qn контрольованих транзитних експертних суджень можна оцінити числом 
сполучень за двома із загального вихідного числа n2 можливих ланцюжків 
оцінок ознак (число елементів квадратної матриці Аn ознак), за винятком не-
потребуючого контролю n діагональних елементів матриці та n зворотних 
оцінок у цій матриці.

На наступному кроці оцінюють узгодженість матриці локальних пріори-
тетів, використовуючи індекс узгодженості ( )kІУ , що містить інформацію про 
ступінь порушення транзитивної узгодженості матриці A aij=  експертних 
оцінок.

Індекс узгодженості визначається в кожній матриці і в цілому для всієї 
ієрархії. Спочатку знаходиться сума кожного стовпчика суджень. Потім сума 
першого стовбцю помножується на показник першої компоненти нормалі-
зованого вектора пріоритетів, сума другого стовбцю — на другу компоненту 
і так далі. Потім отримані числа сумуються. Таким чином, можливо отримати 
величину, яку зазначимо λmax (для погоджених матриць виконується рівність: 
λk j kn. .max = ). Тому оцінку індексу узгодженості знаходять так:

 . .max .

. 1
k j k jk

j
k j

n
ІУ

n

∗λ −
=

−
 (7)

Для оцінки масштабу узгодженості матриці А значення її індексу узго-
дженості порівнюють із індексом узгодженості nk

слІУ  матриці AA;  такої ж роз-
мірності, але отриманої шляхом випадкового вибору елементів зі шкали чи-
сел таблиці 2.

З цією метою знаходять відношення узгодженості ( показник k
jВУ ):
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k
jk

j сл
n

ІУ
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ІУ
= . (8)

Бажані значення відносини узгодженості повинні бути менш

( )0,1 0,1k
jВУ∆ = ≤ . 

Якщо значення відношення узгодженості є більшим від величини 

( )0,2 ВУ 0,2k
j∆ = ≤ , то матриця А експертних оцінок вважається незадовіль-

ною, і експертам потрібно уточнити свої судження.
У якості інструментальної підтримки, можна застосувати середовище 

«MPRIORITY 1.0» (My Priority), яке дозволяє автоматизувати весь процес роз-
рахунку та підвищити ефективність його проведення за рахунок спеціаль-
но адаптованих під особливості методу діалогових засобів [7]. My Priority 
створена на мові програмування C++ в середовищі Borland C++ Builder 
і відповідає всім сучасним вимогам, що пред›являються до програмного за-
безпечення. Система володіє: власним інсталятором, що дозволяє коректно 
встановити його себе на комп›ютер користувача (зареєструватися в реєстрі 
операційної системи, вивести свою іконку на панель управління і т. д.), де-
їнсталлятором, який дозволяє коректно видалити систему з комп›ютера ко-
ристувача. Безумовно, «MPRIORITY 1.0» далеко не єдина програмна система, 
яка реалізує метод аналізу ієрархій на практиці. Але від своїх існуючих ана-
логів «MPRIORITY» відрізняє діалоговий інтерфейс, адаптований під особли-
вості МАІ та сприйняття користувача.

Четвертий етап процедури — дослідження стійкості (чутливості) моделі 
щодо зміни значень її вхідних параметрів. Вибір параметра для аналізу чут-
ливості визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням поточ-
ної ситуації. Оцінка чутливості моделі є завершальним етапом її розробки.

П›ятий етап процедури — прийняття обґрунтованого рішення щодо ви-
бору найбільш еколого-соціально безпечного технологічного заходу ЕБВ. 
Значення глобальних пріоритетів для всієї ієрархії і результат дослідження 
чутливості моделі дозволяють фахівцеві обґрунтувати вибір найбільш ефек-
тивного технологічного заходу.

Проведений аналіз дозволяє визначити стратегію управління еколого-
соціальною безпекою для кожного конкретного населеного пункту України, 
розташованому на евтрофованих водних об’єктах, шляхом розробки реко-
мендацій щодо впровадження ТЗ ЕБВ з використанням метода МАІ, який до-
зволяє врахувати залежності між всіма елементами.

Таблиця 2. 
Значення індексу узгодженості ( nk

слІУ ) випадкової матриці [4] 

n-розмірність  
матриці 3 4 5 6 7 8 9 10

nk
слІУ 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49
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ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ З  ПОЗИЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
УРАНОВИДОБУВНИХ ОБ’ЄКТІВ 

Людина своєю діяльністю вилучає із природної рівноваги і  переміщує 
величезні маси речовини. В першу чергу, це тверда речовина літосфери, що 
активно залучається до атмосфери і гідросфери. Далі — всі різновиди біо-
ти, що відчуває на собі постійно зростаючий натиск техногенезу. Після етапу 
інтенсивної розвідки і  освоєння нових родовищ корисних копалин, наразі 
людство входить в етап докорінного змінення структури ресурсного спожи-
вання, включаючи змінення технологічних схем і  поводження з  відходами 
(які часто називають техногенними родовищами). На жаль, процес усвідом-
лення вичерпності природних ресурсів іде дуже повільним шляхом.

Поняття геологічного середовища (ГС) по-різному трактується в сучас-
ній літературі в залежності від напряму наукових досліджень. Найбільш відо-
мим вважається визначення академіка Є. М. Сергєєва [1], в якому геологічне 
середовище розглядається як “верхня частина літосфери, що знаходиться 
під впливом інженерно-господарської діяльності людини, в  наслідок чого 
відбувається змінення природних геологічних процесів і виникнення нових 
антропогенних явищ”. Основні елементи геологічного середовища в цьому 
визначенні — гірські породи, підземні води, форми рельєфу, геологічні про-
цеси та явища та їхні інженерно-геологічні аналоги.

Дуже співзвучне зазначеному визначення ГС словацької геоеколо-
гічної школи (M. Hrasna, 2002), яке часто наводять у  відповідній літерату-
рі. За M. Hrasna “... geoenviroment can be defined as that part of lithosphere, 
which directly influences the conditions of the existence and development of 
the society, which the man exploits and converts The basic components of the 
geoenvironment (geocomponents) are rocks, relief, and underground waters, 
and geodynamic phenomena”. Тобто ГС визначається як така частина літосфе-
ри, що безпосередньо впливає на умови існування і розвитку суспільства, та 
яку людина експлуатує і перетворює. Основні компоненти ГС (геочинники) 
також співзвучні: це гірські породи, рельєф, підземні води, та геодинамічні 
явища.

Термін “геологічне середовище” пов’язується із виробничою діяльністю 
людини, яку спрямовано з одного боку на руйнування існуючого природно-
го геологічного середовища, а з іншого — на його направлене перетворен-
ня. ГС (природне та природно-техногенне), а також екосистеми різних ієрар-
хічних рівнів є об’єктами дослідження сучасної геоекології (науки, що вивчає 
закони взаємодії літосфери і біосфери з урахуванням специфіки людини та 
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її діяльності [2]). Геоекологія розглядається як наука геологічна, оскільки 
використовує закони суміжних наук та націлена на вирішення екологічних 
проблем різного рівня, що проявляються в літосфері, або пов’язані з літос-
ферними процесами. В  іноземній літературі синонімом геоекології може 
слугувати термін “environmental geology” (“геологія навколишнього серед-
овища”). Цей термін, введений в  1962 році Ф. Бетцем [2], широко використо-
вується в науках про Землю.

Різні підходи до визначення ГС розглядаються та аналізуються в моно-
графії А. В. Мананкова [2]. Узагальнюючи ці підходи в широкому розумінні, 
зазначимо, що ГС — це мінеральна сировина біосфери, джерело природних 
ресурсів і середовище мешкання біологічних видів, включаючи людину. ГС 
формується протягом геологічної історії Землі при взаємодії з усіма внутріш-
німи та зовнішніми геосферами та живими організмами, що їх населяють, за 
рахунок потоків речовини та енергії. ГС є унікальним природним об’єктом, 
що підтверджує єдність живої і неживої природи біосфери. Встановлено, що 
у розвитку ГС живі організми вигравали роль потужного геологічного фак-
тора. Велика кількість мінералів (більше 60) має біогенне походження, і на-
впаки, виявлені особливості онтогенезу хемолітотрофних мікроорганізмів, 
які до тог ж здатні прискорювати процеси гіпергенного мінералоутворення 
в профілях кор вивітрювання в сотні і тисячі разів.

Екологічні функції геологічного середовища (ЕФГС), що відображають 
роль і  значення ГС як джерела ресурсів і  середовища мешкання, постійно 
трансформуються під впливом внутрішніх (природних) і  зовнішніх (техно-
генних і  антропогенних) факторів [2—4]. Діяльність людини, починаючи із 
гірниче-видобувної галузі, підземного та наземного будівництва, чинить екс-
поненціальну негативну дію на стан, властивості, динаміку та ЕФГС. У свою 
чергу, реакція ГС на техногенні чинники зумовлює різномасштабні негативні 
процеси оскільки вони (чинники) формують неприродні для біосфери по-
токи речовини і енергії, які включаються в динамічні структури природних 
процесів і  викликають порушення рівноваги. Процес трансформації все 
виразніше представляється як деградація ЕФГС: підвищення геодинамічної 
напруженості; біогеохімічне (хімічне, біологічне) забруднення; геофізичне 
забруднення; радіаційне забруднення; геопатогенні зони в межах урбанізо-
ваних територій.

Таким чином, техногенні фактори, з одного боку, розглядаються як осно-
вна причина зростаючого дефіциту реальних та потенційних запасів міне-
рально-енергетичних та інших ресурсів біосфери. З іншого боку, вони є дже-
релами еволюційних (наприклад, токсикація біосфери) та катастрофічних 
геодинамічних та геохімічних (техногенні землетруси, провали ґрунту тощо) 
деструктивних процесів в ГС. Внаслідок інтенсивної антропогенної діяльнос-
ті людини відбувається активізація усіх негативних геоекологічних процесів, 

які підсилюють процеси деградації навколишнього природного середови-
ща.

Локальні, регіональні, і навіть глобальні змінення ГС під впливом техно-
генних та антропогенних чинників зростають швидкими темпами в останні 
десятиліття. Контроль, прогноз і регулювання цих змін набувають життєво 
необхідного значення. При цьому істотними стають як проблеми антропо-
генних чинників, з точки зору місткості біосфери, так і процеси техногенного 
стимулювання впливів на природні процеси. На регіональному, а особливо 
на локальному рівні, ГС характеризується мінералого-петрографічною та ге-
охімічною специфікою гірських порід, що містяться в ньому, ґрунтів, складом 
і кількістю підземних та поверхневих вод, особливостями тектоніки, іншими 
сучасними геологічними процесами, що відбуваються в  природних (фоно-
вих) та антропогенно змінених умовах. Природні процеси (ендогенні та ек-
зогенні) і фактори властиві ГС досліджуваної території.

Характеристика та аналіз властивостей ГС наводиться в багатьох відомих 
працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, від засновників вчення про 
ГС В. І. Вернадського, О. М, Ферсмана, В. Д. Ломтадзе, Н. Ф. Реймерса до сучас-
них російських та українських дослідників Є. М. Сєргееєва, В. Н. Татарінова, 
Г. І. Рудька, М. М. Коржнєва, Є. О. Яковлєва, та багатьох інших [1—7]. Взагалі 
ендогенні та екзогенні процеси, які проявляються в  різних масштабах (від 
локального до глобального), визначають загальну динаміку змінення влас-
тивостей ГС.  Для сучасних поглядів, що застосовуються в  геоекології, най-
більш вагомими є наступні інтегральні характеристики (наведені нижче), що 
застосовуються в геолого-геохімічних та геолого-геофізичних дослідженнях, 
а також деякі специфічні властивості, що формуються за участю техногенезу. 
Такі характеристики слід застосовувати при вивченні змінення ГС у процесі 
антропогенного впливу та при вирішенні конкретних задач раціонально-
го природокористування, наприклад при вивченні процесів змінення в ГС 
об’єктів урановидобувної промисловості.

Отже, стратиграфічні властивості ГС формуються в  результаті ево-
люційних та катастрофічних процесів, визначаються послідовністю осадко 
накопичення і віком гірських порід. Геоморфологічні властивості ГС — ре-
зультат взаємодії ендогенних та екзогенних геодинамічних процесів, що 
призводить до створення техногенного рельєфу внаслідок порушення рів-
новаги між акумулятивними та денудаційними процесами. Петрологічні 
властивості ГС  — обумовлені мінеральним та хімічним складом, структу-
рою, текстурою гірських порід різного генезису, умовами їхнього залягання 
та закономірностями розповсюдження. Тектонічні властивості ГС визна-
чаються плікативними і диз’юнктивними деформаціями в гірських породах. 
Сейсмічні властивості ГС обумовлені коливальними процесами різної час-
тоти та інтенсивності в літосфері, які генерують розвиток резонансних явищ 
в  центрі землетрусів та виникнення інтенсивних імпульсів. Геохімічні влас-
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тивості ГС визначаються природними процесами розсіювання і концентра-
ції хімічних елементів і суттєво впливають на геоекологічні об’єкти. Гідрогео-
логічні властивості ГС обумовлені розповсюдженням і рухом поверхневих 
та підземних вод, а також їхнім хімічним складом і особливостями взаємодії 
із гірськими породами. Едафічні властивості ГС обумовлені впливом проце-
сів ґрунтоутворення та основними властивостями ґрунтів (складом, структу-
рою, вологоємністю, кількістю гумусу, якістю органічних кислот тощо).

В наукових дослідженнях Томської школи геоекології [2] також розгля-
даються властивості ГС, що утворюються внаслідок антропогенної та техно-
генної діяльності суспільства. Це антропогеодинамічні властивості ГС, що 
виражаються у підвищенні рівня сейсмічності території, просіданні ґрунтів, 
розвитку яружно-балочної системи тощо. Антропогеохімічні властивості 
ГС обумовлені нерівномірним забрудненням промисловими відходами різ-
ного фазового стану. Вони характеризуються порушенням та зміною хімічно-
го балансу речовини в ГС, а також зміною природної екологічної рівноваги 
в межовому шарі — літосфера-атмосфера-гідросфера. Антропорадіохімічні 
властивості ГС обумовлені здатністю до фільтрації та накопичення радіону-
клідів підприємств (об’єктів) ядерного паливного циклу (ОЯПЦ).

Сукупність охарактеризованих властивостей ГС природного, антропо-
генного та техногенного походження достатня для виявлення генетичних 
особливостей конкретних явищ в геоекології. Вони дозволяють досліджува-
ти екологічно небезпечні фактори, а також динамічні процеси, якими лімі-
туються геоекологічні явища, та розробляти об’єктивні рекомендації щодо 
покращення екологічної ситуації на досліджуваних територіях.

У випадку оцінки впливу ГС на техногенні об’єкти (наприклад, ОЯПЦ), 
термін ГС можна розглядати в  широкому та вузькому сенсах. В  широкому 
сенсі, як вище зазначалося, ГС як верхня частина літосфери, описується 
набором характеристик середовища, що містить певні об’єкти і  взаємодіє 
з ними. Нижня межа середовища не визначена і змінюється в залежності від 
потужності об’єкта. У випадку оцінки впливу об’єкта на ГС, останнє розгля-
дається в більш вузькому сенсі — як та частина літосфери, що знаходиться 
в зоні впливу об’єкта і окремі елементи ГС змінюються внаслідок людської ді-
яльності. Нижня межа визначається заданими параметрами впливу [4]. У ви-
падку урановидобувної діяльності можна розглядати нижню межу до 5 км, 
оскільки безпосередні роботи в шахті ведуться на глибині 1—1.5 км, а отже 
опосередкований вплив розповсюджується ширше і глибше.

Таким чином, при вилученні уранової сировини, як і у випадку із вилу-
ченням інших корисних копалин традиційним підземним способом, здій-
снюється комплекс гірничотехнічних заходів, які призводять до змінення ГС 
як в районі видобування сировини, так і на суміжних територіях. Зазвичай 
розглядаються такі найбільш характерні види впливів на ГС: 1) відчуження 
площ для розміщення гірничовидобувного підприємства, його комплексів, 

супутніх та допоміжних споруд; 2) руйнування природних ландшафтних 
комплексів; 3) порушення природних властивостей ГС за рахунок виснажен-
ня запасів підземних вод, порушення умов взаємозв’язку поверхневих і підзем-
них вод; 4) порушення природних властивостей ГС за рахунок змінення гео-
фізичних полів (гравітаційного, електричного, магнітного, температурного 
тощо); 5) сума порушень, наслідками яких є ускладнення під час проведення 
гірничих робіт. Особливі заходи мають проводитись в  межах площі гірни-
чого відводу та суміжних територій, щоб зменшити негативні наслідки, що 
виникають у процесі видобування. Окремий комплекс робіт, якому слід при-
діляти більшу увагу та розробляти новітні методи, це рекультивація земель, 
мета якої є  прискорення процесу відновлення гомеостазу екосистеми і  її 
екологічних функцій під впливом біохімічних, мікробіологічних і інших чин-
ників рекультивації в реальних природно-кліматичних умовах лісостепової 
та степової ландшафтних зон.

В Україні накопичено багатий фактичний матеріал щодо характеристики 
властивостей ГС. Особливо це стосується територій, де проводилось бурін-
ня на розвідку і пошуки родовищ стратегічної сировини ще за часів Радян-
ського Союзу. Тому для подальшого дослідження стабільності та стійкості ГС, 
зокрема в зонах видобування уранової сировини, планується узагальнення 
даних про властивості ГС та застосування сучасних методів дослідження, 
а саме використання космічних зйомок та геоінформаційних технологій. На 
сучасному етапі розвитку геоекологічних знань дистанційні методи широко 
застосовуються для попередньої оцінки стану навколишнього середовища, 
при картування змін ландшафтів під впливом антропогенного навантажен-
ня, при плануванні детальних польових досліджень тощо. Для прийняття 
екологічно обґрунтованих рішень щодо управління територіями, особливо 
важливими є геоекологічні параметри і змінення стану компонентів ГС під 
впливом гірничо видобувної (та іншої) діяльності: деформація поверхні зем-
лі; змінення рельєфу; заболочування підземних вод; збільшення вологості 
та змінення стійкості ґрунтів; розвиток геодинамічних екзогенних процесів 
(провалів, зсувів, яруг тощо); розвиток ореолів прямого геоекологічного тех-
ногенного та антропогенного впливу, включаючи геодинамічні, геохімічні та 
радіогеохімічні ореоли впливу, на ГС та біологічні об’єкти екосистем.

В Україні проблеми геоекологічних ризиків при видобуванні уранової 
сировини, а отже і довготривалого техногенного впливу на ГС, є проблема-
ми актуальними, оскільки сама давня Інгульська шахта працює вже протя-
гом 50 років (з 1967 року). Наразі геоекологічними чинниками впливу цієї 
шахти, а також двох інших (Смолінської та Інгульської) займаються, головним 
чином, деякі установи НАНУ (зокрема, спеціалісти Інституту геохімії навко-
лишнього середовища — ІГНС НАНУ), наукові колективи університетів пере-
важно Кіровоградської та Дніпропетровської областей, а також спеціалісти 
виробничих організацій “Схід ГЗК” та “Кіровгеологія” [3, 5—7]. Проте недо-
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статньо уваги на локальному та регіональному рівнях приділяється пробле-
мам стабільності і стійкості ГС та змінення оточуючих ландшафтів внаслідок 
довготривалого видобування радіоактивної сировини.

В роботі [7] спеціалісти ІГНС НАНУ та “Кіровгеологія” проаналізували 
геоекологічні ризику впливу підприємства “Новокостянтинівська шахта”, що 
розробляє найкрупніше в  Європі Новокостянтинівське уранове родовище 
з розвіданими запасами урану майже 100 тис. т та з перспективою відпра-
цювання через експлуатаційні стовбури цієї шахти Лісового, Докучаєвського 
і Літнього уранових родовищ. На підставі великого досвіду роботи в урано-
вій геології авторами розглянуто геоструктурні, геоморфологічні особливос-
ті та рельєф рудного поля, структурно-петрологічні і гірничі характеристики 
Новокостянтинівського родовища, запропоновано підходи до проведення 
радіо- та геоекологічного моніторингу на об’єктовому рівні як для території 
безпосередньо прилеглої до шахти, так для суміжних площ, розташованих 
поза межами власне рудного поля. Такої детальної та узагальнюючої еколо-
гічної оцінки впливу на ГС в межах двох других шахт у відкритих публікаціях 
не знайдено. Проте, результати подібних досліджень містяться у численних 
звітах про наукову роботу, які, зокрема проводились у Відділенні металоге-
нії Інституту геохімії та фізики мінералів під керівництвом академіка Я. М. Бє-
лєвцева, а пізніше — академіка НАНУ Е. В. Соботовича. 

Таким чином, задачею подальших досліджень має бути аналіз та узагаль-
нення даних щодо властивостей ГС на прикладі району видобутку уранової 
сировини, та на цій підставі розроблення методології визначення параме-
трів стабільності і стійкості ГС до антропогенно-техногенного навантаження 
з використанням космічних зйомок та геоінформаційних технологій.

ВИСНОВКИ
Розуміння поняття “геологічного середовища” пройшло багато етапів. 

В науковій літературі цей термін має трактування в залежності від мети, за-
дачі та напряму досліджень. В наукових проектах, особливо регіонального 
та локального рівнів, «геологічне середовище» пов’язується із виробничою 
діяльністю людини, яка направлена з одного боку на руйнування існуючо-
го природного геологічного середовища, а з іншого — на його направлене 
перетворення. Геологічне середовище (природне та природно-техногенне), 
а  також екосистеми різних ієрархічних рівнів є  об’єктами дослідження су-
часної геоекології — науки, що вивчає закони взаємодії літосфери і біосфери 
з урахуванням специфіки людини та її діяльності. 

Основна властивість геологічного середовища  — це його багатоком-
понентність та неоднорідність. Сукупність охарактеризованих властивос-
тей середовища природного, антропогенного та техногенного походження 
дозволяє досліджувати екологічно небезпечні фактори, а  також динамічні 
процеси, якими лімітуються геоекологічні явища, та розробляти об’єктивні 

рекомендації щодо покращення екологічної ситуації на досліджуваних тери-
торіях.

При дослідженні геологічного середовища, яке знаходиться в  межах 
впливу ОЯПЦ, слід розглядати змінення геологічних факторів за конкретний 
інтервал часу. Інтервал залежить від часу існування ОЯПЦ і ступеню його не-
безпеки. Чим більш небезпечний об’єкт, тим більш тривалі часові ряди ми 
повинні аналізувати з точки зору стійкості і стабільності геологічного серед-
овища у ретроспективі. Подальші дослідження будуть зосереджені на ана-
лізі та узагальненні даних про ГС району видобування уранової сировини 
з  позиції його стабільності та стійкості до антропогенно-техногенного на-
вантаженя, використовуючи сучасні методи дослідження, а  саме, космічні 
зйомки та геоінформаційні технології.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Питання забезпечення екологічної безпеки сьогодні набувають надзви-
чайної актуальності. Це зумовлено тим, що вона є складовою загальної сис-
теми національної безпеки та визначає стан захищеності особи, суспільства, 
держави від несприятливого екологічного впливу, що зумовлений природ-
ними та антропогенними чинниками. 

Останні 10 років в Україні було прийнято декілька рамкових стратегічних 
нормативно-правових актів в  галузі охорони навколишнього природного 
середовища та проведення належної екологічної політики.

Так у 2007 році схвалено Концепцію національної екологічної політики 
України на період до 2020 року. В ній, зокрема, наголошується на тому, що 
основними цілями національної екологічної політики є: досягнення безпеч-
ного для здоров›я людини стану навколишнього природного середовища; 
підвищення рівня громадської свідомості з  питань охорони навколишньо-
го природного середовища; поліпшення екологічної ситуації та підвищення 
рівня екологічної безпеки; забезпечення екологічно збалансованого ви-
користання природних ресурсів [1]. На виконання зазначеного документу 
у 2010 році, до речі в порушення строків передбачених Концепцією (3 міся-
ці), у 2010 році законом України затверджено Стратегію державної екологіч-
ної політики України на період до 2020 року. Стратегічними цілями у розгля-
дуваній сфері були визнані наступні:

-	 підвищення рівня суспільної екологічної свідомості (створення наці-
ональної інформаційної системи охорони навколишнього природно-
го середовища; збільшення частки екологічної інформації та соціаль-
ної реклами природоохоронного спрямування тощо);

-	 поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної без-
пеки (запровадження до 2015 року комплексного підходу до прове-
дення оцінки екологічних ризиків, запобігання та мінімізації наслідків 
стихійних лих відповідно до Йоганнесбурзького плану дій; охорона 
атмосферного повітря, лісів, земель, водних ресурсів; зменшення об-
сягу викидів загальнопоширених забруднюючих речовин; захист від 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; запро-
вадження новітніх технологій утилізації твердих побутових відходів);

-	 досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього 
природного середовища;

-	 інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрова-
ного екологічного управління;

-	 припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і фор-
мування екологічної мережі;

-	 забезпечення екологічно збалансованого природокористування;
-	 удосконалення регіональної екологічної політики [2].
Так само у травні 2011 року на виконання зазначеної стратегії схвалено 

Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища 
на 2011—2015 роки. Натомість, до теперішнього часу відсутній Національ-
ний план дій щодо охорони навколишнього природного середовища до 
2020 року. На офіційному сайті Міністерства екології та природних ресурсів 
знаходиться на громадському обговоренні проект Національного плану дій 
з  охорони навколишнього природного середовища на 2016—20201 роки, 
але як вбачається він вже втратив актуальність, тому що вже йде 2017  рік 
і  строки виконання запланованих у  проекті заходів потребують коригу-
вання.

Схвально оцінюючи прийняття Національного плану дій щодо боротьби 
з деградацією земель та опустелюванням від 30.03.2016, відмітимо що потре-
бують також затвердження наступні стратегії і відповідні Національні плани 
дій, які напряму стосуються питання екологічної безпеки України:

-	 із збереження водних ресурсів;
-	 охорони атмосферного повітря;
-	 поводження з відходами;
-	 збереження та відновлення лісових ресурсів;
-	 раціонального надрокористування.
Також відмітимо, що нарешті почало вирішуватися питання, яке напряму 

пов’язано із забезпеченням належного рівня екологічної безпеки держави. 
Воно стосується порядку поводження з відходами та переробкою сміття. Так, 
за оцінками фахівців, в Україні загальна площа сміттєзвалищ займає від 4 до 
7%., а отже не дивно, що це тягне за собою небезпечні наслідки та такі траге-
дії яка відбулося у Грибовичах Львівської області. 

Так 2 жовтня 2012 року до статті 5 закону України «Про природні моно-
полії» були внесені зміни, які віднесли захоронення побутових відходів до 
сфери природних монополій. Поряд з тим, для функціонування будь-якого 
сміттєпереробного заводу в Україні необхідно було затвердити тариф на пе-
рероблення побутових відходів. Також відповідно до вимог цього ж закону, 
тарифи суб’єктам господарювання на здійснення ними діяльності у  сфері 
природних монополій (зокрема перероблення побутових відходів) затвер-
джує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енер-
гетики та комунальних послуг. Натомість такий тариф затверджується тільки 

1 Документ розміщено за адресою: http://www.menr.gov.ua/public/discus-
sion/4259-1
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після отримання суб’єктом господарювання ліцензії. А до теперішнього часу 
згідно закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 
господарська діяльність у сфері поводження з побутовими відходами ліцен-
зуванню не підлягала. Тобто ми спостерігали правову колізію, яку нарешті 
вирішили у  цьому році та внесли відповідні зміни до закону України «Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності», а Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у  сферах енергетики та комунальних 
послуг прийняла окрему постанову щодо ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з перероблення побутових відходів [4].

В той же час проблемними моментами у сфері відходів є відсутність під-
законних актів які б  врегулювали питання щодо відходів тари та упаковки 
з під пестицидів і агрохімікатів, інших небезпечних товарів та поводження 
з медичними та фармацевтичними відходами у відповідності до міжнарод-
них вимог.

Крім цього у 2015 році Міністерством екології та природних ресурсів був 
затверджений План імплементації Директиви 2008/98/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради про відходи [5]. Згідно цього документу передбачалося 
розроблення національного переліку відходів відповідно до європейських 
стандартів [6].

На його виконання у Верховній Раді було зареєстровано проект закону 
України «Про відходи» (№ 4838), який зокрема передбачав створення тако-
го Національного переліку. Головними завданнями Національного переліку 
відходів було визначено створення інформаційно-аналітичних передумов 
для вирішення широкого кола питань державного управління відходами 
та ресурсокористування в  цілому, а  також запровадження гармонізованої 
з міжнародними стандартами класифікації відходів і забезпечення узгодже-
ного визначення небезпечних відходів в Україні та інших країнах, передусім 
Європейського Союзу. 

Крім того, зазначеним проектом була визначена компетенція органів ви-
конавчої влади та місцевого самоврядування, встановлювалися обов`язки 
суб`єктів господарювання у сфері поводження з окремими видами відходів 
щодо забезпечення збирання, перероблення та утилізації цих відходів, за-
побігання негативної дії відходів на довкілля та здоров’я населення України; 
запроваджувалася система обліку і  звітності, інформування зацікавлених 
суб’єктів та населення щодо стану справ у цій сфері, система постійного мо-
ніторингу у сфері поводження з відходами, як вторинною сировиною.

Однак у квітні поточного року зазначений законопроект було відклика-
но, а отже це питання також залишилося невирішеним.

Щодо інших проблем нормативно-правового характеру, то вважаємо 
потребує термінової розробки та затвердження Порядок систематичного 
інформування населення про стан навколишнього природного середови-
ща, динаміку його змін, джерела забруднення і характер впливу екологічних 

факторів на здоров’я людини відповідно до Плану імплементації положень 
Директиви 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради про доступ гро-
мадськості до екологічної інформації. Прийняття цього акту є вкрай важли-
вим для належного забезпечення екологічних та інформаційних прав гро-
мадян, а  також повністю узгоджується із міжнародними стандартами прав 
і свобод людини.

Ми сподіваємося що вирішення проблемних питань, які стосуються нор-
мативно-правового забезпечення екологічної безпеки держави дозволять 
поліпшити стан навколишнього природного середовища, оптимізувати по-
рядок природокористування та сприяти подальшій оптимізації екологічно-
го законодавства України до міжнародних вимог.
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ГЕОДИНАМІЧНІ ЯВИЩА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ 
ПРИДАТНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ШАХТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ

Анотація. Наукове дослідження присвяченевивченню геодинамічних 
явищ. Саме зсування і деформація земноїповерхні є кількісною оцінкою для 
всіх геомеханічних процесів, і тому для реалізації роботи розроблено осно-
вні принципи і загальна схема виконання геомеханічного моніторингу за до-
помогою інструментальних маркшейдерських спостережень на територіях 
закритих вугільних шахт. Експериментальні методи доповнюються аналітич-
ними дослідженнями, що полягають у виявленні факторів, які впливають на 
характер подальшої експлуатації пошкоджених об’єктів, фундаментальних 
закономірностей зсування гірських порід і  земноїповерхні, механіки ґрун-
тів, що зробить дослідження комплексним, яке дозволить всебічно виявити 
властивості й кількісні зв’язки досліджуваних явищ.

Ключові слова: геомеханічні процеси, маркшейдерські спостереження, 
закриття шахт, деформація, зсування, профільні лінії.

Вступ
В умовах ринковоїекономіки ефективність виробництва вугілля біль-

шості шахт стала нерентабельною і з негативними екологічними наслідками. 
Значною мірою це пов’язано з вилученням великих об’ємів вугілля і вміщу-
вальних порід, що призводить до просторово-часового порушення геоме-
ханічної рівноваги вугленосних і покривних порід. Отже виникає небезпека 
геодинамічних явищ, які збільшують ризик деформацій і пошкоджень буді-
вель та технічних споруд, щоє екологічно небезпечним для середовища 
проживання населення навколо вугільних шахт України. Для вирішення 
поставлених у роботі задач щодо встановлення величин, об’ємів і характе-
ру пошкоджень будівель і споруд, а також виявлення факторів, що змінюють 
стан пошкоджених будівель і  споруд, і  їх вплив на експлуатаційну придат-
ність і характер подальшої експлуатації, можуть використовуватися існуючі 
методи досліджень — теоретичний і експериментальний.

Основна частина
Для порівняльного аналізу щодо змін шкідливого впливу гірничих робіт 

було здійснено збір матеріалів про стан підроблених об’єктів безпосеред-
ньо в процесі ведення гірських робіт і після закриття шахт. Збір матеріалів 
результатів обстежень будівель і споруд, які виконувалися, безпосередньо, 

при підробці свит пластів на забудованих територіях, здійснювався на осно-
ві літературних джерел, архівних матеріалів обстежень, що зберігаються на 
шахтах і  в бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт, у  фондах проек-
тних організацій та перфокартної системи [1], бюро технічної інвентаризації 
й інших джерел. Завдяки цим джерелам було зібрано 41741 результатів об-
стежень будівель, що розташовані в різних вуглевидобувних районах (табл. 
1), з яких видно, що загальні закономірності процесу зсування товщі гірських 
порід і земноїповерхні помітно відрізняються. Обстеження будівель та спо-
руд, що розташовані в межах гірничих відводів закритих шахт, проводилося 
за відомою методикою [11]. Всього було обстежено 13890 будівель (табл. 2).

Таблиця 1. 
Розподіл і кількість будівель, для яких зібрані результати обстежень у пері-

од безпосередньої підробки

Населений пункт Кількість зібраних матеріалів 
за результатами обстежень

Підробка свитами полого падаючих пластів

м. Червоноград 102

м. Білозерське (1-ше обстеження) 219

м. Білозерське (2-ге обстеження) 219

Центральна частина м. Донецьк 206

Селища Донецько-Макіївського району 347

Центральна частина м. Тореза 79

Всього 1172

Підробка свитами крутопадаючих пластів

м. Горлівка 31560

м. Єнакієво 4567

м. Юнокомунарівськ 2912

сел. Олександрівське 358

Всього 40569

Разом 41741
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Таблиця 2 
Розподіл і кількість обстежених будівель  
у межах гірських відводів закритих шахт

Населений пункт Кількість зібраних матеріалів за 
результатами обстежень будівель

Підробка свитами полого падаючих пластів

Шахта №9 Капітальна 304

Шахта №6 Червона зірка 416

м. Краснодон 2561
м. Стаханов 2986
м. Брянка 322
Разом 6589

Підробка свитами крутопадаючих пластів
Шахта ЧервонийПрофінтерн 3239
Шахта Червоний Жовтень 1366
Шахта Юнком 2338
Шахта №3 ш/у Олександрівська 198
Шахта №4 ш/у Олександрівська 160
Всього 7301
Разом 13890

Характерні пошкодження було зафіксовано цифровою камерою, що 
дало можливість отримувати інформацію про внутрішні і  зовнішні пошко-
дження стін, фундаментів та загальний стан будівель і споруд після підробки 
у різний проміжок часу після закінчення впливу гірських робіт. 

Для встановлення впливу на пошкоджені будівлі активізації процесу зсу-
вання товщі гірських порід і земноїповерхні, а також впливу інших факторів 
проводились інструментальні спостереження за деформаціями основи, стін 
і фундаментів.

Для цього були відібрані будівлі, що відповідають таким умовам:
·	 максимально повне охоплення гірничо-геологічних умов, в яких бу-

дуть експлуатуватися будинки;
·	 наявність конструктивних захисних заходів (КЗЗ), які знижують шкід-

ливий вплив гірничих робіт;
·	 наявність спостережень за деформаціями будівель, проведених 

безпосередньо при підробці протягом експлуатації шахт;
·	 наявність зосереджених деформацій в основі.

Відповідно до відомих методик [1, 2] на цих будівлях були закладені спе-
ціальні спостережні станції (рис. 1), що складаються із стінних реперів. У бу-

дівлях, побудованих без заходів захисту, репери закладалися у стіни на рівні 
цоколя, а в будівлях, які побудовані із заходами захисту — в цокольні пояси.

Фасад

Рис. 1. Принципова схема спеціальної спостережної станції у будівлі:  
а — тріщини на стінах; б — напрямок тріщин на плані фундаментів; в — місця 
вимірювань розкриття тріщин, 1—12 — стінні репери, 1’-12’- ґрунтові репери

Обробка результатів вимірювань деформацій і  пошкоджень стану бу-
динків виконано за методиками, викладеними [1, 2].За результатами нівелю-
вання визначалися осідання, нахили і стріли прогину.

Кривизна стін, виражалася через стріли прогинів — ƒі. Величини ƒі у кож-
ній точці, де є репер з номером i можна визначити за формулою:

ηi — (ηn + ili)
де — осідання поточного репера, для якого необхідно визначити стрілу про-
гину;

ηn — осідання початкового репера на стіні;
li- відстань від початкового репера n до репера з номером і.
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Оцінка геодинамічної порушеності гірського масиву
Як уже зазначалося, в  Донбасі протягом 200 років кам’яне вугілля ви-

добували на 1000 шахтах, при цьому розробляли 187 вугільних пластів за-
втовшки 0,5—2,0 м, здебільшого 0,8—1,2 м.

Спочатку родовища почали розробляти від поверхні придатного вугіл-
ля (20—40 м від поверхні карбону) й поступово дійшли до глибини близько 
1400 м. Середня глибина вугільних шахт у гірничопромислових районах — 
700—800 м  (рис. 2). Глибини найінтенсивнішого видобутку вугілля, де гір-
ський масив був найбільше порушений становлять 100—800 м (від поверхні 
карбону).

Рис. 2. Видобуток кам’яного вугілля в Донбасі  
(2012—2014, за даними Держкомстату України)

Загальна площа гірничих виробок (часто проекція на горизонтальну по-
верхню) в цілому по Донецькому вугільному басейну становить близько 12 
тис. км2.

Ступінь геодинамічної порушеності гірського масиву визначається ба-
гатьма природними і  штучними чинниками, основними з  яких є  кількість 
розроблювальних вугільних пластів на шахтному полі, їх потужність, систе-
мою розробки, технологічними особливостями видобутку вугілля та ін. По-
вне осідання покрівлі в очисному вибої тягне за собою обрушення гірських 

порід, формування в них водопроникних тріщин та активне дренування під-
земних вод. У конкретних гірничо-геологічних умовах Донбасу цей процес 
проявляється в тому, що шар породного масиву над очисними виробками, 
товщина якого сягає 40—80-разової потужності вугільного пласта, обрушу-
ється із порушенням суцільності (з утворенням брил, уламків, зяючих трі-
щин). Над цим шаром порушених порід гірський масив потужністю 300—400 
м  прогинається над площею очисних виробок без порушення суцільності 
(на шахтному полі цей процес виявляється у  вигляді великих за площею 
«блюдець просідання»). За таких умов гірський масив на всій території вугле-
промислового Донбасу, що охоплює площу близько 15 тис. км2, тією чи ін-
шою мірою порушений.

За попередніми розрахунками, з усього об’єму порушеного гірського ма-
сиву, що становить 10—12 тис. км3, гірський масив об’ємом близько 600 км3 
(5—6 %) має порушення суцільності.

Об’єми порушених гірських порід в усіх випадках визначали як похідні 
від площ гірничих робіт (їх вертикальної проекції за крутого залягання) на 
товщину обрушених гірських порід, яка в  гірничопромислових районах із 
крутим заляганням і поширенням високометаморфізованих відкладів стано-
вила в середньому 40, а в інших районах — 50 м.

Ступінь порушеності гірського масиву визначали як відношення об’єму 
порушених гірських порід до загального об’єму порід у межах шахтного поля 
або в межах площі проведення видобувних робіт). В усіх гірничопромисло-
вих районах спостерігали чітку закономірність зменшення порушеності гір-
ського масиву з глибиною, що пояснюється поступовим зменшенням площ 
та об’ємів гірських робіт із глибиною. Коли в приповерхневій зоні поруше-
ність гірського масиву становить близько 20 %, то на глибині 500—600 м, що 
відповідає половині глибини ведення видобувних робіт, вона дорівнює 10 %, 
а на глибинах понад 1000 м — усього кілька відсотків.

Глибше за 800—900 і особливо 1000 м геодинамічна порушеність порід 
карбону різко зменшується і в цілому по басейну не перевищує 5—7 %. Ще 
менша порушеність гірського масиву на глибині 1300 м  і більше. Це пояс-
нюється тим, що на таких глибинах видобувні роботи веде невелика кіль-
кість шахт (ім. О. О. Скочинського в Донецько-Макіївському, «Червона Зірка» 
в Чистяково-Сніжнянському гірничопромислових районах та ін.).

Винятком є Західний Донбас, у межах якого порушеність гірського маси-
ву з глибиною дещо зростає, що пов’язано з деяким зростанням об’ємів гір-
ничих виробок та їх площі з глибиною в межах невеликого інтервалу, а також 
значною потужністю покривних порід.

У середньому по Донбасу порушеність гірського масиву з глибиною ве-
дення видобувних робіт становить 14,5 %, причому на верхніх горизонтах 
вона досягає 20 %, а на глибинах понад 1000 м — усього кілька відсотків. По-
рушеність гірського масиву спричинює його здренованість, а також форму-
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вання водоприпливів у гірничі виробки. Цей чинник обумовлює також такі 
явища, як просідання денної поверхні, підтоплення, заболочування значних 
територій, посилення дренування породного масиву річок тощо, зміну шля-
хів міграції вибухонебезпечних газів.

ВИСНОВОК
За результатамиекспериментальних досліджень встановлено, що геоди-

намічні процеси, що відбулися у масиві гірських порід під час відпрацювання 
вугільних пластів, дуже різноманітні, пов’язані із гірничо-геологічними умо-
вами розробки, із застосованою технологією виїмки вугілля. Під час прове-
дення виробок відбулися зміни природного стану напруження гірських по-
рід, що викликало всі інші зміни. Найбільш складні процеси відбулися під час 
гірничих робіт в умовах порушеного залягання порід.

Під час виїмки запасів вугілля під міською забудівлею будівлі та споруди 
отримують пошкодження, що призводить до зміни стану не тільки окремих 
будівель та споруд, а також для всього міського господарського комплексу. 
що є екологічно небезпечним для середовища проживання населення на-
вколо вугільних шахт України.
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ЮРИДИЧНІ І  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАГУВАННЯ НА РАДІАЦІЙНІ 
АВАРІЇ В  УКРАЇНІ

В 1999 році Указом Президента України було затверджено Концепцію 
захисту населення і  територій у  разі загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій (далі Концепція), що і  тепер залишається одним із принципових 
і системних документів у сфері реагування на надзвичайні ситуації (НС), в т.ч. 
і радіаційні аварії [1]. Концепція визначає, що забезпечення захисту населен-
ня і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, які згідно 
з класифікацією поділяються за характером на техногенні, природні, воєнні 
та соціально-політичні, а за рівнем — на загальнодержавні, регіональні, міс-
цеві та об’єктові, є одним з найважливіших завдань держави. При будь-якому 
характері і при будь-якому рівні надзвичайної ситуації об’єктом НС (або його 
складової) можуть бути радіоактивні речовини. Забезпечення безпеки та за-
хисту населення в  Україні від негативних наслідків надзвичайних ситуацій 
розглядається як невід’ємна частина державної політики. В  документі пе-
редбачено реальні кроки щодо створення територіальних і функціональних 
підсистем Єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям 
техногенного і природного характеру (далі — ЄДС) та реагування на них. Пе-
редбачається, що забезпечується захист громадян, які перебувають на тери-
торії України; земельного, водного, повітряного простору в межах держави; 
об’єктів виробничого і соціального призначення, а також довкілля від над-
звичайних ситуацій. Відмічено, що надзвичайними ситуаціями техногенного 
і природного характеру можуть бути й такі, що спровоковані терористични-
ми діями. 

Серед основних завдань захисту населення:
-	 забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій, при-

значених для запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на 
них; 

-	 розроблення та забезпечення заходів щодо запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій; 

-	 збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні си-
туації; 

-	 створення, раціональне збереження і використання резервів фінан-
сових і  матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзви-
чайним ситуаціям та реагування на них; та ін.
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Радіаційний захист включає заходи щодо виявлення і  оцінки радіацій-
ної обстановки, організацію і  здійснення дозиметричного контролю, роз-
роблення типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами 
індивідуального захисту, організацію і проведення спеціальної обробки. Ви-
конання вимог даного виду захисту досягається:

-	 завчасним накопиченням і підтримкою в готовності засобів індивіду-
ального захисту і приладів радіаційної розвідки та контролю, обсяги 
і  місця зберігання яких визначаються диференційовано відповідно 
до встановлених зон небезпеки; 

-	 забезпеченням зазначеними засобами перш за все особового складу 
формувань, які беруть участь у проведенні рятувальних та інших не-
відкладних робіт в осередках ураження, а також персоналу радіацій-
но і хімічно небезпечних об'єктів економіки і населення, яке мешкає 
в зонах небезпечного зараження навколо них; 

-	 своєчасним впровадженням засобів, способів і  методів виявлення 
і оцінки масштабів і наслідків застосування агресором зброї масово-
го ураження і аварій (руйнувань) на радіаційно небезпечних об'єктах 
господарювання, у тому числі літаків (вертольотів) цивільної авіації, 
для ведення повітряної радіаційної розвідки місцевості; 

-	 створенням уніфікованих засобів захисту, приладів і комплектів ра-
діаційної розвідки та дозиметричного контролю як для воєнного, так 
і для мирного часу; 

-	 наданням населенню можливості придбати у встановленому поряд-
ку в особисте користування засобів індивідуального захисту і дози-
метрів; 

-	 розробленням типових режимів радіаційного захисту населення 
і функціонування об'єктів господарювання в умовах зараження міс-
цевості; 

-	 завчасним пристосуванням об'єктів комунально-побутового обслу-
говування і  транспортних підприємств для проведення санітарної 
обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту; 

-	 розробленням загальних критеріїв, методів та методик радіаційної 
розвідки і спостережень. 

Залежно від обстановки, масштабу прогнозованої або такої, що виникла, 
надзвичайної ситуації встановлюється один з таких режимів функціонування 
системи захисту населення і територій: повсякденної діяльності, підвищеної 
готовності або надзвичайної ситуації. Як мінімум, при функціонуванні режи-
му повсякденного функціонування реалізуються :

-	 створення і поновлення резервів фінансових і матеріальних ресурсів 
для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

-	 здійснення цільових видів страхування; 

-	 постійне прогнозування погіршення обстановки, яке може призвес-
ти до виникнення надзвичайної ситуації та ін.

Під час ліквідації надзвичайних ситуацій на місцевому рівні використо-
вуються фінансові та матеріальні резерви, у тому числі: 

-	 кошти резервного фонду;
-	 місцеві запаси матеріальних резервів, техніки та спеціальних видів 

майна.
Використовуючи наявний науково-технічний потенціал, Україна має ін-

тегруватися до світової системи запобігання (та ліквідації наслідків) надзви-
чайним ситуаціям.

Окремо заслуговує розгляду «План реагування на радіоактивні аварії» 
(далі План), [2] призначений для забезпечення узгодженого оперативного 
реагування органів управління, сил і  засобів функціональних та територі-
альних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту населення 
і територій у разі загрози або виникнення радіаційної аварії. В Плані врахо-
вані вимоги Законів України "Про використання ядерної енергії та радіацій-
ну безпеку" [3], "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру" [4], "Про правові засади цивільного 
захисту" [5], "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" 
[6], Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня [7], реко-
мендації МАГАТЕ [8], в частині, що стосується радіаційних аварій.

Одна із цілей розробки цього Плану є гармонізація нормативно-право-
вої бази у сфері аварійного реагування, що діє в Україні, з чинною норматив-
но-правовою базою країн Європейського Союзу.

Крім цього Плану розробляються конкретні плани реагування на радіо-
активні аварії: 

-	 аварійні плани об'єктів, де здійснюється практична діяльність, 
пов'язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями;

-	 плани реагування територіальних підсистем єдиної системи цивіль-
ного захисту місцевого рівня;

-	 плани реагування територіальних підсистем єдиної системи цивіль-
ного захисту регіонального рівня;

-	 плани реагування функціональних підсистем єдиної системи цивіль-
ного захисту. 

Планом передбачено, що відповідальність за розробку, затвердження 
і  здійснення заходів, передбачених аварійними планами об'єктів, де здій-
снюється практична діяльність, пов'язана з  радіаційними або радіаційно-
ядерними технологіями, несуть керівники підприємств, які експлуатують ці 
об'єкти. 

Одним з найважливіших положень зазначеного Плану є визначення ка-
тегорій радіаційної небезпеки:
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I — об'єкти (такі, як атомні електричні станції), для яких небезпечні по-
дії на проммайданчику, включаючи події з дуже низькою імовірністю 
виникнення, можуть призвести до тяжких детермінованих медичних 
ефектів за межами майданчика;

II — об'єкти (такі, як деякі типи дослідницьких реакторів або підпри-
ємства з виробництва закритих джерел іонізуючого випромінювання 
тощо), для яких небезпечні події на проммайданчику можуть при-
звести до підвищення доз опромінення населення за межами май-
данчика, що виправдовує здійснення термінових контрзаходів;

III — об'єкти (такі, як промислові випромінювальні установки, підпри-
ємства, що зберігають відпрацьоване ядерне паливо, або підприєм-
ства, що здійснюють збір та захоронення відходів низької активності 
тощо), для яких небезпечні події на проммайданчику можуть при-
звести до підвищення доз опромінення або виникнення забруднен-
ня, що виправдовує термінові захисні дії на проммайданчику;

IV — діяльність, яка може призвести до виникнення радіаційних аварій, 
що виправдовує застосування термінових контрзаходів у непередба-
ченому місці. Ця діяльність включає перевезення та інші види санк-
ціонованої діяльності, пов'язаної з  мобільними об'єктами (такими, 
як промислові радіографічні джерела іонізуючого випромінювання, 
супутники на ядерному енергопостачанні або радіотермічні генера-
тори), а  також несанкціоновану діяльність (таку, як дії з  незаконно 
отриманими джерелами іонізуючого випромінювання). Категорія не-
безпеки IV репрезентує мінімальний рівень небезпеки, що застосову-
ється для всієї території країни;

V — діяльність, яка в  нормальних умовах не пов'язана з  застосуван-
ням джерел іонізуючого випромінювання, але для якої існує значна 
імовірність радіоактивного забруднення сільськогосподарських 
продуктів до рівнів, що вимагають негайної заборони вживання про-
дуктів у результаті події на об'єктах I або II категорій радіаційної не-
безпеки, включаючи такі об'єкти в інших країнах.

В документі наведено примірний розподіл об'єктів та видів діяльності за 
категоріями радіаційної небезпеки. В Плані приведена і класифікація раді-
оактивних аварій. Втрата контролю над джерелом визначена, як небезпеч-
на подія, пов'язана з втратою, крадіжкою небезпечних джерел або втратою 
контролю над небезпечними джерелами, включаючи загрозу тероризму, 
падіння або неконтрольоване повернення на землю супутника, транспортні 
аварії під час перевезення радіоактивних речовин, ядерних матеріалів, раді-
оактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Встановлюється також персональна відповідальність, коли керівники 
підприємств, що здійснюють перевезення радіоактивних матеріалів, відпо-
відають за розробку, затвердження і здійснення планів дій з ліквідації наслід-

ків аварій, що можуть статися під час перевезення радіоактивних матеріалів, 
згідно з Положенням щодо планування заходів та дій на випадок аварій під 
час перевезення радіоактивних матеріалів.

При плануванні аварійних заходів та діях під час ліквідації аварії, опро-
мінення аварійного персоналу, зайнятого на аварійних роботах, має обмеж-
уватись таким чином, щоб не були перевищені встановлені Нормами раді-
аційної безпеки України (НРБУ-97) [10] значення регламентів першої групи 
для категорії А. 

Важлива взаємодія центральних та місцевих органів виконавчої влади 
під час ліквідації аварії. Принципово важливі і ефективно діючі положення 
«Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які про-
вадять діяльність у  сфері використання ядерної енергії, в  разі виявлення 
радіоактивних матеріалів у незаконному обігу» [11]. Цей документ регулює 
взаємодію органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяль-
ність у  сфері використання ядерної енергії, під час виявлення радіоактив-
них матеріалів у незаконному обігу, що не вимагає радикальних дій з лікві-
дації можливих радіологічних наслідків, а також визначає комплекс заходів, 
спрямованих на недопущення або мінімізацію заподіяння шкоди здоров'ю 
населення і довкіллю внаслідок радіаційного впливу. В Порядку, серед всіх 
переглянутих документів, найбільш досконало представлене визначення 
території, на якій проводяться заходи щодо переведення об’єкту з радіоак-
тивними матеріалами в екологічно безпечний стан, а саме: контрольована 
зона — територія, доступ до якої відповідно до вимог радіаційної безпеки 
та фізичного захисту обмежується під час виконання заходів з реагування на 
виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта або радіоактивних матеріалів 
у незаконному обігу і за межами якої рівень потужності дози гамма-випро-
мінювання не перевищує трикратної величини потужності дози природного 
радіаційного гамма-фону. Достатньо чітко прописано порядок взаємодії між:

-	 органами виконавчої влади,
-	 органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність,
-	 Державною екологічною інспекцією, 
-	 органи охорони державного кордону Держприкордонслужби. 
 Координацію дій, згідно зазначеного Порядку, під час виконання захо-

дів на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта здійснює місцевий 
орган виконавчої влади. 

Важливе значення для розбудови системи аварійної готовності та реа-
гування на НС (ліквідації НС) має «Положення про єдину державну систему 
цивільного захисту» [13].

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класи-
фікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями [14]. 

Введення Положення [13] замінило і узагальнило біля 20 діючих на той 
час НПА. Звертає увагу той момент, що радіаційний захист в НПА передба-
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чений, але в  Переліку в  цій Постанові відсутня функціональна підсистема 
єдиної державної системи цивільного захисту стосовно радіаційного за-
хисту і не передбачені функції центральних органів виконавчої влади, що її 
створюють. Експертний висновок про рівень надзвичайної ситуації готуєть-
ся ДСНС за дорученням Кабінету Міністрів України. 

 «Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситу-
аціях» [15] визначає:

-	 оповіщення керівного складу центральних і  місцевих органів ви-
конавчої влади та відповідних органів ЦО та НС, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, населення про 
загрозу і  виникнення надзвичайних ситуацій природного, техно-
генного та воєнного характеру у  мирний час, в  особливий період 
і у воєнний час та постійного інформування їх про обстановку в зоні 
можливого ураження з метою вжиття ефективних заходів захисту на-
селення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від наслідків 
надзвичайних ситуацій; 

-	 забезпечення зв'язку для центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, членів комісій з  надзвичайних ситуацій на території, де ви-
никла надзвичайна ситуація, сил ЦО, а також зв'язку для зарубіжних 
формувань та організацій (агентств) з  країнами, які беруть участь 
у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

-	 забезпечення зв'язку взаємодії між виконавцями рятувальних, інших 
невідкладних і відновних робіт та відповідними органами управлін-
ня; 

-	 забезпечення можливості приймання передач радіомовлення для 
населення, яке постраждало від наслідків надзвичайної ситуації, 
в місцях його тимчасового проживання; 

-	 проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури 
і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦО. 

Оповіщення і зв'язок у надзвичайних ситуаціях забезпечується за допо-
могою єдиної національної системи зв'язку (ЄНСЗ). Сигнали оповіщення ЦО, 
повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, інформа-
ція про дії в  умовах надзвичайної ситуації доводяться до працівників під-
приємств, установ, організацій, населення всіма наявними засобами зв'язку, 
мовлення, оповіщення. 

Незважаючи на ряд досягнень України у сфері юридичного і норматив-
но-правового забезпечення реагування на радіаційні аварії, залишаються 
відкритими, не відпрацьованими і  теоретично і практично ряд питань, на-
приклад:

-	 Неврегульованість щодо термінових невідкладних робіт і визначен-
ня необхідного обладнання і  позиція органів управління при вирі-
шенні цих питань.

-	 Необхідність доопрацювання і узгодження термінологічних питань. 
-	 Відповідальність фізичних і юридичних осіб за добровільне здавання 

ДІВ. 
Для України було б  корисно ознайомитись з  досвідом інших країн на 

прикладі розробки конкретних нормативно-правових актів і практики їх за-
стосування, або актів ЄС, які ще не імплементовані в Україні.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОСОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРАТОВ  
ПОЛИГОНОВ ТБО 

В настоящее время перед экологической службой Украины стоит про-
блема обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Наиболее прогрес-
сивным методом является метод сжигания, который требует раздельного 
сбора и  сортировки бытовых отходов (пищевые и  органические отходы, 
пластик, бумажные изделия, металлические и строительные отходы) [1]. Тем 
не менее, широкое распространение имеет захоронение бытовых отходов 
на специальных площадках  — полигонах. Химические и  биохимические 
процессы, происходящие при фильтрации атмосферной влаги с  матери-
алом ТБО, сопровождаются образованием высокотоксичного фильтрата, 
который проходя через слой почвы, загрязняет грунтовые и   ювенильные 
воды. Очистка этих вод от токсичных загрязнителей является актуальной 
и важной задачей. Химический состав и многофазность фильтратов обуслав-
ливает сложность их очистки. 

Состав органических веществ входящих в  фильтраты можно оце-
нить по данным ИК-спектроскопии. В  таблице 1 приведены данные ИК-
спектроскопии.

Таблица 1. 
Состав фильтрата полигона ТБО № 5, г. Киев 

№ п/п Полоса, см-1 Группы атомов
1. 880 (CO3)2–

2. 1050 C-OH, -C-O-C, S-O, C-N, Si-O
3. 1390 C-H, =C=S, N-N=O
4. 1440 OH
5. 1580 C=O, NH3

Из анализа приведенных данных отчетливо видно, что помимо органи-
ческих веществ в состав фильтратов входит значительное количество кар-
бонатов (полоса 880 см-1), и кварца (полоса 1050 см-1).

Основными фазами в  данных фильтратах являются твердые нераство-
римые частицы, которые легко удаляются фильтрованием (например, для 
не фильтрованного раствора фильтрата полигона ТБО №5 ХПК составляло 
8000 мг О2/л, а фильтрование снизило этот показатель до 2800 мг О2/л); кол-
лоидные частицы и водорастворимые вещества, которые предлагается уда-

лять при помощи коагулянтов. Сущность этого процесса заключается в том, 
что коагулянты, взаимодействуя с поллютантами, образуют нерастворимые 
вещества, которые можно выделить из дисперсионной среды при помощи 
обычного фильтрования. На сегодняшний день универсальной эффектив-
ной технологии очистки и утилизации фильтрата не существует. 

Использование классических коагулянтов, которые применяются в тех-
нологиях водоподготовки, таких как полиакриламиды, сульфат алюминия, 
полидиметилдиалиламмоний хлорид и  т. д, в  этих условия оказываются 
малоэффективными. Сущность применения коагулянта заключается в  сле-
дующем: в результате взаимодействия водорастворимого коагулянта с пол-
лютантом образуются нерастворимые соединения, которые при разделении 
твердой и жидкой фазы удаляют поллютанты из дисперсионной среды. 

На примере фильтрата киевского полигона ТБО № 5 предлагается уни-
версальный коагулянт-флокулянт, который получается при взаимодействии 
раствора поликремниевых кислот с  сернокислым алюминием [2]. Наши 
эксперименты показали, что при использовании алюмосиликатного коагу-
лянта «Сизол» удается снизить ХПК фильтрата полигона № 5 не более чем 
до 700 мгО2/л [3]. Это связано с тем, что коагулянты типа «Сизол» не могут 
достаточно полно осаждать поллютанты, входящие в  состав коллоидных 
частиц и  водорастворимых органоминеральных компонентов. Для уве-
личения эффективности использования коагулянта «Сизол» предлагается 
использование комплексного метода. Его сущность заключается в том, что 
фильтрат обрабатывается раствором известкового молока, а после разделе-
ния твердой и жидкой фаз последняя дополнительно обрабатывается коагу-
лянтом «Сизол». Тем не менее, использование такой технологии не позволя-
ет очистить фильтрат до параметров, позволяющих сбрасывать очищенные 
воды в открытые водоемы. Дополнительно свойства «Сизола» можно улуч-
шить контролем скорости и времени перемешивания на каждой из стадий. 
Существенным недостатком данного метода является получение объемного 
осадка, содержащего около 90% воды и требующего значительных энерге-
тических затрат для удаления адсорбционно связанной воды. Требуется не 
менее 24 часов для существенного уплотнения образованного осадка. Кро-
ме того невысокая агрегативная устойчивость «Сизола» снижает возмож-
ность его реального коммерческого использования. 

Эти недостатки могут быть сведены к минимуму, если в качестве актив-
ного вещества используются заряженные наночастицы, которые взаимо-
действуя с поллютантами, образуют плотный осадок. Нами для этой цели ре-
комендуются коагулянты, содержащие гидрофобные мицеллы гидроксида 
железа и феррогидритов. Качество коагулянтов может быть улучшено при 
введении в состав нанокомпозитов высокодисперсных природных алюмо-
силикатов. Такие коагулянты могут эффективно использоваться для удале-
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ния из фильтратов как твердых поллютантов, так и поллютантов в составе 
растворимых и коллоидных веществ. 

Использование нами разработанного коагулянта без высокодисперс-
ных минералов позволило снизить показатель ХПК фильтрата полигона ТБО 
№ 5 до 1500 мг О2/л, в то время как применение комплексного сорбента на 
основе гидроксидов железа и алюмосиликатов позволило снизить до 200 мг 
О2/л. Использование коагулянта на основе наночастиц оказалось эффектив-
ным для очистки фильтрата ТБО г. Львов (исходный — 6400 мг О2/л, 690 мг 
О2/л  — после очистки). Также применение такого коагулянта может быть 
рекомендовано в тех случаях, когда фильтрат содержит значительное коли-
чество нефтепродуктов. Например, содержащий нефтепродукты фильтрат 
полигона ТБО г. Ивано-Франковск с исходными показателями ХПК 14000 мг 
О2/л. был очищен до 4000 мг О2/л. Одновременно с удалением органических 
веществ, определяющих величину ХПК, нанокомпозиты могут быть исполь-
зованы для удаления тяжелых металлов. Например, содержание тяжелых 
металлов в фильтрате полигона ТБО № 5 было уменьшено в 2 раза. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СКЛЯНИХ НАГРІВАЧІВ В  ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБЛАДНАННІ  
ЯК ШЛЯХ ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Раніше[1] повідомлялося про створення інфрачервоних обігрівачів на 
склі з  використання тонкоплівкового оксидного напівпровідника в  якості 
нагрівального шару[2]. Використання такого роду обігрівачів потужністю 
1,5—2,0 кВт дозволило би у 1,5—2,5 рази зекономити електроенергію при 
обігріві приміщення[3, 4].

В даному повідомленні описується використання інфрачервоних скля-
них обігрівачів с  тонкоплівковим нагрівальним шаром в  експериментах 
з різним технологічним обладнанням.

Нанесення тонкоплівкового нагрівального шару здійснювалось у  за-
лежності від необхідних розмірів на установці магнетронного розпилення 
ОБ-2104 (малі зразки) (Рис. 1), чи на лінії вакуумного напилювання покриттів 
на скло ЛНС-1600 (Рис. 2) виробництво ДП «Технолуч», Київ.

Рис. 1. Установка магнетронного розпилення ОБ-2104
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Рис. 2. Лінія вакуумного напилювання покриттів на скло ЛНС-1600

Для використання у якості електронагрівачів були обрані зразки ІЧ ви-
промінювачів на термічно стійкому склі розміром 200 х 200 мм і опором ре-
зистивного нагрівального шару 30 та 45 Ом на квадрат.

Для проведення порівняльного аналізу ефективності скляних інфрачер-
воних нагрівачів з тонкоплівковим оксидним нагрівальним шаром були об-
рані серійні зразки міні-пекарень виробництва Росії, Словенії та Китаю. Були 
обрані двокамерні міні-пекарні. В одній камері залишались серійні промис-
лові ТЕНи, а в інших були встановлені скляні ІЧ випромінювачі. На Рисунку 3 
наведено міні-пекарні VH-22, YXD (2—4) виробництва Китай; ХПЕ-500 вироб-
ництва Росії та FIN-DECO FD 68/2—M виробництва Словенії.

Рис. 3. Міні-пекарні VH-22 (А), YXD (2—4) (Б) виробництва Китай; ХПЕ-500 виробни-
цтва Росії(В) та FIN-DECO FD 68/2—M виробництва Словенії (Г)

В таблиці 1 наведено основні технічні характеристики даних печей.

Таблиця 1

Параметри VH-22 YXD (2—4) ХПЕ-500 FD 68/2—M
Кількість камер 2 2 2 3
Потужність, кВт 8,1 12 9,6 19,2
Діапазон температур, 
°С

30—300 30—300 50—300 30—300

Розмір камери випікан-
ня, мм

500х600 800х600 680х840 920х700

Габаритні розміри, мм 920х700х720 800х1225х1280 1160х1050х1625
Вага, кг 70 142 370

У трьох обраних печах камери приблизно однакові, YXD — 600 х 800 мм, 
FIN-DECO FD 68/2—M — 680 х 840 мм, ХПЕ-500 — 700 х 920 мм. Для цих печей 
ми використали 12 скляних ІЧ нагрівачів розміром 20 х 20 см та опором на-
грівального шару 45 Ом на квадрат. Інфрачервоні нагрівачі, з’єднані попар-
но таким чином, що напруга 220 В подається на кожну пару окремо. Таким 
чином загальний опір пари нагрівачів складає 90 Ом, а електричний струм 
дорівнює приблизно 2,5 ампери, що складає потужність, яку споживає пара 
нагрівачів близько 550 Вт, а на усі нагрівальні ІЧ джерела (12 шт.) відповідно 
3,3 кВт.

При заміні скляних ІЧ нагрівачів на аналогічні по розміру, але з опором 
30 Ом на квадрат, — потужність що споживає пара нагрівачів склала 750 Вт, 
а потужність усієї групи нагрівачів — 4,5 кВт. 

При встановлені у  пічку VH-22 шести скляних ІЧ обігрівачів з  питомим 
опором нагрівального шару 30 Ом на квадрат, споживча потужність склала 
2,25 кВт, а температура в камері досягла 320 °С. 

В Таблиці 2 наведено порівняльні характеристики обраних печей при 
стандартних нагрівачах та при встановленні в них скляних ІЧ нагрівачів.

Таблиця 2

печі стандартні тени скляні нагрівачі 45 ом скляні нагрівачі 30 ом
потужність,

квт
температу-

ра, °с
потужність,

квт
температура, 

°с
потужність,

квт
температу-

ра, °с
VH-22 4—4,05 30—300 1,5 30—275 2,25 50—320
YXD (2—4) 6,0 30—300 3,3 50—350 4,5 100—450
ХПЕ-500 4,8 50—300 3,3 50—350 4,5 100—420
FD 68/2—M 6,4 30—300 3,3 50—320 4,5 100—380

Як видно із Таблиці 2 споживча потужність при використанні скляних на-
грівачів зменшується у 1,5 — 2,5 рази, при цьому максимальна температура 
в камері зберігається на необхідному для випікання хліба рівні, а в деяких 
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випадках при потужності близької до потужності стандартних ТЕНів, — зна-
чно перевищує необхідну температуру.

Вважаєм, що використання суцільних нагрівальних панелей розмірами 
що відповідають розміру камери випікання хліба та відповідними нагріваль-
ними шарами будуть ще більш ефективними.
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ В  ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕШИФРУВАННЯ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ

Зона відчуження і зона безумовного (обов›язкового) відселення (далі — 
зона відчуження) є частиною території, що зазнала найбільшого радіоактив-
ного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, з особливою фор-
мою управління, землі якої виведені з господарського обороту. 

Найбільш високі рівні щільності забруднення 90Sr, 137Cs, 238—241Pu 
і 241Am території спостерігаються в ближній 30-км зоні відчуження. Більше 
половини цієї території в даний час вкрито лісами (близько 65%), в яких пе-
реважає сосна звичайна і береза, 64% і 23%, відповідно (наведено на Рис.1).

За період 1992—2015 рр. в 30-км зоні відчуження було офіційно зафік-
совано понад тисячі природних пожеж різного виду, тяжкості і  масштабів, 
в тому числі в найбільш забрудненій 10—км ближній зоні аварії. Найбільш 
пожежонебезпечним періодом є квітень-травень і серпень. Найбільш масш-
табні пожежі сталися в серпні 1992 року на загальній площі до 17 000 га луків 
і  лісових угідь, включаючи верхову пожежу на площі понад 5000  га. У  від-
сутності традиційної господарської діяльності в  зоні відчуження за 30 ро-
ків відбувалося інтенсивне накопичення небезпечного горючого матеріалу 
в лісах і на луках. Надмірно висока щільність насаджень в соснових лісах на 
всій території зони відчуження, різний вік дерев і наявність молодих дерев 
на узліссях лісів підвищує ризик інтенсивних, верхових і  масштабних при-
родних пожеж.

Лісові пожежі в Чорнобильській зоні завдають значного збитку людині та 
оточуючому її середовищу. 

Серед негативних радіаційних наслідків лісових пожеж можна виділити 
такі:

-	 погіршення захисних, водоохоронних та інших корисних властивос-
тей лісу; 

-	 знищення корисної фауни, загибель масивів коштовних порід дерев, 
переривання природного процесу лісовідтворення й  ґрунтоутво-
рення;

-	 радіоактивне забруднення прилеглих населених пунктів у результаті 
переносу радіонуклідів продуктами горіння;

-	 забруднення рік, озер у наслідок змиву в них продуктів горіння;
-	 загибель або більш пізнє визрівання сільськогосподарських культур. 
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Тому вивчення цього природного явища є дуже важливим. 
Великомасштабні пожежі за свідченнями очевидців і  космічними знім-

ками сталися 26 квітня 2015 року в річницю Чорнобильської аварії. Лугова 
пожежа трав›яної рослинності почалася ввечері на важкодоступній части-
ні меліоративної системи р.  Ілля в двох точках з координатами 51°15’45”N, 
29°49’53”E (лівий берег) і 51°16’39”N, 29°51’09”E (правий берег) — Рис. 2.

Осередки пожежі знаходилися на відстані 1.5 км і 3.5 км від с. Ільїнці (до-
рога Чорнобиль  — КПП «Діброва») в  зоні прямої видимості спостережної 
вежі Луб›янського лісництва (видалення 4,5  км) комплексу лісового госпо-
дарства (КЛХ) «Чорнобильська пуща» ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». 

Рис. 1. Чорнобильська зона відчуження (квітень 2014р.)

27 квітня пожежа охопила максимальну площу території на схід від лісництва 
і поширювалася в бік пунктів захоронення радіоактивних відходів, з високи-
ми рівнями кореневого забруднення рослинності. Пожежа тривала 28—29 
квітня навколо Луб›янського лісництва і була ліквідована 30.04.2015р. Дощ 
в  районі пожежі ввечері 29.04.15  р. (8 мм опадів) сприяв пожежогасінню. 
Тління на окремих ділянках згарища тривало до 02.05 2015р.

Аналіз даних дистанційного зонування землі (ДЗЗ) дозволяє проводити 
моніторинг і оцінювати наслідки пожеж за ступенем пошкодження рослин-

 

Рис. 2. Супутниковий моніторинг пожежної обстановки в зоні відчуження навколо 
Чорнобильської АЕС (Україна) 28 квітня 2015 р
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ного покриву і ґрунту — «burn severity». Розрахунок цього показника про-
водиться за космічними знімками на основі аналізу взаємозв›язку між ступе-
нем пошкодження рослинності, який можна встановити в реальних умовах 
(ступінь дефоліації і всихання дерев), і спектральними характеристиками / 
каналами зображення.

Рис. 3. Знімок території зони відчуження після закінчення пожежі 29.04.2015р.

Для цього було запропоновано використовувати ряд індексів, найваж-
ливішим з яких став індекс NBR (Normalized Burn Ratio). Він розраховується за 
даними ближнього і короткохвильового інфрачервоного каналів космічних 
знімків (для даних Landsat 8 OLI: канали 5 — NIR (0,85—0,88 мкм) і 7 — SWIR 2 
(2,11—2,29 мкм)). З метою реконструкції динаміки пожежі 26—29 квітня 2015 
року в  30—км зоні відчуження використовувалися близькі до реального 
часу дані сенсора MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer), 
загальнодоступні для завантаження з ресурсу LANCE (Land, Atmosphere Near 
real-time Capability for EOS) протягом 3—5 годин після проходження супут-
ника над територією. Точки ймовірних осередків загоряння на даний період 
були отримані в форматі *.shp з інформаційного web-сервісу системи FIRMS 
(The Fire Information for Resource Management System) — Web Fire Mapper.

Ці дані разом з  мультиспектральними знімками MODIS дозволяють 
створити векторний шар з  контурами згорілої території станом на 27—
29.04.2015р.

Територія початку лугової пожежі ввечері 26.04.2015р., в  силу її не-
значності й  неможливості ідентифікації контурів, окремо від даних на 
27.04.2015р. не розглядалася (Рис. 3).

Класифікація території за ступенем пошкодження екосистем (severity 
level) була проведена за даними мультиспектральних знімків Landsat 8 OLI. 
Для цієї мети з загальнодоступного сервісу Геологічної служби США було за-
вантажено 3 космічних знімка, які відображають стан розглянутої території 
до і після пожежі 26—29 квітня 2015 року (Табл.1, рис.1—3).

Таблиця 1. Характеристики космічних знімків сенсору Landsat 8 OLI

Дата зйомки Стан території Ідентифікаційний номер знімку
26.04.2014 р. Prefire LC81820242014116LGN00
26.04.2015 р. Postfire LC81820242015119LGN00
29.04.2015 р. Postfire LC81810242015144LGN00

Безхмарні композитні зображення розглянутої території були створе-
ні після приведення знімків до значень відображення на сенсорі TOA (Top 
of Atmosphere) за методикою DOS (Dark Object Substraction). Дана обробка 
знімків є вкрай важливою під час використанні різночасових космічних знім-
ків на великих територіях.

З метою створення мозаїки зі знімків LC81820242013113LGN01 
і LC81820242014116LGN00 було використано процедуру об’єднання їх піксе-
лів з максимальними значеннями вегетаційного індексу NDVI — maximum-
value composite (MVC). Ця процедура забезпечує відбір композитного зо-
браження з  кожного спектрального каналу тільки тих пікселів знімка, які 
не закриті хмарами. Якщо цьому критерію задовольняли пікселі різних 
знімків, то вибиралися спостереження з  найбільшим значенням NDVI. Зо-
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браження території після пожежі були отримані за допомогою аналогічного 
алгоритму, однак умовою відбору пікселів і  формування композитного зо-
браження було мінімальне значення індексу NBR, розрахованого для знімків 
LC81820242015119LGN00 і LC81810242015144LGN00.

Такий підхід дозволив виключити з розрахунків задимленість територій 
(за станом на 29.04.2015р) та врахувати остаточний рівень пошкодження 
екосистем пожежею. З огляду на чутливість індексу NBR до будь-яких вегета-
ційних змін рослинності і вологості ґрунту, для більш точного обмеження не-
пошкоджених і пройдених вогнем територій аналіз виконувався всередині 
500-м буферної зони навколо контуру пожежі, отриманого за даними MODIS. 
Обробку даних ДЗЗ було проведено за допомогою спеціального алгоритму 
створеного на мові програмування R. 

Для класифікації інтенсивності пожежі було використано загальноприй-
няту міжнародну шкалу за величиною індексу dNBR ( дів. Табл. 2). 

Таблиця 2. Класифікація інтенсивності і типу пожеж в залежності від 
величини індексу dNBR

Інтенсивність пожежі/Fire Severity Значення 
індексу dNBR Тип пожежі

Відсутність / Unburned -500÷99 Неушкоджені ділянки
Низька / Low 100÷269 Низова / лугова
Помірно низька / Moderate-Low 270÷439
Помірно висока / Moderate-High 440÷659 Верхова, якщо займає 

більше ¼ площі виділу
Висока / High 660÷1300

Вважалося, що на ділянках території пожежі, які за даними БД «Чорно-
бильська пуща» («CH_PUSHA») не покриті лісом (відсутня деревна рослин-
ність), була лугова пожежа трав’яної рослинності.

В табл.3 наведені дані про площі поширення різного типу пожеж 26—
29.04.15р. в зоні відчуження за даними обробки космічних знімків

Таблиця 3. Площа поширення різного типу пожеж 26—29.04.15р. в зоні 
відчуження за даними обробки космічних знімків ДЗЗ, га

Тип пожежі 26—27.04.2015р. 28.04.2015р. 29.04.2015р. 26—29.04.2015р.
Трав’яна 1626 3480 1144 6250
Низова 109 1544 1085 2737
Верхова - 738 403 1140
Всього 1735 5761 2631 10127

Таким чином, на підставі обробки космічних знімків ДЗЗ було встанов-
лено, що 26—29 квітня 2015 року в зоні відчуження ЧАЕС стався найбільша 

в Україні за останні 23 роки пожежа лугової і лісової рослинності на площі 
10 127 га. Пожежа в зоні відчуження на радіоактивно забрудненій території 
недалеко від радіаційно-небезпечних об’єктів (1—3 блоки ЧАЕС,ОУ,тощо)ви-
кликала великий резонанс в засобах масової інформації і занепокоєння у на-
селення, як в Україні, так і за її межами.

Отримана в  даній роботі інформація про контури пожеж різних типів 
і щільності радіонуклідного забруднення території дозволила оцінити вміст 
радіонуклідів у  пальному матеріалі і  обумовлену цим приземну питому 
об’ємну активність радіонуклідів при різних типах пожежі, а також очікувані 
ефективні дози опромінення учасників пожежогасіння та радіологічну не-
безпеку вторинного атмосферного переносу радіонуклідів на прилеглі до 
пожежі території.
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КАЧЕСТВО РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ АЭС

Выработка электроэнергии на атомных станциях неразрывно связана 
с удалением в окружающую среду радиоактивных отходов в виде газоаэро-
зольных выбросов и жидких сбросов.

Образуемые в  процессе работы атомного реактора радиоактивные 
газы и аэрозольные частицы проходят комплексную очистку и удаляются во 
внешнюю среду через вентиляционную трубу, которая является локальным 
источником радиоактивного загрязнения окружающей природной среды 
и потенциального облучения населения.

Контроль радиоактивности организованных выбросов и  подтвержде-
ние безопасной работы атомных электростанций является одной из самых 
важных и ответственных задач в системе радиационного контроля АЭС [1].

Согласно действующим нормативно-правовым актам, такие источни-
ки организованных газоаэрозольных выбросов строго регламентируются 
и должны находиться под непрерывным радиационным контролем [2].

В силу существенного различия физико-химических параметров состав-
ных газоаэрозольного выброса, радиационный контроль осуществляется 
по основным трем параметрам:

-	 суммарная за сутки активность инертных радиоактивных газов по 
бета- излучающим нуклидам (ИРГ);

-	 суммарная за сутки активность радиойода или 131I;
-	 суммарная за сутки активность аэрозолей по альфа- излучающим 

и бета- излучающим нуклидам.
На стадии проектирования АЭС проводится оценка радиационного воз-

действия на окружающую среду и облучение населения от выбросов и сбро-
сов. Критерием безопасности работающей в  нормальном режиме АЭС 
является не превышение радиационно-гигиенических регламентов для на-
селения, проживающего на контролируемой прилегающей территории [3].

Для каждой АЭС устанавливается допустимый выброс (ДВ) радиоактив-
ных веществ независимо от количества энергоблоков, находящихся в экс-
плуатации. Этот параметр часто называется предел выброса (ПВ). Допусти-
мые выбросы рассчитываются на основании предела годовой эффективной 
дозы облучения критической группы населения (радиационно-гигиениче-
ский регламент первой группы) и являются индивидуальными для каждой 
АЭС. 

Для текущего контроля газоаэрозольных выбросов на работающих АЭС, 
независимо от числа действующих энергоблоков на площадке станции, 
устанавливаются контрольные уровни активности выбросов за сутки, кото-
рые соответствуют уровню достигнутого состояния радиационной безопас-
ности на объекте. Контрольные уровни также индивидуальны для каждой 
АЭС. 

Пределы выбросов и контрольные уровни для АЭС ГП «НАЭК «Энергоа-
том», которые действовали в 2014 г., приведены в таблице 1 [4].

 Таблица 1. 
Пределы выбросов и контрольные уровни газоаэрозольных выбросов АЭС 

 Параметр контроля ЗАЭС РАЭС ЮУАЭС ХАЭС

ИРГ, ТБк∙сутки-1
ПВ 69 67 45 46
КУ 1,9 1,8 1,2 1,3

Йод, МБк∙сутки-1
ПВ 6000 5500  3900  4100
КУ 39,0 180,0 140,0 34,0

ДЖН, МБк∙сутки-1
ПВ 2200 370 750 1000
КУ 8,8 5,4 4,3 6,6

С целью дополнительного контроля режимов эксплуатации и ремонта 
в ГП «НАЭК «Энергоатом» для каждого источника выброса устанавливаются 
административно-технологические уровни (А-ТУ). Значения А-ТУ, действо-
вавшие в 2014 г. приведены в таблице 2.

Таблица 2. 
Административно- технологические уровни газоаэрозольных выбросов 

радиоактивных веществ в окружающую среду в 2014 г.

Параметр контроля Источник выброса Объект  
на ремонте

Объект  
на мощности

ИРГ, ГБк∙сутки-1 энергоблок 400 400

спецкорпус 200 200

Йод, МБк∙сутки -1 энергоблок 20 5

спецкорпус 15 15

ДЖН, МБк∙сутки-1 энергоблок 1,5 0,8
спецкорпус 1,0 1,0

Административно-технологические уровни выбросов радиоактивных 
веществ в окружающую среду устанавливаются индивидуально на каждый 
тип источника выбросов независимо от конкретной АЭС. 

 Реальные выбросы с энергоблоков ВВЭР-1000 в 2014 году были значи-
тельно ниже установленные А-ТУ (таблица 3).
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 Таблица 3.  
Суточные выбросы с блоков ВВЭР-1000, усредненные за 2014 г.

АЭС Энергоблок
 Среднесуточные значения 
радиоактивных выбросов 

ИРГ, ГБк Йод, кБк ДЖН, кБк

ЗАЭС

1 6,2  23,6 70,1
2 6,2 23,6 84,4
3 9,2 23,6 84,4
4 6,2 23,6 98,4
5 9,2 23,6 42,2
6 9,2 23,6 56,2

РАЭС
3 27,6 11,8 56,2
4 27,6 11,8 28,2

ЮУАЭС 3 30,3 47,1 28,2

ХАЭС
1 13,0 58,9 14,0
2 22,8 11,8 14,0

Средние значения 15,2 25,7  52,4
Для анализа качества радиационного контроля представим ДВ, КУ, А-ТУ 

радиоактивных выбросов на ХАЭС в размерности Бк∙сутки-1 на энергоблок 
ВВЭР-1000 (таблица 4).

Используя данные, приведенные в таблице 4, переведем контролируе-
мые параметры в единицы объемной активности и сравним с фактическими 
измерениями этих параметров в 2014 году. Полученные значения приведе-
ны в таблице 5.

Таблица 4. 
Среднесуточные значения ДВ, КУ и А-ТУ выбросов, установленные на ХАЭС 

Параметр ИРГ Йод ДЖН
Допустимый выброс за сутки на 
ХАЭС, Бк∙сутки-1 4,6∙1013 4,1∙109 1,0∙109

Допустимый выброс за сутки, 
пересчитанный на энергоблок ВВЭР-
1000, Бк∙сутки-1

1,8∙1013 8,2∙108 3,1∙108

Контрольный уровень суточных 
выбросов на ХАЭС, Бк∙сутки-1 1,3∙1012 3,4∙107 6,6∙106

Контрольный уровень выброса 
за сутки, пересчи-танный на 
энергоблок ВВЭР-1000, Бк∙сутки-1

5,2∙1011 6,8∙106 2,0∙106

Административно- технологический 
уровень суточных выбросов на блок 
ВВЭР-1000, Бк∙сутки-1

4,0∙1011 5,0∙106 8,0∙105

Таблица 5.  
Среднесуточные значения ДВ, КУ и А-ТУ контролируемых параметров 

выбросов и результаты измерений на ХАЭС 

Параметр ИРГ Йод ДЖН
Объемная активность суточных выбросов 
с блока, ВВЭР-1000, соответствующая уста-
новленному ДВ, Бк∙м-3

2,6∙106 1,0∙102 4,1∙101

Объемная активность суточных выбросов 
с блока, соответствующая КУ, Бк∙м-3

6,7∙104 8,7∙10–1 2,6∙10–1

Объемная активность суточных выбросов 
с блока, соответствующая А-ТУ, Бк∙м-3

5,1∙104 6,4∙10–1 1,0∙10–1

Измеренная среднесуточная объемная 
активность в 2014 г., Бк∙м-3

2,3∙103 4,5∙10–3 1,8∙10–3

В техническом проекте АЭС в обязательном порядке содержится раздел, 
в котором приводится описание и характеристики автоматической системы 
контроля газоаэрозольных выбросов (АСК ГАВ).

Общие требования к характеристикам систем радиационного контроля 
АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000 и требования нормативных документов 
к метрологическим характеристикам радиометров основных компонент га-
зоаэрозольных выбросов при нормальном режиме работы реактора и вре-
мени измерения 24 часа приведены в таблице 6.

 Таблица 6. 
Документы, регламентирующие метрологические характеристики 

средств измерений систем контроля газоаэрозольных выбросов

Нормативный документ
Диапазон измерения, Бк∙м-3

ИРГ Радиоактивный
 йод Аэрозоли

Рекомендации по созданию уни-
фицированной системы радиа-
ционного контроля АЭС с реак-
торами типа ВВЭР., 1989г. [5]

7,4·103÷7,4·109 3,7 ÷ 3,7·105 0,74 ÷ 1,5·106

ГНД 95.1.10.13.046—99 Виконан-
ня вимірювань активності раді-
онуклідів в газових та аерозоль-
них викидах з вентиляційних 
труб атомних станцій. Методичні 
вказівки [6]

2,0·104 ÷9,5·107 0,3÷ 1,9·103 0,3 ÷ 3,7·103

ГОСТ 29074—91 Аппаратура 
контроля радиационной обста-
новки.
Общие требования [7]

4,0·103 ÷4,0·107 4,0·101 ÷4,0·104 3,0 ÷ 3,0·103
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Результаты измерения радиационных параметров газоаэрозольных вы-
бросов должны быть достоверными в такой степени, в какой это необходи-
мо для достижения конечной цели — достоверной оценке индивидуальных 
доз облучения населения и уровня радиоактивного воздействия на объекты 
природной среды на прилегающей к АЭС территории.

Средства измерительной техники, которые наиболее часто использу-
ются в системах радиационного контроля газоаэрозольных выбросов АЭС 
в Украине, представлены в таблицах 7, 8 и 9.

Таблица 7. 
Средства измерения инертных радиоактивных газов

№
п/п

СИТ Устройство
детектирования

Тип  
детектора

Объем 
камеры, 

см3

Диапазон 
измерения, 

Бк/м3 
1 РКС-07П 

(Россия)
УБДГБ-02И Ионизационная 

проточная камера
1000,0 3,0∙103÷3,0∙108

2 УДГ-1Б
(Россия)

__ Кремниевый диод, 
S= 4.4 см2

220,0 1,0∙104÷6.0∙109

3 АСК ГАВ
(Украина)

УДГБ-08 Счетчик 
СИ8Б

2000,0 7.4∙104÷2.7∙107

4 NGМ 204L 
(Франция)

__ Кремниевый диод, 
S= 4.5 см2

300,0 3.7∙104÷3.7∙1012

Диапазон измерения радиометров ИРГ, которые входят в  состав си-
стем контроля выбросов, достаточен для измерения объемной активности 
инертных радиоактивных газов в диапазоне от А-ТУ и выше. 

Значение измеренной в 2014 году среднесуточной объемной активно-
сти выбросов ИРГ на ХАЭС (таблица 5) находится за пределами диапазона 
измерения используемых радиометров и является основным фактором низ-
кого качества результата контроля активности ИРГ в газоаэрозольных вы-
бросах. 

Таблица 8. 
Средства измерения объемной радиоактивности йода 

№
п/п СИТ Устройство  

детектирования
Тип  

детектора
Детектируемое 

излучение

Диапазон 
измерения, 

Бк/м3

1 РКС-07П 
(Россия)

УДАС-02И ФЭУ +
сцинт. NaI(Tl)

гамма 1,0∙10–2 

÷1,0×106

2 УДИ-1Б
(Россия)

__ ФЭУ +
сцинт. NaI(Tl)

гамма, 0,1÷1,0×105

3 АСК ГАВ
(Украина)

УДАС-03П ФЭУ+
сцинт. NaI(Tl)

бета 0,25÷1,0×107

4 IМ 201M 
(Франция)

IМ201 ФЭУ +
сцинт. NaI(Tl)

гамма 3,7÷3,7∙105

Таблица 9. 
Средства измерения объемной радиоактивности аэрозолей 

№
п/п СИТ Устройство  

детектирования
Тип  

детектора
Детектируемое  

излучение

Диапазон 
измерения, 

Бк/м3

1 РКС-07П 
(Россия)

УДАС-03И ФЭУ + 
сцинт. NaI(Tl)

бета 1,0∙10–2÷ 
1,0∙107

альфа 1,0∙10–2÷ 
1,0∙106

2 УДА-1АБ
(Россия)

__ Кремниевый 
диод
S= 4.4 см2

бета 0,1 ÷1,0×106

альфа 1,0∙10–2÷ 
2,0∙105

3 АСК ГАВ
(Украина)

УДАБ-03П ФЭУ+ 
сцинт. стиль-
бен

бета 5,0∙10–2 ÷ 
1,0∙107

4 ABPM 201S 
(Франция)

__ Кремниевый 
диод
S= 4.5см2

бета 1,0∙÷1,0∙107

альфа 1,0∙10–2÷ 
1,0∙104

Как видно с приведенных выше данных, измеренные в 2014 году на ХАЭС 
значения среднесуточной объемной активности выбросов радиоактивного 
йода и радиоактивных аэрозольных частиц находились на уровне, находя-
щемся за пределами диапазона измерений применяемых радиометров.

Для измерения объемной активности радиойода и аэрозольных частиц 
используется аспирационный метод, позволяющий концентрировать ради-
онуклиды на фильтровальном материале или сорбирующем элементе с по-
следующим измерением аккумулированной активности. Чем меньше изме-
ряемая объемная активность газоаэрозольного выброса, тем больше время 
аспирации и время усреднения. При длительных временах усреднения важ-
ную роль играет используемый алгоритм определения накопленной актив-
ности радионуклидов и методика расчета измеряемой величины.

Анализ ситуации на АЭС с  радиационным контролем организованных 
газоаэрозольных выбросов свидетельствует о  том, что АСК ГАВ действу-
ющих на АЭС рассчитан на измерение объемной активности выбросов на 
уровне ДВ. АСК ГАВ не может обеспечить качественный непрерывный кон-
троль объемной активности реальных газоаэрозольных выбросов. 

Это обусловлено в первую очередь с тем, что:
·	 низкая чувствительность используемых радиометров;
·	 отсутствует достоверная априорная информации о нуклидном век-

торе удаляемых выбросов;
·	 отсутствует информации о  потерях при транспортировании ото-

бранной пробы к  радиометру, которые связаны с  обеспечением 
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изокинетичности пробоотбора, дисперсностью частиц в  выбросах, 
соотношением температуры отобранной пробы и температуры вне-
шней среды;

·	 применяемые радиометры работают в различных режимах и исполь-
зуют различные алгоритмы обработки регистрируемых физических 
величин.

Для обеспечения качественного контроля активности газоаэрозольных 
выбросов необходимо изменить требования к  метрологическим параме-
трам радиометров. АСК ГАВ должна быть рассчитана на измерение реаль-
ных значений контролируемых параметров газоаэрозольных выбросов 
нормально работающих АЭС. 

Внедрение чувствительной однотипной аппаратуры, использование 
единого алгоритма обработки регистрируемых физических величин с  пе-
риодическим проведением межлабораторных сличений позволит снизить 
погрешность результатов радиационного контроля газоаэрозольных вы-
бросов и как следствие — обеспечить необходимое качество данных ради-
ационного контроля газоаэрозольных выбросов на АЭС для всестороннего 
анализа функционирования станций и экологического мониторинга.
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Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт»  
ННЦ ХФТИ, г. Харьков, Украина

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ  
Pu И  241Am НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ 

Развитие атомной энергетики требует более совершенных методов кон-
троля загрязнения окружающей среды радионуклидами техногенного про-
исхождения и мониторинга экологического состояния территорий, прилега-
ющих к атомным станциям, заводов по переработке отработанного ядерного 
топлива, пунктов временного хранения и захоронения радиоактивных отхо-
дов. При решении этих вопросов важнейшим является вопрос определения 
поступления трансурановых элементов (ТУЭ) на территорию Украины, ана-
лиз их поведения, определение рисков попадания в организм человека.

Авария на Чернобыльской АЭС изменила радиационную обстановку 
на значительных территориях страны. Одной из первоочередных задач 
ликвидации последствий аварии являлось установление радионуклидного 
состава и  пространственного распределения уровней радиоактивного за-
грязнения. За 30 лет, прошедших после аварии, изучены процессы миграции 
радионуклидов на территории Украины: в ландшафтах, почвах, биологиче-
ских цепях, водной и геологической средах. 

Специфические условия формирования радиоактивного загрязнения, 
связанные с  особенностями источника, долговременным характером его 
действия, изменяющимся радионуклидным составом и интенсивностью вы-
бросов, влиянием меняющихся метеорологических факторов и разнообраз-
ной топографией местности привели к  неоднородной картине выпадений 
и усложнили решение поставленной задачи. Значительная территория се-
верной части Украины в результате аварии на ЧАЭС загрязнена ТУЭ, в том 
числе радионуклидами 238Pu, 239Pu, 24°Pu, 241Pu и 241Am.

 Для изучения поступления Pu и 241Am на территорию Украины необходи-
мо определить содержание этих изотопов в почвах, построить карты уров-
ней загрязнения территорий, а так же изучить процесс миграции их в цепи 
«почва — растение — человек». Целью работы является изучение процесса 
и источников поступления изотопов Pu и 241Am на территорию Украины.

1. Объект исследования и  входные данные 
В работе рассмотрены материалы о глобальном и локальном загрязне-

нии территории Украины изотопами Pu и 241Am.
Накопление ТУЭ в окружающей среде связано с испытаниями ядерно-

го оружия в атмосфере. Эти испытания проводились c начала 60—х годов 
такими странами, как США, СССР, Великобритания, а  позже  — Францией 
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и Китаем. Это привело к загрязнению ТУЭ окружающей среды в глобальном 
масштабе. 

В локальном масштабе загрязнение трансурановыми элементами объ-
ектов внешней среды является следствием выбросов предприятий ядерно-
топливного цикла, работы ядерно-энергетических установок и  аварий на 
атомных электростанциях.

Производство ядерной энергии, переработка ядерного топлива и  за-
хоронение отходов вносят гораздо меньший вклад в  выбросы плутония 
в окружающую среду по сравнению с испытаниями ядерного оружия.

Авария на Чернобыльской АЭС привела к образованию локальных рай-
онов с  экстремально высокими уровнями загрязнения радионуклидами, 
в том числе изотопами Pu и 241Am.

Изотопный состав ТУЭ, образующихся при испытании ядерного оружия, 
отличается от изотопного состава ТУЭ в результате работы ядерного реак-
тора. Так, в  чернобыльских выпадениях экспериментально установлено 
наличие 17 актинидов, в то время как в выпадениях вследствие испытаний 
ядерного оружия — только 8 [1]. При глобальных выпадениях основная ак-
тивность ТУЭ приходится на 239Pu, 15÷20 % на 24°Pu, 3÷ 5 % на 238Pu и незна-
чительное количество 241Am, изотопы кюрия вообще отсутствуют. Выбросы 
из разрушенного 4-го блока ЧАЭС имели широкий спектр трансурановых 
изотопов: 237Np, 238Pu, 239Pu, 24°Pu, 241Pu, 242Pu, 241Am, 242mAm, 243Am, 242Cm, 243Cm, 
244Cm [2]. 

Количество и распределение выпадений загрязнений после аварии на 
ЧАЭС были неоднородными и во многом определялись силой и направле-
нием воздушных потоков. За время активного выброса из реактора (с 26 
апреля по 6 мая 1986 г.) ветер вокруг Чернобыля развернулся на 360°, в ре-
зультате чего радиационные выбросы (разного радионуклидного состава 
в разные дни) покрыли большое пространство (Рис.1).

Основные выбросы из четвертого энергоблока Чернобыльской атомной 
электростанции продолжались десять дней и в их состав входили радиоак-
тивные газы, конденсированные аэрозоли и большое количество частиц то-
плива. Распределение выбросов во времени показано на рис. 2. 

В течение первых десяти дней после аварии погодные условия часто 
менялись, что привело к значительным изменениям в параметрах рассеива-
ния выбросов. Более крупные частицы, которые были в основном частица-
ми топлива, выпали в радиусе 100 км вокруг реактора, мелкие частицы раз-
неслись ветром на большие расстояния. Радионуклидный состав выбросов 
и последующего осаждения на местах менялся после аварии из-за измене-
ний температуры и других метеорологических условий. 

В результате выбросов образовались три основных пятна загрязнения 
радионуклидами: центральное пятно (в районе ЧАЭС), пятно Брянск (Бела-
русь) и пятно Калуга-Тула-Орел (Россия). 

Распределение в загрязненной зоне, расположенной вблизи реактора 
(<100 км), отражало радионуклидный состав топлива и  отличалось от на-
блюдавшегося в удаленной зоне (от 100 до 2000 км). Более крупные части-
цы, которые выпали в ближней зоне, содержали топливо U, Pu, тугоплавкие 
элементы Zr, Mo, Ce и Np и промежуточные элементы Ru, Ba, Sr. Летучие эле-
менты I, Te и Cs в виде частиц, образовавшихся в результате конденсации, 
были широко разбросаны в  удаленной зоне. Осаждение 239Pu произошло 
в основном в районе недалеко от места аварии [4]. 

В первые месяцы после аварии на ЧАЭС основные работы сводились 
к измерению поля γ-излучения и определению содержания радионуклидов 
(в большинстве случаев γ-излучающих) в  отдельных пробах почв. Содер-
жание Pu в  образцах рассчитывалось на основе рекомендованного к  ис-

Рис. 1. Этапы формирования радиоактивного чернобыльского выброса в первые дни 
после катастрофы в соответствии с метеорологическими условиями: 1 — 26—28 

апреля; 2 — 29—30 апреля; 3 — 1—3 мая; 4 — 5—6 мая
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пользованию соотношения активностей 239+24°Pu /144Се, равного 6,4·10–4 на 
26 апреля 1986 г. 

Наиболее значимые результаты по содержанию изотопов Pu и  241Am 
в 30—ти километровой зоне ЧАЭС были получены в работах [5—8]. Многие 
из этих данных использовались в дальнейшем для построения карт загряз-
нения местности основными долгоживущими радионуклидами. 

С момента попадания ТУЭ в окружающую среду после аварии на ЧАЭС 
в результате β-распада 241Pu продолжает возрастать содержание 241Am в раз-
личных объектах экосистем. Дальнейший α-распад 241Am приведет к обра-
зованию α-излучающего 237Np. Максимальное содержание 241Am в окружаю-
щей среде будет достигнуто к 2059 г. (т.е. через 73 года после аварии) и в 40 
раз превысит его аварийное поступление в атмосферу в 1986 г. 

Рис. 2. Скорость выброса радиоактивных веществ в атмосферу в течение первых 
10 дней после аварии на ЧАЭС [3]

Таким образом, анализ распространения радионуклидов Pu и  241Am на 
территории Украины позволит оценить запас этих изотопов в экосистемах, 
дать прогноз их перераспределения в почвенно-растительном комплексе.

2. Методы исследований
Основой конструктивного подхода к решению задачи является матема-

тическое моделирование в сочетании с экспериментальными исследовани-
ями.

Метод математического моделирования представляет собой процесс 
построения моделей происходящих физических процессов с использовани-
ем математических уравнений. Наиболее эффективной прогнозной моделью 
аварийной ситуации, очевидно, будет система уравнений, учитывающая фи-
зические процессы на аварийном объекте и в окружающей среде. В метеоро-
логическом прогнозировании — это система уравнений гидротермодинами-
ки атмосферы. Исходными данными для построения таких моделей являются 
динамические и энергетические характеристики выброса, а также начальное 
распределение загрязняющей примеси в пространстве и метеорологические 
параметры [9].

В настоящей работе для определения характеристик и  места локали-
зации источника загрязнения использовалась методика Receptor Modeling 
[10]. Для получения траекторий распространения радионуклидов в атмос-
фере и  карт выпадения радионуклидов применялась программа HYSPLIT 
[11]. Эта программа позволяет осуществить моделирование процесса фор-
мирования и распространения облака воздушных загрязнений от заданно-
го источника. 

3. Результаты исследований
Загрязнение почв на территории Украины радионуклидами ТУЭ про-

изошло в основном из двух источников: первый — глобальные выпадения, 
второй — авария на ЧАЭС. 

При аварии на ЧАЭС основной выброс изотопов Pu и  241Am пришел-
ся на 1—2 день, на первой стадии, после серии взрывов активной зоны 
26.04.86 г. На второй стадии мощность выброса уменьшалась вслед-
ствие предпринимаемых мер по прекращению горения графита и  филь-
трации выброса. На этой стадии из реактора выносилось мелкодиспер-
гированное топливо потоком горячего воздуха и  продуктами горения  
графита [12]. 

В результате обработки данных о выбросе изотопов Pu из аварийного 
реактора построены карты концентрации в воздухе и выпадения на почву 
241Pu в  дни основного выброса [13]. Суммарная радиоактивность выброса 
241Pu (3,5% от содержимого реактора) — 6,3 ПБк, масса — 1,68 кг. 

На Рис. 3 представлена прогнозная модель распределения 241Am на мо-
мент максимальной активности этого изотопа в  2059 г., которая составит 
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примерно 0,191 ПБк. Основная концентрация этого изотопа будет сосредо-
точена в 30-ти километровой зоне аварии ЧАЭС, а также захватит часть тер-
ритории сопредельных стран (Беларуси, России, Польши, Словакии).

В результате применения методики для определения источника загряз-
нения получены карты концентрации изотопа 241Pu в воздухе и почве на тер-
ритории Украины в 1986 году [14]. Построена прогнозная модель распреде-
ления 241Am на момент максимальной активности в 2059 г. 

4. Выводы
Радионуклидное загрязнение территории Украины изотопами Pu 

и  241Am возникло в  результате глобальных выпадений при ядерных испы-
таниях, аварии на Чернобыльской АЭС и выбросах предприятий ядерно-то-
пливного цикла.

Авария на ЧАЭС привела к неравномерному загрязнению трансурано-
выми радионуклидами, в  том числе и  изотопами Pu и  241Am. В  связи с  на-
коплением 241Am в результате распада 241Pu, разрушения топливных частиц 
и  увеличения биологической доступности происходит процесс миграции 
этих радионуклидов в цепи «почва — растение — человек». 

Рис. 3. Прогнозная карта распределения 241Am на момент  
максимальной активности  в 2059 г., Ки/км2

Приведенные данные показывают необходимость дальнейшего иссле-
дования накопления и влияния 241Am на различные экосистемы. Это позво-
лит улучшить прогнозные модели для использования в  пострадавших от 
аварии районах и  для применения в  отношении потенциальных радиоак-
тивных выбросов.
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МАЛИХ РІЧОК УКРАЇНИ

Оскільки малі річки є  початковою ланкою річкової мережі, то будь-які 
зміни їхнього режиму та якості води позначаються на всій гідрографічній 
мережі, а з іншого боку, функціонування басейнів малих річок визначається 
станом регіональних ландшафтних комплексів. Важливою особливістю ма-
лих річок є залежність їх водності, гідрологічного режиму та якості води від 
параметрів, що характеризують поверхню водозбору (лісистість, заболоче-
ність, еродованість, розораність, зарегульованість тощо).

Водозбірна площа і діяльність на ній людини у багатьох випадках впли-
ває на річку більш суттєво ніж точковий стік забруднень. Точкові стоки — це 
локальні впливи, водозбір — це глобальний вплив на стан малої річки. Малі 
річки формують водні ресурси, гідрологічний режим і якість води середніх 
річок та основної річки, створюють природні ландшафти прилеглих терито-
рій [1]. 

Малі річки є  одним з  основних елементів географічної складової, що 
характеризується деякими особливими властивостями, і які необхідно вра-
ховувати при використанні природних ресурсів для збереження рівноваги 
у навколишньому природному середовищі.

Спеціалістами УКРНДІЕП за останні декілька років проведено ряд експе-
риментальних та дослідницьких робіт з  вивчення малих річок та їх еколо-
гічного стану [2—5]. Результатом проведених досліджень була розроблена 
та затверджена Програма збереження малих річок Харківської області до 
2016 року [6].

Також були проведені роботи, присвячені проблемі відтворення та збе-
реження малих річок Харківської області з розробленням конкретних при-
роодохонних заходів [7—8], визначенню концептуальних положень з  від-
творення та збереження малих річок України на локальному, регіональному 
та національному рівнях [9—12]. 

При управлінні природоохоронною діяльністю важливою задачею 
є  комплексна оцінка якості навколишнього середовища або інтегральна 
оцінка основних її компонентів (атмосферного повітря, водних об’єктів, 
ґрунтового покриву, рослинного й тваринного світу) з можливістю рангуван-
ня природних об’єктів за ступенем екологічної небезпеки. 

Інструментарієм встановлення зон екологічної небезпеки слугують 
комплексні й інтегральні показники якості навколишнього середовища.

Інтегральні оцінки стану водного середовища можуть базуватися на: 
абсолютних вимірах системи моніторингу, показниках ступеня зміни в про-

сторі й  часі якісного стану водних об’єктів, визначенні ступеня впливу на 
реципієнтів, впливу антропогенного навантаження на водне середовище, 
критеріальних показниках стану водної екосистеми.

У роботі оцінка екологічного стану основних малих річок України здій-
снювалася на основі методики екологічної оцінки [13, 14].

Оцінка сучасного екологічного стану малих річок проведена за інфор-
мацією, отриманою від Міністерства екології та природних ресурсів України 
у  2012—2015  роках та за результатами експедиційних досліджень 2013—
2014 рр. [7, 8]. 

Для оцінки були використані такі гідрохімічні та гідрофізичні показники:

-	 компоненти сольового складу: (сума іонів, хлориди, сульфати); 
-	 показники трофо-сапробіологічного стану: завислі речовини, роз-

чинений кисень, рН, розчинені органічні речовини (за показниками 
БСК5 та ХСК), сполуки головних біогенних елементів (азот амонійний, 
азот нітратний, азот нітритний, фосфати); 

-	 специфічні речовини: нафтопродукти, СПАР, феноли; важкі метали 
(залізо загальне, цинк, мідь).

Розрахунок проводився за двома варіантами: шляхом опосереднення 
категорій показників у блоці та шляхом вибору найгіршої у блоці категорії. 
Індекс загальної екологічної оцінки в обох випадках знаходився як середнє 
блокових індексів. Таким чином, оцінка здійснювалась за середніми величи-
нами показників та, додатково, за середніми з найгірших величин.

Значення індексів екологічної оцінки трактуються на основі класифіка-
цій, згідно з методиками [13, 14].

Для оцінки екологічного стану малих річок України були використані 
відомчі дані за 2013—2015 роки по основних пунктах спостереження на 
основних малих річках, де проводяться систематичні спостереження. Була 
виконана оцінка екологічного стану основних малих річок наступних басей-
нів України:

-	 річки Дніпро — 63 малі річки; 
-	 річки Сіверський Донець — 23 малі річки;
-	 річки Дунай — 11 малих річок;
-	 річки Південний Буг — 12 малих річок;
-	 річки Дністер — 9 малих річок; 
-	 річок Західний Буг і Сян — 6 малих річок;
-	 річки Приазов’я — 6 малих річок;
-	 річки Причорномор’я — 5 малих річок;
-	 річки Криму (м. Севастополь) — 4 малі річки. 
Більш детальний аналіз був проведений по малих річках Харківської 

області, з  урахуванням експедиційних досліджень, проведених у  2013—
2014 роках [7, 8]. 
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Значення найгірших інтегральних екологічних індексів (ІЕ) за 2013—
2015 роки у малих річках, розрахованих за середніми значеннями блокових 
індексів, наведені на рисунках 1—4. 

Екологічний стан малих річок у  басейні р.  Дніпро (рис.1)
За значеннями інтегральних екологічних індексів за середніми величи-

нами не виходили за межі 3,5  ≤  ІЕ  ≤  4,9, що дозволяє класифікувати якість 
води як проміжну між 4 та 5 категоріями («задовільні-посередні» за еколо-
гічним станом, «слабко-помірно забруднені» за ступенем чистоти) ІІІ класу 
якості води. 

Екологічний стан малих річок у  басейні р.  Дністер (рис.2)
Найгірші значення інтегральних екологічних індексів за середніми ве-

личинами не виходили за межі 3,75  ≤  ІЕ  ≤  3,94, що дозволяє класифікувати 
якість води як 4 категорію («задовільні» за екологічним станом, «слабко за-
бруднені» за ступенем чистоти) ІІІ класу якості води. 

Екологічний стан малих річок у  басейні р.Південний Буг (рис.2)
Найгірші значення інтегральних екологічних індексів за середніми вели-

чинами не виходили за межі 4,04  ≤  ІЕ  ≤  4,99, що дозволяє класифікувати що 
дозволяє класифікувати якість води як проміжну між 4 та 5 категоріями («за-
довільні-посередні» за екологічним станом, «слабко-помірно забруднені» за 
ступенем чистоти) ІІІ класу якості води.

Екологічний стан малих річок Криму (рис.2)
Найгірші значення інтегральних екологічних індексів за середніми ве-

личинами не виходили за межі 4,34  ≤  ІЕ  ≤  4,47, що дозволяє класифікувати 
якість води як проміжну між 4 та 5 категоріями («задовільні-посередні» за 
екологічним станом, «слабко-помірно забруднені» за ступенем чистоти) 
ІІІ класу якості води.

Екологічний стан малих річок у  басейні р.  Сіверський Донець (рис.3)
Найгірші значення інтегральних екологічних індексів за середніми ве-

личинами не виходили за межі 3,75  ≤  ІЕ  ≤  3,94, що дозволяє класифікувати 
якість води як 4 категорію («задовільні» за екологічним станом, «слабко за-
бруднені» за ступенем чистоти) ІІІ класу якості води. 

Екологічний стан малих річок Приазов›я (рис. 3)
Найгірші значення інтегральних екологічних індексів за середніми ве-

личинами не виходили за межі 4,63  ≤  ІЕ  ≤  5,33, що дозволяє класифікувати 
якість води як 5 категорію («посередні» за екологічним станом, «помірно за-
бруднені» за ступенем чистоти) ІІІ класу якості води.

Екологічний стан малих річок Причорномор›я (рис.4)
Найгірші значення інтегральних екологічних індексів за середніми ве-

личинами не виходили за межі 3,81  ≤  ІЕ  ≤  4,58, що дозволяє класифікувати 

Рис. 1. Найгірші значення інтегральних екологічних індексів у малих річках  
басейна р. Дніпро 

Рис. 2. Найгірші значення інтегральних екологічних індексів у малих річках  
басейнів р. Дністер, Південний Буг та річок Криму

якість води як проміжну між 4 та 5 категоріями («задовільні-посередні» за 
екологічним станом, «слабко-помірно забруднені» за ступенем чистоти) ІІІ 
класу якості води.

Екологічний стан малих річок у  басейні Західного Бугу і  Сяну.
У малих річках басейнів р.  Західний Буг і  р.  Сян Значення інтеграль-

них екологічних індексів за середніми величинами не виходили за межі 
2,37  ≤  ІЕ  ≤  2,73, тобто поверхневі води оцінюються як «дуже добрі — добрі» 
за екологічним станом та «чисті-відносно чисті» за ступенем чистоти. 
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Таким чином, перевищень 3 категорії ІІ класу якості за значеннями ін-
тегральних екологічних індексів за середніми величинами за означений 
період не спостерігалось. Якість поверхневих вод всіх досліджених ділянок 
малих річок даного басейну оцінюється як «добрі» за станом та «дуже чисті» 
за ступенем чистоти. 

Екологічний стан малих річок у  басейні р.  Дунай
У малих річках басейну р.  Дунай також не спостерігалось перевищень 

3 категорії ІІ класу якості і оцінюються як „добрі” за станом, „дуже чисті” та 

Рис. 3. Найгірші значення інтегральних екологічних індексів у малих річках  
басейну р. Сіверський Донець

Рис. 4. Найгірші значення інтегральних екологічних індексів у малих річках 
Причорномор’я та Приазов’я

за ступенем чистоти (забрудненості). Значення за середніми величинами не 
виходили за межі 1,64  ≤  ІЕ  ≤  2,79, тобто поверхневі води води оцінюються як 
«дуже добрі — добрі» за екологічним станом, «чисті-відносно чисті» за сту-
пенем чистоти.

Якщо виходити з концепції, що умовою збереження стабільності існуван-
ня екосистеми річки є не перевищення значень інтегральних індексів верх-
ньої границі 3 категорії ІІ класу якості поверхневих вод, що класифікуються 
відповідно методикам [2, 3] як «добрі» за їх станом та «досить чисті» за ступе-
нем їх чистоти (забрудненості), тоді потребують особливої уваги та розробки 
першочергових природоохоронних заходів саме ті водні об’єкти, зокрема, 
малі річки, у яких спостерігалось перевищення даної категорії якості поверх-
невих вод. 

Нами були відібрані ті річки, які задовольняють даній умові:
-	 у басейні р. Дніпро такими є: р.  Супій, р. Сріблянка, р. Ірклійка, р. Віль-

шанка та Боровиця у  Черкаська області; р.  Тагамлик, р.  Коломак, 
р. Говтва, р. Орчик, р. Солониця та р. Сухий Омельник у Полтавській 
області; р. Берестова у Харківській області та р. Каланчак у Херсон-
ській області;

-	 у басейні р.  Дністер: р. Бєлочі у Одеській області та р. Свіча у Львів-
ській області;

-	 у басейні р.  Південний Буг: р.  Мертвовод у  Миколаївській обасті.; 
р. Чорний Ташлик у Кіровоградській області; р. Кодима у Одеській об-
ласті; р. Гнилий Тікич у Черкаській обл.; р. Соб у Вінницькій області;

-	 басейні р.  Сіверський Донець: р. Кривий Торець у Донецькій області; 
р.  Крайня Балаклійка, р.  Гамольша, р. Лебяж’я, р. Середня Балаклій-
ка, р.  Тетлега, р.  Волоська Балаклійка, р.  Великий Бурлук, р.  Вовча, 
р. Роганка, р. Рогозянка, р. Мерефа, р. Плотва у Харківській області, 
р.  Красна у Луганській області;

-	 у басейні р.  Південний Буг: р.  Мертвовод у  Миколаївській області; 
р. Чорний Ташлик у Кіровоградській області; р. Кодима у Одеській об-
ласті; р. Гнилий Тікич у Черкаській області та р. Соб у Вінницькій об-
ласті;

-	 серед малих річок Приазов›я: р. Грузька, р. Сухий Єланчик, р. Мокрий 
Єланчик, р. Булавін у  Донецькій області;

-	 серед малих річок Криму: р. Балаклавка та р. Кача у м.Севастополь.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз та рангування отриманих результатів стану якості по-

верхневих вод басейнів малих річок України у межах адміністративних ра-
йонів свідчить, що першочергову увагу необхідно звернути на поліпшення 
екологічного стану зазначених малих річок у басейнах р. Дніпро, р.  Дністер, 
р. Південний Буг та р.  Сіверський Донець, а також річок Приазов’я та Криму. 
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Природоохоронні заходи потрібно розробляти саме для цих малих рі-
чок з огляду наявного сучасного погіршення їх екологічного стану. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ХІМІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТАМПОНАЖНОГО ЦЕМЕНТУ 

При розвідувальному і  експлуатаційному бурінні нафтових і  газових 
свердловин, а  також при капітальному їх ремонті застосовують тампонаж-
ні цементи, що представляють собою, в основному, різновиди портландце-
менту. Тампонажні цементи використовують для цементування свердловин, 
мета якого — ізолювати продуктивні шари від водоносних, а також відокре-
мити шари один від одного при багатопластових покладах. Цементування 
(тампонування)  — дуже відповідальна стадія складного процесу буріння; 
якість цементування часто визначає ефективність експлуатації свердлови-
ни, а при розвідувальному бурінні — можливість правильної оцінки запасів 
продуктивних шарів в досліджуваному родовищі.

При цементуванні свердловини в  неї опускають колони обсадних ста-
левих труб різного діаметру і заповнюють утворений кільцевий простір між 
стінками свердловини і  зовнішнім діаметром труб швидкотверднучим це-
ментним розчином. 

Умови для твердіння цементу в свердловині виключно складні, при цьо-
му цементи піддаються дії надмірного тиску, агресивних пластових вод, які 
надають помітний корозійний вплив на цементний камінь, особливо в умо-
вах підвищених температур і тиску, коли можлива істотна водопроникність 
цементного кільця. Особливо складними є умови служби цементу в газових 
свердловинах, коли після закінчення цементування відбувається дифузія 
газу з пласта в свердловину [1].

Результати багаторічних досліджень і узагальнення досвіду експлуатації 
нафтових та газових родовищ дозволили визначити найважливіші вимоги до 
якості тампонажного цементу. Вони зводяться в основному до наступного. 
Цементний розчин (шлам) повинен мати достатню плинність, що забезпечує 
можливість швидкого його закачування в колону труб, а потім продавлюван-
ня в затрубний простір. Тампонажні цементи повинні характеризуватися не-
обхідною міцністю в перші дві доби твердіння. Міцність затверділого цемент-
ного розчину в короткі терміни твердіння повинна забезпечити закріплення 
колони в  стовбурі свердловини, необхідну її стійкість при розбурюванні 
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і  перфорації, ефективну ізоляцію від проникних порід. Цементний камінь 
має бути стійкий по відношенню до агресивних пластових вод на глибоких 
горизонтах і водонепроникним, щоб захистити продуктивні пласти від плас-
тових вод і обсадні колони від проникнення кородуючих рідин, що містять 
велику кількість різних солей. У початковий період тверднення цементний 
камінь повинен бути досить пластичним, щоб при перфорації свердловин 
в ньому не утворилися тріщини, і в той же час досить довговічним в умовах, 
коли йому доводиться протистояти впливу не тільки агресивних пластових 
вод, а й високої температури і тиску [2].

Цемент одного різновиду не може задовольняти всім вимогам, 
пов’язаним з різними умовами його роботи в свердловинах. Тому розробка 
складів спеціальних тампонажних цементів, у  тому числі з  використанням 
відходів, є нагальною технологічною та екологічною проблемою [3]. 

У теперішній час в  Україні актуальною задачею є  утилізація значних 
об’ємів відходів різноманітних галузей промисловості, які утворюються у ре-
зультаті основного технологічного процесу. З іншого боку створення спеці-
ального тампонажного цементу дозволить якісно виконувати проведення 
бурильних робіт та подальшу експлуатацію нафтових та газових свердловин. 
Тому метою даної роботи є розробка складів важких тампонажних цементів 
з використанням хромвмісних відходів хімічної промисловості. 

Для отримання важких тампонажних цементів обрано систему CaO—
Fe2O3—Cr2O3—Al2O4 до складу якої входять гідравлічно активні алюмінати 
кальцію, браунміллеріт, а також хроміт кальцію, який має значну щільність. 
Тому для розробки складів важких тампонажних цементів була обрана об-
ласть, обмежена сполуками CaAl2O4, Ca12Al14O33, Ca3Al2O6, CaCr2O4, Ca4Al2Fe2O10.

Для встановлення можливості використання складів розроблюваних 
цементів при підвищених температурах експлуатації був проведений роз-
рахунок складів та температур евтектик у бінарних та потрійних перетинах 
вибраної області системи за методом Епстейна — Хоуленда. За результатами 
проведених розрахунків встановлено, що склади бінарних та потрійних пе-
ретинів мають температури плавлення понад 1100 °С, зміщені до браунміл-
леріту та можуть використовуватись для розробки тампонажних цементів, 
які придатні для цементування «гарячих» нафтових та газових свердловин.

При розробці технології отримання тампонажних цементів використо-
вувалися наступні сировинні матеріали: крейда за ДСТУ Б  А.  1.1—20—94, 
відхід відпрацьованого алюмохромового каталізатора пароповітряної кон-
версії вуглеводнів ГИАП-14С (ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»»), 
піритні недогарки за ТУ У 24.1-21967769-001:2005. Недостатню кількість алю-
мінатної складової вводили за допомогою глинозему металургійного марки 
Г-00 за ГОСТ 30558-98.

Для синтезу зразків заданого фазового складу проводилося послідовне 
подрібнення, змішування і  випалення сировинних сумішей. Ретельне по-

дрібнення і змішування сировинних компонентів проводилось в лаборатор-
ному кульовому млині «мокрим способом» (вологість шламу 50 мас. %). Тон-
кість помелу контролювалася ситовим аналізом (повний прохід через сито 
№ 006). Перед випалюванням сировинні суміші формувалися методом дво-
стороннього пресування при питомому тиску 60—80 МПа. Випал брикетів 
здійснювався в криптоловій печі при температурах синтезу 1250—1300 °С 
та ізотермічній витримці 2 години.

Хімічний склад вихідних сировинних сумішей наведено у табл. 1.
Результати дослідження фізико-механічних властивостей розроблених 

тампонажних цементів наведено у табл. 2—4.
За ДСТУ Б  В 2.7-88-99 для отриманого цементу було визначено рухли-

вість за допомогою осадки конусу цементного тіста з водо-цементним від-
ношенням 0,5 (табл. 2).

За результатами дослідження встановлено, що всі зразки цементу ма-
ють розпливання стандартного конусу понад 200 мм, що відповідає вимогам 
ДСТУ Б  В.  2.7-88-99. При цьому склад цементу № 3 має терміни тужавіння, 
які не відповідають вимогам стандарту, оскільки початок тужавіння повинен 
бути не раніше 2 годин, а кінець не раніше 4 годин.

Таблиця 1. Хімічний склад сировинних сумішей

№ складу СаO Al2O3 Cr2O3 Fe2O3

1 32,54 40,99 18,26 8,21
2 40,02 34,25 18,26 8,21
3 45,97 22,31 18,26 8,21

Таблиця 2. Визначення рухливості тампонажного цементу 

№ складу Терміни тужавіння, год-хв Розпливання стандартного конусу 
тіста з В/Т=0,5, ммпочаток кінець

1 3—12 4—45 210
2 3—34 7—07 215
3 1—43 3—29 205

Таблиця 3. Визначення міцності тампонажних цементів

№ скла-
ду

Об’ємна 
маса, кг/м3

Межа міцності при стисканні, 
МПа, у віці, діб Межа міцності 

при вигині, МПа
1 2 7 28

1 3723 25,2 32,5 40,6 45,3 7,0
2 3480 38,7 39,9 42,3 48,4 7,2
3 3630 21,0 30,7 33,9 42,3 6,2
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За результатами визначення міцності, які наведені у табл. 3 встановлено, 
що розроблені цементи мають межу міцності при стиску у віці однієї доби 
понад 20 МПа та межу міцності при вигині у віці однієї доби понад 6 МПа, що 
повністю відповідає вимогам стандарту.

Оскільки для газоносних регіонів України характерними є  підвищені 
температура і  тиск у  свердловині, було досліджено вплив автоклавної об-
робки на міцність тампонажних цементів, результати яких наведено у табл. 4.

Таблиця 4. Вплив автоклавної обробки на характеристики міцності 
тампонажних цементів 

№ складу
Міцність зразків тампонажного цементу

До автоклавної обробки Після автоклавної обробки
(Р=0,8 МПа,Т=172 °С)

1 7,0 6,7
2 7,2 7,0
3 6,2 5,9

Було встановлено, що після автоклавної обробки міцність на згин тампо-
нажного цементу зменшується незначно, що не впливатиме на технічні ха-
рактеристики тампонажних цементів. За сукупністю основних фізико-меха-
нічних характеристик оптимальним є склад цементу № 2, який містить фази 
CaAl2O4, CaCr2O4, Ca4Al2Fe2O10, Ca12Al14O33.

Таким чином, за результатами проведених досліджень встановлено, що 
з  використанням відходів відпрацьованого алюмохромового каталізатора 
пароповітряної конверсії вуглеводнів ГИАП-14С (ПрАТ «Сєвєродонецьке 
об’єднання «Азот»») можливе отримання тампонажних цементів, які придат-
ні для цементування «гарячих» нафтових та газових свердловин.

ЛІТЕРАТУРА
1. Булатов А. И. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин / Булатов А. И., 

Проселков Ю. М., Шаманов С. А. — М. : Недра-Бизнесцентр, 2003. — 1007 с.
2. Овчинников В.  П.  Физико-химические процессы твердения, работа в  скважине и  корро-

зия цементного камня / Овчинников В.  П., Аксенова Н.  А., Овчинников П.  В.  — Тюмень: 
Экспресс, 2011. — 367 с.

3. Девятова Н.  Б.  Ресурсосберегающая технология тампонажного цемента / Девятова Н.  Б., 
Корогодская А. Н., Шабанова Г. Н. // Хімія та сучасні технології: VIII Міжнар. науково-техн. 
конф., 26—28 квітня 2017 р.: тези доп. — У VIІ томах, т. ІІ. — Дніпро: УДХТУ, 2017. — С. 129.

УДК: 504.4.054(083.74)556.531

Крайнюков О. М., д-р геогр. наук, Якушева А. В. 
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків, Україна

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ 
ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В Україні відповідно до статті 36 Водного Кодексу України [1] встановлю-
ються нормативи екологічної безпеки для двох категорій водокористуван-
ня: гранично допустимі концентрації (ГДК) речовин у водних об’єктах, вода 
яких використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та 
інших потреб населення та гранично допустимі концентрації речовин у вод-
них об’єктах, вода яких використовується для потреб рибного господарства.

Близькими нормативами за значенням до ГДК, що застосовуються 
в Україні, в країнах ЄС є стандарти якості довкілля (СЯД). Однак, на відміну 
від ГДК, які використовуються для нормування лише якості води певних ка-
тегорій водокористування, стандарти якості довкілля встановлюються для 
складових водної екосистеми (водного середовища, донних відкладів та 
біоти), а  також розповсюджуються на оцінку ризику для здоров’я людини. 
З метою апроксимації українського законодавства в сфері водної політики 
до європейського законодавства, виникає необхідність в імплементації під-
ходів щодо встановлення стандартів якості поверхневих вод в Україні до єв-
ропейських.

В країнах ЄС стандарти якості поверхневих вод використовуються для 
контролю за скидом забруднюючих речовин зі стічними водами у поверх-
неві водні об’єкти, для відповідності умовам видачі дозволів на спеціальне 
водокористування та для інших цілей. Дотримання стандартів якості поверх-
невих вод забезпечує захист від можливого впливу хімічних речовин не тіль-
ки пелагічних, донних організмів, флори і фауни водної екосистеми, а також 
здоров’я людини, які віднесено до рецепторів ризику.

Слід відзначити, що не для всіх складових водної екосистеми необхідно 
встановлювати стандарти якості. Це залежить від екологічного стану водно-
го об’єкта, від особливостей міграції і трансформації речовини у водному се-
редовищі та ін. Наприклад, стандарти якості донних відкладів не встановлю-
ються, якщо хімічні речовини в них не накопичуються; стандарти якості біоти 
не потрібні, якщо речовина не володіє біоакумулятивними властивостями. 
За таких обставин ризик для здоров’я людини через споживання харчових 
продуктів з водного середовища буде відсутнім [2].

Ключовими даними для встановлення стандартів для водного середови-
ща є результати визначення токсичності з використанням базового набору 
тест-організмів, якість яких повинна бути належним чином перевірена з ме-
тою отримання ймовірних результатів. 
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Виділяють наступні підходи для визначення стандартів якості повеневих 
вод за відповідними методами:

-	  детермінований підхід з використанням методу на основі коефіцієн-
ту безпеки, який приймається за найнижчу довірчу одиницю виміру;

-	  імовірнісний підхід з використанням методу моделювання розподілу 
видів (тест-організмів) за чутливістю до дії токсичних речовин;

-	  з використанням методів на основі екосистемних моделей і польо-
вих досліджень.

Методологія встановлення стандартів якості поверхневих вод узгоджу-
ється з положеннями REACH1 для оцінки впливу речовин, які постійно надхо-
дять у поверхневі води [3]. У всіх трьох методах невизначеність враховуєть-
ся шляхом застосування коефіцієнта безпеки. Якщо всі методи можуть бути 
використані, остаточне значення стандарту якості поверхневих вод бажано 
встановлювати з використанням методу розподілу видів за чутливістю або 
на основі моделювання екосистемних досліджень, оскільки вони передба-
чають більш надійний підхід до оцінки впливів на екосистему.

Неможливо попередньо визначити, який з методів є кращим, вибір оста-
точного значення стандарту якості поверхневих вод залишається предме-
том експертного заключення. Так, розподіл видів за чутливістю дає надійну 
оцінку діапазону чутливості, що виникає в екосистемі, але він все ще ґрун-
тується на даних окремих видів, а  взаємодію видів на рівні екосистеми не 
охоплює. При використанні екосистемних моделей часто неможливо відо-
кремити причинно-наслідкові зв’язки, але вони можуть вказувати на довго-
тривалі впливи на екосистему, які не можуть бути визначені в лабораторних 
дослідженнях.

Якщо нормативи ГДК представлено одним значенням гранично допусти-
мої концентрації забруднюючої речовини у воді водних об’єктів, то стандарт 
якості виражається двома значеннями:

МАС2-EQS3 — максимально допустимою концентрацією речовини при її 
короткостроковій дії на тест-організми;

АА4-EQS — середньорічною концентрацією речовини при її довготрива-
лій дії на тест-організми.

При визначенні АА-EQS зазвичай використовуються дані хронічної ток-
сичності, які отримуються на основі довгострокових експериментів, а МАС-
EQS ґрунтується на значеннях гострої токсичності, які отримуються за допо-
могою короткострокових експериментів [2].

1 REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) – ре-
гламент Європейського Союзу з реєстрації, оцінки, авторизації і обмеження вироб-
ництва і використання хімічних речовин.

2  МАС — maximum allowable concentration.
3  EQS — еnvironmental quality standard (укр. стандарт якості довкілля).
4  АА — annual average.

Таким чином, відповідно до європейського законодавства для визна-
чення стандарту якості поверхневих вод усі можливі рецептори ризику при-
ймаються до уваги. Крім того, враховуються прямі і непрямі шляхи впливу на 
водну екосистему (через воду, донні відклади, біоакумуляцію та ін.), а також 
враховується можливий вплив хімічного забруднення джерел питного во-
допостачання на здоров’я людини. Застосування мінімум двох підходів з ви-
користанням коефіцієнтів безпеки дозволяють отримати надійні значення 
стандартів якості поверхневих вод, дотримання яких дозволяє захистити 
біотичну складову водних екосистем, а також здоров’я людини від несприят-
ливих ефектів, що спричинені надходженням забруднюючих хімічних речо-
вин у поверхневі водні об’єкти.
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БІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ В  СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

У зв’язку із сучасним зовнішньополітичним курсом українського Уряду, 
спрямованим на європейську інтеграцію, набули актуальності заходи з удо-
сконалення системи моніторингу поверхневих вод відповідно до положень 
Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС. Згідно з тлумаченням поняття «еко-
логічний стан», наведеним у зазначеній Директиві, для визначення екологіч-
ного стану і класифікації поверхневих вод в якості обов’язкових визначено 
нормативні значення біологічних, гідро- морфологічних та фізико-хімічних 
показників якості води.

У ряді наукових публікацій відзначається важлива роль біотичної скла-
дової наземних та водних екосистем у  збереженні структури та характеру 
функціонування в  умовах антропогенного навантаження [1,2,3] Т.  П.  Купрі-
янова [3]…роль біотичної складової в  здатності екосистеми зберігати свої 
властивості вбачає в притаманній біоценозу мінливості та здатності адапту-
ватися до змінених абіотичних умов, трансформувати середовище існування 
таким чином, щоб компенсувати можливі негативні впливи і забезпечувати 
стійке функціонування екосистеми. За В.  І.  Вернадським [4] процеси гео-
логічної та морфологічної зміни поверхні Землі, процеси, які відбуваються 
у ґрунті, атмосфері та океані, перерозподіл і міграція хімічних елементів най-
тіснішим чином пов’язані з процесами, що відбуваються у біоті. Саме біота, 
біотичні компоненти екосистем є  в першу чергу мішенню антропогенного 
впливу, а також найбільш чутливими показниками зміни природного серед-
овища.

У зв’язку з  необхідністю виявлення антропогенних змін стану природ-
ного середовища виникла потреба в організації спеціальної інформаційної 
системи- системи моніторингу навколишнього природного середовища. 
Важливою складовою системи моніторингу є біологічний моніторинг. 

Основними засобами збору інформації в  системі біологічного моніто-
рингу є  спостереження та експеримент. Спостереження протягом часу за 
станом біологічних систем, підлеглих впливу зовнішніх факторів, дозволя-
ють виявити основні тенденції в зміненні стану у відповідній екосистемі. Як 
правило, такі спостереження здійснюються в природних умовах. Методич-
ним засобом для проведення спостережень є  біоіндикація [5]. Для визна-
чення токсичних властивостей води з  урахуванням сукупної дії присутніх 
у  ній токсичних речовин використовується біотестування  — метод експе-
риментального визначення токсичності води за зміною певних показників 

життєдіяльності тест-організмів. Еколого-токсикологічний показник є одним 
із екологічно значущих і обов’язкових у системі оцінки екологічного стану 
поверхневих водних об’єктів [6].

Біомоніторинг, як підсистема моніторингу антропогенних впливів на 
стан екосистем, повинен виявляти критичні ситуації, які виникають у їх біо-
тичній складовій, виділяти фактори впливу на біоту, вказувати напрямок 
розвитку і характер змін біоценозів та визначати можливі наслідки цих змін. 
Інформація, яку одержано на основі використання біологічних показників, 
відіграє таку ж важливу роль у системі моніторингу, як і отримана на основі 
фізико-хімічних показників стану навколишнього природного середовища.

Саме такими аргументами, очевидно, пояснюються зміни, які внесено 
до статті 21 Водного Кодексу України «Державний моніторинг вод»: у новій 
редакції 21 статті підкреслюється роль біологічного моніторингу в системі 
моніторингу вод, а саме: «Складовими державного моніторингу вод є моні-
торинг біологічних, гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показ-
ників» (у редакції Водного Кодексу України 1995 року такого ствердження 
не було). В  той же час аналіз матеріалів, наведених у  Національних допо-
відях про стан навколишнього природного середовища в  Україні за 2011 
та 2014 роки свідчить про те, що у порівнянні із спостереженнями з  оцінки 
якості поверхневих вод за гідрохімічними показниками (151 водний об’єкт) 
спостереження за гідробіологічними показниками проводились на 46 у 2011 
та 45 річках у  2014 році. Що стосується токсикологічної оцінки якості вод, 
такі спостереження проводились лише на 8 річках, які відносяться до тран-
скордонних, а тому токсикологічна оцінка якості води є необхідною, оскіль-
ки в прикордонних країнах цей показник є обов’язковим. Рекомендації щодо 
оцінки якості води транскордонних водних об’єктів розроблено Робочою 
групою ООН/ЄЕК [7], в яких відзначається, що одним із шляхів підвищення 
ефективності функціонування системи моніторингу водних об’єктів є комп-
лексна оцінка їх екологічного стану з використанням трьох груп показників: 
фізико-хімічних, біологічних та екотоксикологічних. При цьому слід підкрес-
лити, що наведена вище інформація у «Національних доповідях…» щодо хі-
мічного забруднення поверхневих вод, стану угруповань біоценозів водних 
екосистем і результатів спостережень за бактеріологічними показниками не 
узагальнюється та представлена в окремих розділах, що свідчить про відсут-
ність взаємодії між суб’єктами моніторингу, яку передбачено спеціальним 
нормативним документом [8]. Це не дозволяє виконати один із головних 
принципів функціонування системи моніторингу  — комплексності обро-
блення та використання інформації [9]. 

Окрім того, відповідно до положень Водної Рамкової Директиви 2000/60/
ЄС у сфері водної політики, при здійсненні всіх видів моніторингу в країнах 
ЄС дотримуються стандарти, розроблені Міжнародною організацією та Єв-
ропейським комітетом стандартизації, головною вимогою яких є отримання 
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науково-обгрунтованих та порівнянних даних [10]. Подібні стандарти для 
забезпечення ефективного функціонування системи моніторингу в  Україні 
відсутні.
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Кресин В. С., канд. техн. наук, Лавриненко Л. И., канд. техн. наук, Воронцова Г. И. 
Научно-исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский 
институт экологических проблем», г. Харьков, Украина

О ПРИЧИНАХ ЗАИЛИВАНИЯ БУХТ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ  
АЗОВСКОГО МОРЯ

В последние годы существенно обострилась проблема заиливания бухт 
северного побережья Азовского моря, что ведет к потере рекреационной 
способности прибрежной зоны, а также отрицательно влияет на размноже-
ние и вылов рыбы. Причинами заиливания этих бухт являются:

-	 мелководность моря и  наличие в нем, как минимум 2—х глобальных 
горизонтальных циркуляций со стоково-ветровыми течениями 
порядка (в среднем) 3—10 см/с, при средних ветрах со скоростями 
3—5 м/с;

-	 периодическая расчистка канала судового хода в  Таганрогском за-
ливе приводит к  постоянному пополнению запасов илов, притом, 
что сам канал является для них морфологической ловушкой и играет 
роль вторичного источника иловых взвесей;

-	 поступление взвешенных веществ и наносов со стоком рек, в первую 
очередь со стоком р. Дона и Кубани;

-	 поступление взвешенных веществ и наносов за счет разрушения бе-
реговой линии. 

Выполнено исследование причин заиливания бухт северного побережья 
Азовского моря на примере бухты Таранья с использованием методов мате-
матического моделирования морских течений и процессов массопереноса 
взвешенных частиц [1 — 7]. А также с использованием натурных исследо-
ваний, которые включали геоморфологическую и топографическую съемку 
береговой полосы, фотопанорамную съемку характерных участков и  мор-
фометрических форм, отбор пляжного материала, отбор донных отложений 
в акватории Тараньей бухты [8]. Натурные исследования проводились при 
участии ПАО «Гидропроект» (г. Харьков). В  настоящее время значительнее 
количество илов в акватории бухты (в отдельных местах от 2 до 4 метров) не 
позволяет использовать ее рекреационные возможности в полном объеме.

Для изучения морских течений в  акватории моря и  процессов массо-
переноса был разработан комплекс математических моделей, а также была 
проведена верификация разработанных математических моделей на осно-
ве проведенных натурных исследований. Учитывая мелководность моря, 
и, основываясь на работах [3—6], для решения задачи о распространении 
взвешенных веществ в акватории моря используется уравнение
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где u(x,y), v(x,y) — проекции вектора скорости течения на оси OX и OY, соот-
ветственно, м/с;

x, y —координаты осей OX и OY, соответственно;
С(x,y) — распределение концентрации взвешенных веществ в плане во-

дного объекта, г/м3;
H(x,y) — распределение в плане водного объекта глубин, м;
D- коэффициент турбулентной диффузии, м2/с; 
k- коэффициент седиментации, определяемый согласно [1], 1/с ;
sb — мутность, определяемая согласно [1], г/м3.
Выражение (1) является дифференциальным уравнением в частных про-

изводных, входящим в  двумерную краевую задачу о  распространении во-
дой взвешенных веществ. Граничными условиями для этой задачи являются:
для твердой границы GT — условие непротекания
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где N — внешняя нормаль к границе;
 VN — проекция потока на внешнюю нормаль к границе.
Для решения задачи (1) — (3) необходимо знать распределение функций 

U x y( , ), V x y( , ) при x, y Є Ω (здесь Ω — суть формализованное отображение ис-
следуемой области). В  связи с  тем, что численные значения этих функций 
должны удовлетворять уравнениям движения и неразрывности для всех x, 
y Є Ω , для их нахождения необходимо использовать методы математическо-
го моделирования в рамках гидродинамической теории стоковых и ветро-
вых течений в мелких водоемах. 

Уравнения, описывающие распределение средней по глубине скорости 
в  мелком водоеме (при отсутствии в нем плотностной стратификации), по-
лучены в работах [3, 4] интегрированием по вертикали трехмерных уравне-
ний движения и неразрывности и имеют вид:
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 — двухмерный оператор Гамильтона;

⋅  — оператор интегрирования по вертикали;
u(x, y ,z), v(x,y, z) — проекции вектора скорости 



v  на оси OX, OY, h(x,  y) — 
отметка дна водоема;  ξ(x,y)  — отметка поверхности водоема; H(x, y, t) = 
h(x,y) + ξ(x, y, t) — полная глубина водоема; mZ — коэффициент вертикальной 
турбулентной вязкости; μ  — коэффициент горизонтальной турбулентной 
вязкости.

По оценке П.  Веландера [5] при преобладании в  расчетном водоеме 
горизонтальной циркуляции, что является характерным для мелких водое-
мов, нелинейные слагаемые вида ∇ ∇uV vV

 

,  с высокой степенью точно-
сти аппроксимируются выражениями, отражающими слабую зависимость 
скорости течения от вертикальной координаты и имеющими вид 
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Здесь U u uH= = , V v vH= =  (7) 
По отношению к выделенному расчетной сеткой объему воды две внеш-

ние силы формируются касательными напряжениями на границах дно  — 
вода и воздух — вода. Результаты исследований различных форм задания 
трения у дна при стоковых течениях, приводимые в работах [3—6], а также 
в работе [7] показывают, что традиционно используемый при описании от-
крытых потоков квадратичный закон трения у дна и у поверхности позво-
ляет получить наиболее точное описание поля скоростей и в приближении 
плановой задачи. Пример результата расчетов течений в  Азовском море 
приведен на рисунке.

Расчеты течений с шагом азимута ветра величиной 45 град показали, что 
независимо от азимута ветра и его скорости, наличие глобальных циркуля-
ций, аналогичных приведенным на рисунке сохраняется. Представляет без-
условный интерес оценка содержания взвесей, формирующих косы и ило-
вые отложения вдоль северного побережья Азовского моря.

С этой целью использована, полученная работе [9] эмпирическая за-
висимость, связывающая величину средней по глубине мутности (концен-
трации взвешенных веществ) со средней по глубине скоростью, глубиной 
и гидравлической крупностью (W).
 Scp = К  ∙  0,024V3/(hW), (8)
здесь Sср — мутность, образованная иловой фракцией, мг/дм3; К — эмпири-
ческий коэффициент, безразмерный, учитывающий особенности взвешен-
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ных веществ конкретного исследуемого водного объекта; V — средняя по 
глубине скорость, см/с. Используя характерные для северной прибрежной 
зоны значения этих величин для Scp получим содержание иловых взвесей 
в пределах (50—120) мг/дм3. Столь высокое содержание взвесей приводит 
к двум последствиям: росту размеров кос и заиливанию образованных эти-
ми косами бухт.

Подтверждением этому служит формирование и рост кос вдоль север-
ного побережья моря. Выполненное сопоставление результатов расчета 
переноса взвешенных веществ с космическими снимками, отображающими 
мутность Азовского моря, показало, что основные тенденции в распределе-
нии взвесей отображаются удовлетворительно, а расчетные значения соот-
ветствуют данным натурных наблюдений. 

ВЫВОДЫ
1. Проведенные комплексные исследования причины заиливания бухт 

северного побережья показали, что основной механизм их заилива-
ния связан с  особенностью морских течений, формирующих в  вос-
точной части этих бухт локальные циркуляции. Количество ила, кото-
рое оседает на дно, наибольшее в той части бухты, где есть застойные 
зоны и зоны с локальными горизонтальными циркуляциями водных 

Рис. Распределение векторов скорости в узлах расчетной сетки для Азовского моря 
при южном ветре со скоростью 5 м/с.

масс. Размыв береговой линии дает незначительный вклад в заиле-
ние акватории бухт. 

2. Судовой ход, расположенный восточнее Белосарайской косы, явля-
ется стабильной морфологической ловушкой для илов и  потенци-
альным вторичным источником загрязнения побережья иловой со-
ставляющей. Свалки грунтов, расположенных между судовым ходом 
и  восточной частью Белосарайской косы, также являются источни-
ком илового загрязнения Тараньей бухты. Степень активности этих 
источников определяется характером течений и носит сезонный ха-
рактер.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
МОЛОЧНОГО ЛИМАНА АЗОВСКОГО МОРЯ

Молочный лиман расположен в  юго-западной части Азовского моря 
и  имеет характерные размеры: длина  — 32  км, максимальная ширина  — 
8 км, глубина в настоящих условиях— до 3 м, площадь — 168 км². В лиман 
впадают реки Молочная, Джекельня и Тащенак. От Азовского моря лиман от-
делён косой Пересыпь и соединяется с морем одной протокой (промоиной). 
До XV века Молочный лиман был заливом Азовского моря. С конца XV века 
пролив, соединяющий лиман с морем закрылся, и Молочный лиман превра-
тился в соленое озеро. В 1943 г. лиман был соединен с Азовским морем ис-
кусственным каналом, что позволило временно улучшить гидрохимические 
показатели — прежде всего снизилась соленость воды. В 1974 г. первый ис-
кусственный пролив был засыпан и вместо него был построен в новом месте 
канал, соединяющий лиман с морем. С этого времени возникли проблемы, 
связанные с необходимостью постоянной расчистки канала от наносов.

Молочный лиман является местом гнездования многих видов птиц, не-
рестилищем и местом для нагула ценных морских рыб (камбала-глосса, азо-
во-черноморская кефаль, бычки, пиленгас). В «урожайные» годы в лимане 
ежегодно вылавливали от 2-х до 10 тысяч тонн рыбы. В Азовском море ком-
фортный для рыб (пиленгас) уровень солености воды составляет 15 г/дм3, 
однако из-за пересыхания канала и его занесения песком соленость в Мо-
лочном лимане в  различные сезоны колебалась в  пределах от 45 г/дм3до 
60 г/дм3, что приводило к замору рыбы. В течение нескольких последних лет 
русло промоины заносилось песком и обмелело, вместе с ним обмелел и сам 
Молочный лиман. По этой причине в него перестала заходить рыба. Лима-
ну грозит пересыхание. Это обусловлено наличием в Азовском море вдоль 
берегового течения с высоким содержание взвесей и отложением наносов, 
переносимых в устье промоины. К сожалению, решения о восстановлении 
природных свойств лимана принимались без соответствующего научно-
го обоснования. Несмотря на 50-летний печальный опыт использования 
промоины ее опять пытаются восстановить с использованием канала рас-
положенного перпендикулярно косе Пересыпь. Очевидно, что расход рек, 
впадающих в Молочный лиман, явно недостаточен для компенсации потерь 
на испарение — отсюда постоянно будет происходить рост солености и об-
меление акватории лимана.

Единственно правильным решением для спасения лимана является его 
«вентиляция» (промывка) с использованием 2-х источников азовской воды. 

Очевидно, что основной целью выполняемых работ должно быть решение, 
обеспечивающее «вентиляцию» Молочного лимана азовской водой для вос-
становления, в первую очередь, жизнедеятельности традиционных флоры 
и фауны этого ареала. Для этого необходимо: выполнить расчеты течений 
в  Азовском море и  Молочном лимане; определить расположение венти-
лирующих проток и повторными расчетами течений подтвердить положи-
тельное решение поставленной задачи. Необходимо отметить, что положи-
тельное решение аналогичной задачи было предложено нашим институтом 
для Белосарайской косы в  связи с  заиливанием Тараньей бухты. Мировая 
практика показывает, что при таком подходе достигаются две важнейшие 
цели  — стабильное улучшение качества воды в  «вентилируемых» водных 
объектах и предотвращение заиливания вентиляционных каналов. В част-
ности, напрашивается такое очевидное решение как создание 2-х неболь-
ших каналов, один из которых соединит Молочный лиман с Утлюкским лима-
ном, а второй с Азовским морем.Очевидно, что при этом скорости течений 
(за счет постоянной разницы в отметках поверхности) в этих лиманах будут 
достаточны, чтобы предотвратить его заиливание. А это значит, что их экс-
плуатация не потребует частых и значительных затрат на расчистку каналов. 
Что касается переработки тела самой косы в направлении ее разрушения, 
то из практики исследования динамики размера «азовских кос» следует, что 

Рис. Распределение векторов скорости в узлах расчетной сетки для Азовского моря 
при северо-восточном ветре со скоростью 5 м/с
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они постепенно растут, а не разрушаются. В подтверждение предложенного 
выше решения специалистами УКРНИИЭП были выполнены расчеты течений 
в  Азовском море для различных метеоусловий. Пример расчета скорости 
морских течений для характерной ветровой ситуации(северо-восточный 
ветер) приведен на рисунке. При этом всегда будет обеспечено перетекание 
морской воды из Молочного лимана в Утлюкский лиман и наоборот.

Из представленного на рисунке распределения скоростей морского те-
чения обращает на себя внимание наличие в Азовском море в районе Ут-
люкского и  Молочного лиманов стабильной горизонтальной циркуляции 
водных масс. Последнее означает, что отметки поверхности воды в устьях 
обоих лиманов будут всегда различными, а это значит, что будет обеспечено 
восстановление солености в Молочном лимане до уровня солености в Азов-
ском море и полная компенсацию потерь воды на испарение, т.  е. увеличе-
ние глубин на всей акватории лимана.
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ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ БУДІВНИЦТВА МОСТУ ЧЕРЕЗ 
КЕРЧЕНСЬКУ ПРОТОКУ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН КЕРЧЕНСЬКОЇ ПРОТОКИ  
ТА АЗОВСЬКОГО МОРЯ

Будівництво мосту через Керченську протоку почалось із лютого 2016 
р. Мост буде з’єднувати Таманський півострів з о. Тузла та м. Керч з о. Тузла. 
При цьому буде використана раніше відсипана Росією дамба від Тамансько-
го півострова в напрямку о.Тузла. До складу мостових споруд входить авто-
шляховий перехід з чотирма смугами руху та залізнична двоколійна дорога. 
Планується закінчення будівництва автошляхового мосту в кінці 2018 р. та 
залізничного — в кінці 2019 р. Загальна довжина переходу між Таманським 
півостровом та Кримом буде складати 19 км. Проектні характеристики Кер-
ченського мосту наведені в табл.1.

Таблиця 1. Характеристики Керченского транспортного мосту.

Ділянка переходу Місце проходження Протяжність, км
Транспортний перехід на Тамансько-
му півострові

Тузлинська коса 
(дамба)

5,0

Мости між Таманським півостровом 
та о. Тузла

Таманська затока 1,4

Транспортний перехід на о. Тузла ОстрівТузла 6,5
Мости між о. Тузла та Керчю Керченська протока 6,1

Траса Керченського мосту добре помітна на космічному знімку.
При будівництві мосту планується використати біля 7000 трубчастих 

паль.З боку м. Керч будуть використані призматичні залізобетонні палі пере-
тином 400×400 мм с глибиною занурювання до 16 м. На основній морській 
ділянці будуть використані трубчасті палі діаметром 1420 мм із залізобетон-
ним ядром на глибину 5 м від поверхні ґрунту, глибина занурювання до 94 
м. З боку Таманського півострову будуть використані буронабивні палі діа-
метром 1200 мм із важкого гідротехнічного бетону з армуванням, глибина 
занурювання до 45 м. Для судноплавного проходу буде побудовано арочний 
прогін довжиною 200 м та висотою 45 м. 

У будівельний період факторами впливу будівництва мосту на еколо-
гічну систему є: посилення шуму, підвищення вмісту завислих, біогенних та 
забруднюючих речовин у воді внаслідок змулюваннядонних відкладів при 
забиттіпаль. Також у період будівництва мосту буде ускладнено рух кораблів 
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по протоці, що у свою чергу може призвести до аварійних ситуацій із суттє-
вими негативними екологічними наслідками.

Серед імовірних наслідків будівництва слід насамперед відзначити змі-
ну гідродинаміки водних мас, термічного та льодового режиму Керченської 
протоки. У довготривалій перспективі ці зміни можуть негативно вплинути 
на водні організми:фітопланктон, зоопланктон, зообентос, іхтіофауну, що 
може призвести до трансформації існуючої водної екосистеми, формування 
нових угруповань гідробіонтів, погіршення умов відтворення рибних ресур-
сів та негативних змін якості води за гідрохімічними показниками.

Слід відзначити, що дамба в Таманській затоці, яка була збудована в 2003 
р., призвела до негативних екологічних наслідків у самій затоці та в Керчен-
ській протоці [1—4]. Система течій у протоці в цілому стала менш стійкою. За 
рахунок постійної присутності чорноморських вод у придонному шарі поси-
лилася вертикальна стратифікація поля густини. Відповідно, сформувалися 
сприятливі умови для осадонакопичення, розвитку гіпоксії та заморів. Клас 

Рис. Космічний знімок Керченського транспортного мосту, що будується

якості води у північній вузькості Керченської протоки в останні роки харак-
теризувався як II-III (чисті та помірно забруднені води) [5].

З метою більш детального вивчення можливих негативних наслідків 
впливу будівництва мосту через протоку планується виконати розробку ма-
тематичної моделі формування якості води в Керченській протоці та Азов-
ському морі.
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА 
МОРСКУЮ СРЕДУ НА УЧАСТКАХ ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО МОРЯ

Проблема оценки влияния точечных источников загрязнения на со-
стояние морской среды является очень актуальной, поскольку позволяет 
определить ранжированный перечень точечных источников загрязнения. 
В  дальнейшем перечень основных источников загрязнения используется 
при распределении материальных и финансовых ресурсов с целью очист-
ки возвратных вод, сбрасываемых в  водные объекты, и  улучшения каче-
ства воды водных объектов. Количество точечных источников загрязнения, 
сбрасывающих возвратные воды в  Черное море, очень значительно, а  их 
ранжированный перечень пересматривается периодически (один раз за 
3—5 лет). В связи с этим представляется целесообразным разработка алго-
ритма оценки влияния точечных источников загрязнения на морскую среду 
и создание на его основе программного обеспечения для проведения со-
ответствующих расчетов. Для разработки данного алгоритма необходимо 
проанализировать существующие критерии оценки влияния сбросов воз-
вратных вод на качество воды в водных объектах. 

Для комплексной оценки влияния сбросов возвратных вод предпри-
ятий на поверхностные воды предлагаются различные комплексные по-
казатели, которые учитывают совокупное негативное влияние различных 
загрязняющих веществ. В странах ЕС для интегрированной оценки загряз-
нения поверхностных вод используются показатели, которые составляют 
взвешенные суммы масс загрязняющих веществ, поступающих в окружаю-
щую среду [1—2]; причем весовые коэффициенты обратно пропорциональ-
ны соответствующим ПДК веществ: 
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Классы опасности загрязняющих веществ и  лимитирующие признаки 
вредности загрязняющих веществ не учитываются. Данный критерий имеет 
размерность расхода воды, однако отсутствует какая-либо его физическая 
интерпретация. К недостаткам данного критерия следует также отнести от-
сутствие при таком подходе учета ассимилирующей способности водного 
объекта — приемника возвратных вод и учета разбавления возвратных вод 
поверхностными водами.

В Украине для оценки влияния сбросов возвратных вод предложен ряд 
критериев, в которых влияние точечных источников загрязнения на состо-
яние водных объектов оценивается, в  основном, на основании обработки 

данных государственной отчетности 2—ТП (водхоз) по показателям, кото-
рые контролируются в возвратных водах. 

В работе [3] предлагается для интегрированных оценок загрязнения 
использовать критерий K, представляющий собой взвешенную сумму масс 
отдельных загрязняющих веществ Mi, которые поступают со сбросами воз-
вратных вод в поверхностные водные объекты:
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где αi — весовые коэффициенты, n — количество ингредиентов в возврат-
ных водах. К недостаткам такого подхода следует отнести трудности опреде-
ления весовых коэффициентов методом экспертных оценок. 

В работе [4] оценка влияния точечных источников осуществлялась 
в несколько этапов: идентификация и предварительный отбор источников 
загрязнения; детальная оценка с  установлением оценочных баллов (экс-
пертные оценки) по различным критериям; приоритезация источников за-
грязнения на основании установленных баллов. Основным количественным 
критерием в данной работе является критерий, который фактически совпа-
дает с критерием (1) и, следовательно, обладает теми же недостатками.

В работе [5] предлагается использовать 2 группы показателей, которые 
характеризуют нагрузки на окружающую среду от предприятия. К  первой 
группе относятся показатели, которые характеризуют объемы поступле-
ния загрязняющих веществ в окружающую среду. В частности, для оценки 
нагрузки на водную среду предлагается использовать показатель влияния 
сброса возвратных вод на состояние поверхностных вод wEP , который опре-
деляется согласно следующей формуле:
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где нw — коэффициент надежности эксплуатации очистных сооружений, 
еw — коэффициент эффективности очистных сооружений, 

w
iM  — масса сброса i-го загрязняющего вещества,

ПДСi — предельно-допустимый сброс i-го загрязняющего вещества,
w
iK  — поправочный коэффициент, который зависит от класса опасности 

загрязняющего вещества в воде,
n — количество загрязняющих веществ, которые контролируются.
Как следует из формулы (3), предлагаемый показатель представляет 

собой взвешенную сумму масс загрязняющих веществ, которые сбрасыва-
ются в поверхностные воды, причем весовые коэффициенты обратно про-
порциональные ПДС веществ, и учитывают классы опасности загрязняющих 
веществ. На наш взгляд, вышеприведенный показатель имеет следующий 
недостаток. Как правило, значения годовых масс загрязняющих веществ, 
которые сбрасываются в водные объекты, согласно отчетам, очень близки 
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к значениям ПДС. Таким образом, значения вышеприведенного показателя 
не будут отображать реальной динамики поступления загрязняющих ве-
ществ в водную среду.

Ко второй группе показателей нагрузки на окружающую среду от пред-
приятия относятся показатели, которые характеризуют загрязнение близле-
жащих к  предприятию территории, приземного слоя воздуха и  акваторий 
водных объектов. Применительно к нагрузке на водную среду здесь предла-
гается использовать комплексный показатель загрязнения поверхностных 
вод (Zw), который определяется по следующей формуле:
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где w
iC  — фактическая или прогнозная концентрация i-го загрязняющего ве-

щества в водном объекте — приемнике возвратных вод;
ПДКi — предельно допустимые концентрации веществ в водном объек-

те рыбохозяйственного водопользования.
Как следует из формулы (4), предлагаемый показатель представляет 

собой взвешенную сумму концентраций загрязняющих веществ в  поверх-
ностных водах, причем весовые коэффициенты обратно пропорциональны 
соответствующим ПДК веществ. На наш взгляд, вышеприведенный пока-
затель также имеет определенные недостатки. В данном показателе пред-
полагается использование рыбохозяйственных ПДК, но классы опасности 
веществ определяются для водных объектов коммунально-бытового водо-
пользования. Необоснованным представляется считать всякое увеличение 
концентрации веществ, в том числе и в пределах допустимых нормативов, 
ухудшением качества воды. Кроме того, при использовании данного пока-
зателя сброс возвратных вод с минимальной нагрузкой в случае высокого 
фонового загрязнения будет ошибочно классифицирован как источник зна-
чительного загрязнения.

В работе [6] для оценки влияния сброса возвратных вод на водную сре-
ду предложено использовать показатель обобщенного расхода сброса воз-
вратных вод (QВ), который рассчитывается согласно формуле:
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где Nk  — количество загрязняющих веществ в  возвратных водах, которые 
входят в k-ю группу веществ с одинаковым лимитирующим признаком вред-
ности (ЛПВ). Этот показатель можно интерпретировать как минимальный 
расход воды, который необходим для разбавления возвратных вод до вы-
полнения нормативных требований.

Наиболее объективная оценка влияния сбросов возвратных вод на во-
дные объекты, на наш взгляд, была предложена в [7]. В данной работе для 
оценки влияния точечных источников загрязнения на Азовское море ис-

пользовалась система из 4-х критериев. В  качестве первого критерия (f1) 
использовался критерий, аналогичный критерию (4). Различия заключались 
в том, что в критерии f1 не учитываются классы опасности веществ, а вместо 
измеренной в  контрольном створе концентрации вещества используется 
расчетное значение данной концентрации при условии отсутствия фоново-
го загрязнения (фоновая концентрация принимается равной нулю). Расчет 
данного критерия осуществляется по формуле
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где NL  — кратность разбавления возвратных вод в  контрольном створе, 
Ci  — концентрации веществ в  возвратных водах, p  — количество контро-
лируемых веществ в возвратных водах. В качестве второго критерия (f2) ис-
пользовался критерий (5). В качестве третьего критерия (f3) был предложен 
критерий, характеризующий среднюю долю ассимилирующей способности 
морской экосистемы, в которую осуществляется сброс возвратных вод, рас-
ходуемую на ассимиляцию загрязняющих веществ от данного источника. 
Данный критерий рассчитывается по формуле
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где T — время внешнего водообмена моря, лет; tі — час ассимиляции і-го 
вещества экосистемою моря, лет, Qпр — суммарный годовой расход притока 
воды в море, км3/год.

В качестве 4-го критерия в предложенной системе критериев использо-
вался расход возвратных вод Q. Необходимость 4-го критерия обусловлена 
наличием ряда точечных источников загрязнения моря (оросительных си-
стем), для которых в отчетности по форме 2-ТП (водхоз) приводятся данные 
только по расходу возвратных вод.

Рассматривая вышеприведенные подходы к  комплексным оценкам за-
грязнения водной среды сбросами возвратных вод, можно сделать вывод 
о том, что каждый из предлагаемых подходов имеет определенные преиму-
щества и  недостатки. При разработке алгоритма для комплексной оценки 
влияния сбросов возвратных вод на качество морских вод учитывались рас-
смотренные выше недостатки существующих критериев, а также то обстоя-
тельство, что влияние выпуска возвратных вод на формирование качества 
поверхностных вод проявляется в  двух аспектах: локальном и  крупномас-
штабном. Локальное влияние сточных вод связано с  увеличением концен-
трации загрязняющих веществ в  непосредственной близости от выпуска 
в  шлейфе разбавляемой возвратной воды. Крупномасштабное влияние 
связано с вкладом возвратных вод выпуска в фоновую концентрацию и про-
является за длительный промежуток времени. Учитывая последнее обстоя-
тельство, предлагается для оценки влияния сбросов возвратных вод на каче-
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ство морских вод использовать систему из двух критериев, один из которых 
характеризует крупномасштабное влияние, а другой — локальное влияние.

Из рассмотренных выше критериев комплексные показатели (1), (2) 
и  (7) характеризуют крупномасштабное влияние; комплексные показате-
ли (4) и (6) характеризует локальное влияние. Комплексные показатели (3) 
и (5) занимают в этом отношении промежуточное положение. В критерии (3) 
рассматриваются массы сбрасываемых веществ, что характеризует крупно-
масштабное влияние сброса сточных вод. Однако нормирование масс про-
изводится на ПДС веществ, которые учитывают локальные условия сброса 
сточных вод: месторасположение выпуска (в черте населенного пункта или 
за его пределами), а в случае расположения за пределами населенного пун-
кта учитываются также процессы разбавления сточных вод. В критерии (5) 
также рассматриваются массы сбрасываемых веществ, но локальные усло-
вия сброса сточных вод не учитываются. Однако данный критерий не в пол-
ной мере характеризует крупномасштабное влияние, так как в нем учиты-
вается только часть сбрасываемых ингредиентов, входящих в одну группу 

ЛПВ (с максимальным значением суммы i

i i

M
ПДК∑ ). При этом не учитывается 

негативное влияние других ингредиентов, которое при рассмотрении сово-
купного влияния нескольких сбросов может также быть существенным.

Принимая во внимание, что все рассмотренные критерии имеют опре-
деленные недостатки, были предложены 2 модифицированных критерия 
для оценки локального и крупномасштабного влияния сбросов возвратных 
вод.

Для оценки локального влияния сбросов возвратных вод на качество 
поверхностных вод предлагается использовать критерий KL, который ха-
рактеризует избыточную (по сравнению с  фоновым загрязнением) загряз-
ненность поверхностных вод в  рыбохозяйственном контрольном створе. 
Данный критерий представляет собой модифицированный критерий (6) 
и рассчитывается по формуле:
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где ГДК
iN  — кратность превышения рыбохозяйственных ПДК для концентра-

ций ингредиентов в контрольном створе сброса возвратных вод, рассчитан-
ных в предположении равенства нулю соответствующих фоновых концен-
траций. Данная величина определяется по формуле:
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где Ci— концентрации сбрасываемых веществ в возвратных водах.

Данный показатель аналогичен коэффициенту загрязненности (КЗ) [8] 
в контрольном створе при отсутствии фонового загрязнения. 

Для оценки крупномасштабного влияния сбросов возвратных вод на 
качество поверхностных вод предлагается использовать критерий KM, ха-
рактеризующий среднюю долю ассимилирующей способности морской 
экосистемы, в которую осуществляется сброс возвратных вод, расходуемую 
на ассимиляцию загрязняющих веществ от данного источника. Данный кри-
терий представляет собой модифицированный критерий (7) и рассчитыва-
ется по формуле
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где Mi — годовые массы сброса веществ с шахтными водами, Ai — констан-
ты, характеризующие процессы распада и  трансформации загрязняющих 
веществ в водном объекте. Здесь предполагается усреднение расходуемой 
доли ассимилирующей способности по всем загрязняющим веществам, 
сбрасываемым рассматриваемой совокупностью источников загрязнения.

При оценке влияния на качество морских вод сбросов возвратных вод 
с оросительных систем при расчете критериев KL и KM предлагается исполь-
зовать оценочные значения концентраций загрязняющих веществ, полу-
ченные на основе экспериментальных исследований.

С учетом рассмотренных критериев предлагается алгоритм оценки вли-
яния точечных источников загрязнения на морскую среду, включающий вы-
полнение для каждого точечного источника загрязнения следующих основ-
ных расчетных этапов:

1. Расчет кратности разбавления возвратных вод в контрольном ство-
ре точечного источника загрязнения NL согласно [9].

2. Расчет критерия локального влияния точечного источника загрязне-
ния KL по формулам (8—9).

3. Расчет критерия крупномасштабного влияния точечного источника 
загрязнения KM по формуле (10).

4. Расчет комплексного критерия, учитывающего как локальное так 
и крупномасштабное влияние точечного источника загрязнения.

Комплексный критерий предполагается рассчитывать как взвешенную 
сумму критериев KL и KM. Весовые коэффициенты предполагается опреде-
лить методом экспертных оценок.
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ПОВЫШЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ НАДЕЖНОГО 
СИСТЕМНОГО И  ПРИБОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Приведены основные научные и  практические результаты повышения 
радиационной безопасности на основе надежного системного и приборно-
го обеспечения, создания и  внедрения инновационных приборов и  автома-
тизированных систем радиационного контроля для экологии, науки, ме-
дицины и  промышленности, которые успешно применяются на объектах 
энергетики(атомные электростанции), металлургии, на въезде (выезде) из 
аэропортов, АЭС, радиационно— опасных предприятий, на государствен-
ных границах, при контроле персонала, пешеходов, пассажиров и ручной кла-
ди, предприятий по переработке и  захоронению радиоактивных отходов, 
социальной сферы и др. Даны сведения о радиометре для контроля загряз-
ненности поверхностей альфа- и бета- активными веществами РЗБА-04-
04М, о мониторе радиационного МПС-1 «Кордон МН», предназначенном для 
контроля сухопутного транспорта (железнодорожного и  автомобильно-
го), о  многофункциональном стационарном дозиметр—радиометре МКС-
2001 с цифровой и световой индикацией показаний, о  блоке детектирова-
ния БДМГ-04, о радиометре удельной активности радионуклидов РУГ-2001. 
Показаны положительные результаты внедрения приборов и автоматизи-
рованных систем радиационного контроля на следующих объектах Украи-
ны, Российской Федерации, Болгарии и др.

Ключевые слова: радиационная безопасность, приборы, автоматизи-
рованные системы, экология, наука, промышленность, радиоактивные от-
ходы, мониторинг

ВВЕДЕНИЕ
Чернобыльская катастрофа, произошедшая 26.04.86  г. в  Украине, про-

демонстрировала, какими последствиями оборачивается пренебрежение 
нормами безопасности, доказала необходимость создания комплексных 
систем контроля, анализа и оповещения о фактической радиационной об-
становке, а  также —обоснованных рекомендаций по защите и  эвакуации 
населения из района аварии радиационно-опасных объектов. В результате 
аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Ев-
ропы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров. Большая часть 
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пришлась на территории Украины (37,63 тысяч квадратных километров), 
Белоруссии (43,5 тысяч квадратных километров) и  России (59,3 тысяч ква-
дратных километров). В  России радиационному загрязнению подверглись 
14 регионов, на которых проживало около трех миллионов человек. Радио-
активность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, 
была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в 
Канаде, Японии и Соединенных Штатах Америки. 

Экономия» средств на создании информационных систем безопасно-
сти, контроля и  оповещения привела к  гибели людей и  радиоактивному 
загрязнению ряда областей Украины, Российской Федерации и  Беларуси. 
Прогнозировать сегодня миграцию радионуклидов, попавших в  бассейн 
реки Днепр, весьма непросто. А  ее вода используется для нужд более 30 
млн. человек, обеспечивает жизненную и производственную деятельность 
50 больших городов и промышленных центров, около 10 тыс. предприятий 
и  53 больших оросительных систем общей площадью 1,5 млн га. Поэтому 
повышение радиационной безопасности на основе надежного системного 
и приборного обеспечения, создания и внедрения инновационных прибо-
ров и автоматизированных систем радиационного контроля для экологии, 
науки, медицины и промышленности, обеспечение жизнедеятельности че-
ловека  — задача, обладающая важным научным, народнохозяйственным 
и социальным значением [1—8].

ОБСУЖДЕНИЕ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
 Радиационная безопасность — комплекс мероприятий, обеспечиваю-

щих безопасность работы с радиоактивными веществами и другими источ-
никами ионизирующего излучения. Система радиационной безопасности 
решает две функциональные задачи: создания эффективной системы ради-
ационного контроля и  снижения уровня облучения до регламентируемых 
границ (на основе комплекса проектных, технических, медико—санитарных 
и  гигиеничных мероприятий). Ниже приведены научные и  практические 
результаты создания и внедрения инновационных приборов и автоматизи-
рованных систем радиационного контроля для экологии, промышленности 
и  науки, которые успешно применяются на объектах энергетики(атомные 
электростанции), металлургии, предприятиях по переработке и  захоро-
нению радиоактивных отходов, пунктах пропуска на государственной 
границе,социальной сферы и др. [9—20].

Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета- активными веществами 
РЗБА-04-04М (рис.1)
 Предназначен для измерения уровня загрязненности поверхностей 

альфа- и бета-активными веществами (по плотности потока альфа- и бета-
частиц, падающих на входные окна блоков детектирования) и сигнализации 
о  превышении (или непревышении) установленных пороговых уровней. 

Рис. 1. Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными ве-
ществами РЗБА-04-04М(общий вид): а—базовая комплектация; б— для контроля 

«слепых» мест; в, г—соответственно, контроль рук, ног(исполнение 16.01) и их 
«слепых» мест
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В зависимости от исполнения радиометр может иметь: различное количе-
ство каналов и, соответственно, разную суммарную площадь блоков детек-
тирования; дополнительные выносные блоки детектирования для изме-
рения загрязненности поверхностей альфа- и  бета-активными нуклидами, 
подключенные к автономному блоку измерения; блоки детектирования для 
контроля тыльной стороны ладоней; подвижный блок детектирования для 
измерения загрязненности поверхности головы; встроенный компьютер 
и т.д. 

 Размещение стационарных блоков детектирования на корпусе радио-
метра позволяет производить одновременное измерение загрязненности поверх-
ности бета—активными веществами по 6 участкам: ладони левой и правой 
руки; тыльная сторона кистей левой и правой руки; стопа левой и правой 
ноги. Для обеспечения измерения загрязненности бета— активными веще-
ствами остальных участков тела в радиометре имеется дополнительный ка-
нал с выносным блоком детектирования.

 Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от –10 до 
+50 °С; относительная влажность до 95 % при температуре +35 °С; атмо-
сферное давление от 84 до 106,7 кПа.Специальное размещение стационар-
ных блоков детектирования БДЗБ на корпусе радиометра позволяет про-
изводить одновременное измерение по всем 18 участкам загрязненности 
поверхности одежды (или кожного покрова) человека бета—активными ве-
ществами (контроль производится одновременно по всем каналам). Нали-
чие выносных блоков детектирования БДЗБ (для измерения загрязненности 
бета-активными веществами) и выносных блоков детектирования БДЗА (для 
измерения загрязненности альфа-активными веществами).

 Радиометр позволяет осуществлять установку порогов индивидуально 
для каждого канала, автоматическую калибровку чувствительности и ком-
пенсацию гамма-фона и  бета-загрязнения блоков детектирования. Радио-
метр производит автоматическую проверку исправности блоков детектирования 
и каналов регистрации, в случае возникновения неисправности сигнализируя 
о  номере неисправного канала,а также обеспечивает вывод информации 
через интерфейс RS-485, что позволяет объединить несколько радиоме-
тров в локальную сеть для контроля их технического состояния и проверки 
параметров с  помощью программного обеспечения. Радиометр РЗБА-04-
04М внесен в Государственный реестр средств измерительной техники под 
№  У1784- 03.

Монитор радиационный МПС-01 «Кордон МН» (рис. 2)
Мониторы предназначены для непрерывного измерения уровня из-

лучения от контролируемого объекта, сравнения измеренных значений 
с уровнем фонового излучения, сигнализации о превышении измеренных 
значений над фоном. Применяются на контрольно— пропускных пунктах 

различного назначения: автомобильных, железнодорожных и  пешеход-
ных пунктах пограничного контроля, атомных электростанций, металлур-
гических предприятий, предприятий по добыче, переработке и  хране-
нию радиоактивных и  ядерных материалов, предприятий по переработке 
и хранению радиоактивных отходов, государственных учреждений, банков, 
офисов и  т.д.Они работают в  следующих условиях: значение температуры 
окружающего воздуха от –40°С до +50°С (промышленный панельный ком-
пьютер и блок питания — от +5°С до +40°С); значение относительной влаж-
ности окружающего воздуха 95 % при температуре 35°С и  более низких 
температурах, без конденсации влаги; значение атмосферного давления от 
84 до 106,7 кПа. МПС-01 «Кордон МН» внесен в государственный реестр 
средств измерительной техники под № У2305-06.

Рис. 2. Установка монитора радиационного МПС- 01 «Кордон МН»  
(железнодорожный вариант, общий вид)

Радиометр нейтронного и  гамма-излучений РКС-02 «Кордон» (рис. 3)
 Радиометр предназначен для обнаружения радиоактивных материалов 

естественного и искусственного происхождения при непрерывном дистан-
ционном контроле автомобильного и железнодорожного транспорта, а так-
же пешеходов, пассажиров и  ручной клади.Он измеряет суммарную плот-
ность потока нейтронного и  гамма—излучении во время непрерывного 
слежения за плотностью потока от радиационного фона в месте установки 
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Рис. 3. Установка радиометра нейтрон-
ного и гамма-излучений РКС-02 «Кордон» 
на объектах (общий вид): а —контроль 
железнодорожного транспорта на госу-
дарственной границе «Хутор—Михай-
ловский»; б— для контроля пассажиров 

(пешеходов); в — радиометр на Киевском 
предприятии «Укрвторчермет»; г — ра-
диометр для контроля пешеходов; д, е —

соответственно, контроль легковых 
и грузовых автомобилей на мусоросжига-

тельном заводе «Энергия» (схема).
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блоков детектирования и  сигнализирует о  превышении плотности потока 
над уровнем фона. Его устанавливают на въезде (выезде) из аэропортов, 
АЭС, радиационноопасных предприятий, на государственных границах. При 
контроле персонала радиационноопасных предприятий, АЭС, а также кон-
троле пешеходов, пассажиров и ручной клади радиометр устанавливается 
внутри помещений специализированных радиационноопасных предпри-
ятий, аэропортов и т.п.

Радиометр вырабатывает световой и звуковой сигнал тревоги, если из-
меренное значение при контроле объекта превышает установленное поро-
говое значение. Он записывает в память результаты измерения плотности 
потока от уровня естественного фона, информацию о срабатывании порого-
вой сигнализации (результат измерений), уровень фона, дату и время сраба-
тывания. Записывает также в память информацию о дате и времени включе-
ния и выключения радиометра, которая не может быть удалена оператором.

Радиометр предназначен для работы в  следующих условиях: темпера-
тура: -30... + 50°С; атмосферное давление: 84...106,7 кПа; верхнее значение 
относительной влажности 95% при +35°С и более низких температурах без 
конденсации влаги.Блок измерения предназначен для работы в следующих 
условиях: температура: +5... + 50°С; атмосферное давление: 84...106,7 кПа; 
верхнее значение относительной влажности 80% при +35°С и более низких 
температурах без конденсации влаги.

Радиометры РКС-02 «Кордон» разных модификаций и вариантов выпол-
нения эксплуатируются на многих народнохозяйственных объектах Украи-
ны, России, других стран. Среди них можно назвать: 

— ПАО «Никопольский завод ферросплавов», г. Никополь (железнодо-
рожный вариант радиометра);

— ПАО «Донецкий металлургический завод», г. Донецк (3 железнодо-
рожных и 2 автомобильных варианта);

— ПАО «Запорожсталь», г.  Запорожье; ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», г.  Кривой Рог; ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», 
г. Мариуполь; «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильи-
ча», г. Мариуполь (железнодорожные и автомобильные варианты);

— Таможенные терминалы аэропорта «Борисполь» (2 автомобильных 
варианта) и многих других аэропортов; 

— Международные терминалы в  аэропортах «Харьков», «Днепропе-
тровск» (сейчас «Дніпро»), «Запорожье» (пешеходный вариант ради-
ометра);

— Международные автотерминалы в автопорту «ЧОП», г. Ужгород и на 
КПП «Краковец», г. Львов (автомобильный вариант);

— Государственная граница «Хутор—Михайловский»;
— Киевское предприятие «Укрвторчермет»; мусоросжигательный за-

вод «Энергия»;
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— редприятия по переработке и   захоронению РАО УкрГО «Радон», 
г. Харьков и РосГО «Радон», г. Сосновый Бор, Россия (автомобильный 
вариант);

— «Центр ядерных исследований», г.  Тегеран, Иран (автомобильный 
и пешеходный варианты);

— АЭС «Ровненская», г. Кузнецовск и «Южно-Украинская», г. Южноукра-
инск (автомобильный вариант);

— Зону отчуждения Чернобыльской АЭС, г.  Чернобыль (два автомо-
бильных варианта) и др.

В настоящее время различные варианты радиометра РКС-02 «Кордон» 
(для контроля автомобильного и железнодорожного транспорта, персона-
ла (пассажиров) и  багажа) успешно эксплуатируются на многих объектах 
народного хозяйства. Благодаря радиометрам практически на всех объек-
тах были зарегистрированы десятки случаев перемещения грузов, загряз-
ненных радиоактивными материалами, а соответственно — приняты меры, 
повышающие радиационную безопасность. Система «Кордон» оптимально 
вписалась в  концепцию развития экологического и  радиоэкологического 
контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Первые инди-
каторы «Кордон» серийного образца были введены в эксплуатацию в меж-
дународном терминале аэропорта «Харьков» и  международном автотер-
минале «Автопорт «Чоп», г. Ужгород. Радиометр внесен в Госреестр средств 
измерительной техники Украины под № У1475—01 [6— 8]. 

Радиометр удельной активности радионуклидов РУГ-2001 (рис. 4)
Радиометр предназначен для определения удельной активности при-

родных радионуклидов 232Th, 226Ra, 40К и  техногенных радионуклидов ^Со, 
137Cs непосредственно в  пробах стали лабораториями радиологического 
контроля металлургических комбинатов. Радиометр не требует специаль-
ной пробоподготовки как при выполнении анализов на стандартной спек-
трометрической аппаратуре, обладает высокой достоверностью резуль-
татов в  сравнении с  применяемыми дозиметрическими методами оценки 
активности партий металла,обеспечивает высокую оперативность и  по-
зволяет распространить полученные данные на все изделия из контроли-
руемой плавки металла. Радиометр (блок детектирования и  блок преоб-
разователя) устойчив к  воздействию температуры окружающего воздуха 
в диапазоне +10...+35°С; относительной влажности до 75% при температуре 
+30°С и  атмосферного давления в  диапазоне от 84.до106,7 кПа.Он внесен 
в Государственный реестр средств измерительной техники под № У2790-08.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ И  ВНЕДРЕНИЯ
Разработанные и  серийно выпускаемые приборы и  автоматизирован-

ные системы прошли государственные приемочные испытания по ДСТУ 
3400—2000, имеют утвержденные сертификаты, выданные Государствен-

ным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потре-
бительской политики и внесены в Государственный реестр средств измери-
тельной техники, а   Радиометр РЗБА-04-04М и в Государственный реестр 
Российской Федерации под № 27653 (UA.C. 38.999.А).Технические условия на 
радиометр РКС-02 «Кордон» и Блок детектирования БДМГ-04 согласова-
ны с Государственным комитетом ядерного регулирования Украины.

 Система качества приборов и автоматизированных систем сертифици-
рована по ДСТУ ISO 9001:2009 (сертификат №UA 2.002.08851-15 от 09.02.2015, 
выданный национальным органом Украины по сертификации «Укрметртест-
стандарт»).Приведенная продукция показала положительные результаты 
и внедряется на следующих основных объектах:

Рис. 4. Радиометр удельной активности радионуклидов РУГ-2001(общий вид): а— 
рабочее место оператора и радиометрический узел; б— набор образцовых мер; в, 

г—соответственно, блоки преобразователя амплитуд и  детектирования

а

б в г
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 Энергетика: атомные электростанции: Хмельницкая, Ровенская, Запо-
рожская, Южно-Украинская, Чернобыльская и зона отчуждения Чернобыль-
ской АЭС, Козлодуйская АЭС (Болгария) и Игналинская АЭС (Литва);

 Металлургия: ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ОАО «Запорож-
сталь», ПАО «Днепроспецсталь», АО (частное) «ДЭМЗ», ПАО МК «Азовсталь», 
ПАО ММК им. Ильича, ЗАО «Киеввтормет», ОАО «Нижнеднепровский трубо-
прокатный завод»;

 Экология: Пункты пропуска на государственной границе: «Автотерми-
нал «Тиса», «КПП «Ягодин», автотерминал «КПП «Краковец», аэропорт «Бо-
рисполь», аэропорт «Запорожье», аэропорт «Днепропетровск», аэропорт 
«Харьков». 

 Предприятия по переработке и захоронению радиоактивных от-
ходов: УкрГО «Радон», г. Харьков, Краматорский завод по переработке ТБО 
и др.

В работе принимали участие: С. Н. Томусяк, В. Б. Белинский (ООО «Пози-
трон GmbH» г. Желтые Воды, Украина), Владимир Назаров, Генрих Волькер 
и др. (ООО «Генитрон GmbH» г. Франкфурт-на-Майне, Германия); В. П. Стусь 
(Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины); Л. И. Ковалевский 
(НТЦ» КОРО», г. Желтые Воды, Украина); И. В. Павлов (АО «ВНИПИИпромтех-
нологии», г. Москва, Россия) и др. [21].

ВЫВОДЫ
1. Показано, что радиационная безопасность, контроль окружаю-

щей среды, объектов, персонала и   защита населения достигаются, 
главным образом, путем создания и внедрения эффективной системы 
радиационного контроля, новых приборов и  автоматизированных 
систем для промышленности (включая металлургическую и  горно-
рудную), для применения в  медицинской и  экологической сферах, 
а  также используемых с  целью предотвращения случаев ядерного 
(радиационного) терроризма.

2. Предложены средства измерения, которые отвечают требовани-
ям действующей нормативно-технической документации, внесены 
в Госреестр Украины и проходят метрологическую аттестацию в ор-
ганах Госстандарта. Продукция, которая поставляется за рубеж, сер-
тифицирована и  внесена в  соответствующий реестр средств изме-
рений. Качество продукции обеспечивается доступом к передовым 
западным технологиям, новейшим материалам и  комплектующим 
радиоэлементам, гарантируется высоким уровнем технологической 
дисциплины и культуры производства.

3. Рекомендованы датчики являются наиболее современными разра-
ботками, предназначенными для определения нейтронных потоков 
и гамма—излучения, и способны фиксировать даже незначительные 

изменения радиационного фона. Они могут быть рекомендованы для 
систем мониторинга радиационно—опасных объектов как на терри-
тории Украины, так и за рубежом, создание которых преимуществен-
но осуществляется за счет средств из областных и государственных 
бюджетов.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДООХРАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ДОБЫЧЕ И  ПЕРЕРАБОТКЕ РУДНОГО СЫРЬЯ

Представлены основные научные и практические результаты исследо-
вания и оценки эколого—экономической эффективности природоохранных 
технологий при добыче и переработке рудного сырья на основе учета затрат 
на природосберегающие мероприятия и расходы на компенсацию ущерба, 
нанесенного биосфере горными работами. Описаны методы теоретических 
обобщений с  применением математической статистики, физическое и  ма-
тематическое моделирование, выполнение расчетов и технико—экономи-
ческих обоснований, лабораторные и натурные экспериментальные иссле-
дования, промышленные испытания в условиях действующих предприятий 
по стандартным и новым методикам. Показано, что использование научно-
методических рекомендаций, разработки новых технологий и технических 
средств позволит принимать обоснованные решения по использованию 
недр и  отходов от добычи и  переработки на основе оценки эколого-эко-
номической эффективности. Обоснованы перспективные направления ин-
тенсификации физико—механических процессов, позволяющие уменьшить 
расход вяжущего для закладки выработанного пространства камер, — ак-
тивация всех материалов, используемых для приготовления твердеющих 
смесей, обработкой в  аппаратах (вяжущие, инертные заполнители и  вода 
затворения).

Ключевые слова: рудное сырье, добыча и переработка, природоохран-
ные технологии, эколого—экономическая эффективность

Введение
Добыча минерального сырья оказывает отрицательное влияние на 

окружающую природную среду. Нейтрализация этого влияния достигается 
за счет природо- и ресурсосберегающих технологий добычи полезных ис-
копаемых. К таким технологиям относятся, прежде всего, различные вари-
анты систем разработки с заполнением выработанных пространств тверде-
ющими закладочными смесями. Однако их применение усложняется из-за 
транспортирования по трубопроводу твердеющих закладочных смесей на 
значительные расстояния по вертикали и горизонтали к месту их укладки, 
повышенных материальных и трудовых затрат, дефицитом материалов для 
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приготовления смесей, особенно вяжущих. В  тоже время, на территориях 
металлургических производств накопились значительные объемы шлаков, 
которые могут успешно использоваться в качестве вяжущего для приготов-
ления твердеющих закладочных смесей и  заполнения выработанных про-
странств, но их экономическая оценка, пока недостаточно оценена. Поэтому 
оценка эколого-экономической эффективности природоохранных техно-
логий при добыче и переработке рудного сырья на основе учета затрат на 
природосберегающие мероприятия и  расходы на компенсацию ущерба, 
нанесенного биосфере горными работами, а  также разработка новых ме-
тодов, технологий и  технических средств, обеспечивающих надежность 
транспортирования твердеющих закладочных смесей по трубопроводу, 
безопасность работ, возможность использования для закладки местных не-
кондиционных материалов и  отходов производства, уменьшение расхода 
вяжущего, снижение затрат на добычу сырья, повышение экологической 
безопасности технологий подземной разработки месторождений, при со-
хранении земной поверхности — задача, имеющая важное народнохозяй-
ственное значение [1—7].

Для решения поставленной задачи авторами выделены следующие на-
правления исследований.

1. Определить технические требований к  твердеющей закладочной 
смеси и  рациональных составов, исходя из условий обеспечения 
необходимой ее прочности и устойчивости при обнажениях, надеж-
ного транспорта по трубопроводам и горным выработкам на рассто-
яние 2500 м.

2. Обосновать реологические свойства и рациональные составы тверде-
ющей закладочной смеси на основе использования активированных 
отходов местного производства. 

3. Разработать новые установки трубопроводного транспорта (УВТ) 
твердеющих закладочных смесей пневмо—самотечным и  пнев-
мо—вибро—самотечным способами с  осадком стандартного ко-
нуса 10—13 см и  уменьшенным расходом вяжущего для закладки 
выработанных пространств.

Методы исследований
Авторами выполнен анализ литературных источников, использованы 

методы теоретических обоснований, лабораторные исследования с  вне-
дрением результатов в разработку новых технологий и технических средств 
активации всех компонентов смеси на стадиях подготовки, приготовления 
и транспортирования (активации вяжущих материалов достигают путем их 
доизмельчения в  вибромельнице типа МВВ—0,7 или в  дезинтеграторной 
установке типа ДУ—65); очистки и активации шахтной воды достигают в ап-
парате электрохимической обработки (ЭХО), после чего она отвечает стан-

дартным требованиям, предъявляемым к технической воде; использование 
глинистых песков в качестве инертных заполнителей без снижения качества 
закладки становится возможным на основе применения для их обработки 
виброгрохота ГВ—1,2/3,2; обеспечения эффективности транспортирования 
твердеющей закладочной смеси за пределами возможностей пассивного 
самотека (используется установка вибросамотечного транспорта (УВТ); при-
менения изоляции выработанного пространства перемычками: бетонной, 
деревянной и из подорванных пород; использования хвостов подземного 
или кучного выщелачивания рудосодержащих материалов. Теоретические 
исследования проведены с  использованием методов математического 
и физического моделирования, а также лабораторные исследования и про-
мышленное внедрение с   использованием общепринятых и  новых мето-
дик[8—16]. 

Обсуждение и  оценка результатов исследований
Экономичность реализации природоохранных технологий подземной 

разработки рудных месторождений при разделении их на геомеханически 
сбалансированные участки определяется суммой эффекта от: обоснования 
прочности твердеющих закладочных смесей (в условиях плоской формы 
кровли обнажений разгруженного массива с целью создания бокового рас-
пора стенкам при крутом падении пустот и перевода геоматериалов в режим 
объемного сжатия, применяются малопрочные смеси (до 1,2 МПа); условий 
пригрузки породами в пределах свода предельного пролета естественного 
равновесия с целью ограничения степени влияния горных работ на поверх-
ность, применяются прочные смеси (в пределах 1,2—2,5 МПа); пригрузки 
породами до поверхности для предотвращения нарушения поверхности 
и  разделения породных массивов на предельные пролеты естественного 
равновесия применяются очень прочные смеси — более 2,5 МПа. [17—21]. 

Краткое описание технология выдачи руды из шахты на поверхность 
и  предварительное ее обогащение
Она включает большое количество энергоемкого оборудования и тре-

бует строительства производственных зданий и конвейерных галерей, зани-
мая большие территории поверхности земли. Накапливание основной и за-
балансовой руды в поверхностных складах и отвалах создают условия для 
распространения ветром радионуклидов в  окружающую среду (рис.  1). 
При этом, забалансовые руды будут засыпаться в  выработанные камеры 
шахт для выщелачивания, а  основная руда складируется в  подземных ем-
костях и выдается на поверхность для дальнейшей переработки на гидро-
металлургический завод (ГМЗ). 

Нами разработаны машины и оборудование для технологических про-
цессов добычи и переработки минерального сырья и утилизации пустой по-
роды в выработанные пространства при отработке скальных рудных место-
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рождений, внедрены вибрационные питатели—грохоты и  просеивающие 
поверхности для выгрузки, дозирования и грохочения руды, других матери-
алов на горных предприятиях Украины, а также ОАО «Северный горно-обо-
гатительный комбинат» (Кривбасс), Криворожский металлургический ком-
бинат (ОАО «Миталл-Стил Кривой Рог»), ОАО Целинный горно-химический 
комбинат(«ЦГХК», Северный Казахстан) и др. (рис. 2 ) [1, 2]. 

Исследования проведены на лабораторном стенде, состав твердеющей 
закладочной смеси из расчета на 1м3: доменный гранулированный шлак 
молотый — 400 кг, песок — 1200 кг, вода — 400 л, осадка стандартного ко-
нуса 11,5 см. Изменение состава смеси производили таким образом, чтобы 
осадка стандартного конуса составляла 10—13 см [1, 2]. Промышленное 
использование дезинтегратора в  горной практике впервые осуществлено 
на месторождении «Шокпак» (Северный Казахстан). В  течение 10 лет экс-
плуатировалась промышленная установка ДУ-65, позволявшая менять ре-
жим обработки материала, менять роторы с 4-х на 3-х рядные и двигатели 
мощностью с 200 на 250 кВт. Материал активировали роторами с защитным 
слоем и само — футерующимися роторами. Установка располагалась в от-
дельном здании рядом с закладочным комплексом в трех уровнях с площа-
дью основания 5—7 м [1].

Рис.1. Закладочный комплекс Ингульской шахты ГП «ВостГОК», Украина(общий вид 
отвалов пустых пород и забалансовых, по содержанию полезных компонентов, руд) 

Математическое моделирование по определению эффективности использования 
отходов в  подземные пустоты
Эффективность оптимизации технологий погашения пустот определяет-

ся по формуле
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∑ ∑  — соответственно сумма затрат при базовых и оптимизирован-

ных технологиях погашения пустот, ден. ед./м3; Q — объем погашаемых вы-
работанных пространств, м3.

 Эффективность реализации организационных и социальных факторов, 
не учитываемых в денежном выражении, определяется по формуле
 Эс.о. = Эз.м. + Эв.и + Эс.п. + Эу.о. + Эг.д.,  (2)
где Эз.м., Эв.и., Эс.п., Эу.о., Эг.д. — соответственно эффективность снижения 
затрат в зависимости от конъюнктуры материалов закладки, создания вспо-
могательных инертных материалов, сохранения земной поверхности, ути-
лизации отходов производства, повышения надежности управления гор-
ным давлением и перевод геоматериалов в режим объемного сжатия, ден. д.

Экономический эффект замены цемента активизированными шлаками 
в составе твердеющей закладочной смеси определяется по формуле
 Эз = Вц Сп — (0,1АСц + 0,9АСз/Кa),  (3)
где Вц, Сц  — соответственно масса и  стоимость цемента в  твердеющей 
закладочной смеси, т/м3 и  ден.ед./т; Сп, Сз —соответственно стоимость 
привозных заполнителей и  их заменителей в  составе твердеющей закла-
дочной смеси, ден.ед./т; А  — массовое количество заменителя вяжущего, 
эквивалентное цементу, т/м3 (эквивалентность шлака для расхода цемента 
30 кг/м3 изменяется в пределах 4,0—4,6, а при расходе цемента 60 кг/м3 — 
в пределах 6,6—10,0; К — коэффициент, учитывающий активацию замените-
ля при его подготовке (измельчение до крупности 0,074 мм, например, при 
измельчении шлаков в дезинтеграторе, его величина изменяется в преде-
лах 0,30—0,60).

Годовой экономический эффект замены цемента в составе твердеющей 
закладочной смеси определяется по формуле
  Эг.з = Эз Q Кз,   (4)
где Кз —удельный вес технологии погашения пустот твердеющей закладоч-
ной смеси, доли ед.

Экономический эффект использования активатора определяется по 
формуле 
 Эп = (Ка.з — Кa)А Эз QKз,  (5)

где Эп — экономия от подготовки вяжущих материалов в составе твер-
деющей закладочной смеси, ден.ед.; Ка.з — коэффициент активации цемен-
та (на заводе его величина достигает 0,95).
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Экономический эффект использования местных заполнителей в составе 
твердеющей закладочной смеси определяется по формуле
 Эзам = (Сп — См) (П QКз / Кг),  (6)
где См —стоимость местных заполнителей в составе твердеющей закладоч-
ной смеси, ден.ед./т; П — расход песка в составе твердеющей закладочной 

Рис. 2. Схема закладочного комплекса: 1 — склад шлака; 2 — дезинтегратор-акти-
ватор ДУ—65; 3 — емкость для цемента; 4 — конвейер; 5 — вертикальная вибро-
мельница МВВ—07; 6 — смеситель; 7 — скважина; 8 — закладочный трубопровод; 

9 — выработанное пространство; 10 —искусственный массив; 11 —отбитая руда

смеси, т/м3; Кг —коэффициент активации на грохоте инертных материалов 
(песка), доли ед.

Экономический эффект виброактивации твердеющих закладочных сме-
сей определяется по формуле
 Эв.т.р = (Вв — Вв / Квт) Св Qb.t Кд.т,  (7)
где Вв, Вв/Квт  — соответственно расход вяжущих материалов в  составе 
твердеющей закладочной смеси, базовый и  с учетом виброактивации, кг/
м3; Квт — коэффициент виброактиватора (изменяется в пределах 1,0—1,2); 
Св —стоимость вяжущих материалов в  составе твердеющей закладочной 
смеси, ден.ед./м3; qbt — объем твердеющей закладочной смеси, доставля-
емой вибротранспортом, м3; Кдт — коэффициент длины транспортирова-
ния (при изменении длины в интервале 1000 — 2500 м находится в пределах 
0,9—1,0).

Экономический эффект от использования вибротранспорта твердею-
щих закладочных смесей, взамен строительства нового закладочного ком-
плекса, определяется по формуле
 1

. ( )ЭГ
к з к д ТЗ З З Т −= + −   (8)

где Т — срок отработки месторождения, лет.
Эффективность уменьшения расхода вяжущих материалов за счет 

очистки шахтных вод, применяемых для затворения твердеющей закладоч-
ной смеси, определяется по формуле
 ( / )во о в вЭ В В К С Q= − ⋅  ,  (9)
где В, В/Ко — соответственно расход вяжущих материалов в составе тверде-
ющей закладочной смеси, базовый и с учетом активации воды, кг/м3; Ко — 
коэффициент активации воды (изменяется в пределах 1,15—1,20); Qв — объ-
ем закладки с очищенной водой, м3.

Показателем эколого-экономической эффективности горных разра-
боток может служить соотношение площадей, изьятых у хозяйства земель 
и возвращенных к землепользованию.
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где Кэ.э.э — коэффициент эколого-экономической эффективности; Sp, Su — со-
ответственно площади рекультивированных земель и отведенных горному 
предприятию, га.

Суммарная площадь включает промплощадки, здания, сооружения, ко-
ридоры коммуникаций, ЛЭП, водоводы, дороги, отвалы, склады, технологи-
ческие участки и т.  п., определяется согласно формуле
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где nS — суммарная площадь земель, га; S1, S2, S3…Sn — соответственно, 
площади, изьятые у хозяйства земель под промплощадки, здания, сооруже-
ния и т.п., га; Smin, Smax — соответственно, минимальная и максимальная 
площади, га. Величина Кэ.э.э зависит от степени утилизации отходов 
производства. 

 ( ). . 1 2 ...э э э nК f x x x= + + +∫ ,  (12)

где х1, х2…хn  — инженерно-технологические мероприятия по управлению 
состоянием земной поверхности, включая степень утилизации отходов гор-
ного производства.

Накопление отходов добычи и  переработки минерального сырья со-
провождается химическим воздействием на среду токсичными компонен-
тами отходов, среди которых наиболее опасны тяжелые металлы.

Эффективная утилизация может обеспечить эколого-экономический 
эффект, величина которого описывается моделью[1]:
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 (13)
где Р — продукты утилизации хвостов; О — виды хвостов; П — процессы пе-
реработки хвостов; Т — время переработки; F — фазы существования хра-
нилищ; N — стадия использования хвостов; М еу — количество металлов из 
хвостов; Цм у — цена металлов; Qy — количество восстановленных эффектов; 
Цqy — цена утилизированных веществ; Еq- коэффициент процентной ставки 
на кредит для утилизации; Ех — коэффициент процентной ставки на кредит 
для производства металлов; Ену -коэффициент процентной ставки на вос-
становление окружающей среды; Ме — количество потерянных металлов; 
Цм  — цена потерянных металлов; Q  — количество потерянных эффектов; 
Цq  — цена потерянных полезных веществ; Qг  — количество эффектов по-
ражения среды; Ц г — затраты на компенсацию глобальных факторов пора-
жения; З — затраты на управление; К — затраты на управление хранилища-
ми; Кс — коэффициент самоорганизации хвостов; Ку — коэффициент утечки 
продуктов выщелачивания; Кт — коэффициент дальности утечки растворов; 
Кб — коэффициент влияния на биосферу; Кг — коэффициент влияния загряз-
нения на соседние регионы; К вр — коэффициент реализации опасности со 
временем; Кr — коэффициент риска поражения окружающей среды от не-
учтенных факторов.

Технико-экономическая оценка использования хвостов обогащения 
включает такие элементы как: прогнозирование роста эффективности про-
изводства; перевод забалансовых, по содержанию полезных компонентов, 
запасов в категорию балансовых; координация деятельности по регулиро-

ванию технологических процессов;оценка, контроль и  анализ результатов 
переработки.

Таким образом, авторами обоснованы затраты на природосберегающие 
мероприятия сравниваются с расходами на компенсацию ущерба, нанесен-
ного биосфере горными работами. Использование научно-методических 
рекомендаций и  разработки новых технологий и  технических средств по-
зволит принимать обоснованные решения по использованию недр и отхо-
дов на основе оценки эколого-экономической эффективности[20,21].

Выводы
Доказано, что экономическая эффективность полной утилизации хво-

стов обогащения складывается из стоимости полученных металлов, сырья 
для строительной индустрии и  снижения величины ущерба от хранения 
хвостов.

Обосновано, что использование хвостов обогащения приносит при-
быль, величина которой определяется отношением суммы приведенной 
разности результата и затрат к величине капитальных вложений.

Дана оценка эколого-экономической эффективности природоохран-
ных технологий при добыче и переработке рудного сырья на основе учета 
затрат на природосберегающие мероприятия и  расходы на компенсацию 
ущерба, нанесенного биосфере горными работами, а также повышение эко-
логической безопасности технологий подземной разработки рудных место-
рождений.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩАМИ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ РУДНОГО СЫРЬЯ 

Приведены основные научные и  практические результаты исследова-
ний повышения экологической безопасности управления хвостохрани-
лищами отходов переработки рудного сырья при складировании хвостов 
с  добавкой отвердителя на основе  отверждения опасных ингредиентов, 
определения рецептур твердеющих смесей, оценки их прочности для за-
полнения поверхностных карт хранилища и снижение опасности для окру-
жающей среды путем их перевода в  твердое состояние. Дан анализ лите-
ратурных источников и  патентной документации в  области управления 
указанными параметрами хранилищ, лабораторные и  производственные 
эксперименты, физическое моделирование и подбор составов твердеющих 
смесей, аналитические исследования, сравнительный анализ теоретических 
и практических результатов по стандартным методикам. Описаны результа-
ты анализа опыта использования твердеющих смесей и методика исследо-
ваний по отверждения хвостов ГМЗ и оценка их прочности. Рекомендованы 
новые технологии приготовления твердеющих смесей для иммобилизации 
хвостов при заполнении карт поверхностных действующих и отработанных 
хвостохранилищ, а также повышения уровня экологической безопасности 
окружающей среды и населения, проживающего в зоне влияния горнодо-
бывающего и перерабатывающего предприятий на базе рудных месторож-
дений. 

Ключевые слова: отходы, гидрометаллургическое производство, хво-
стохранилища, технологии укладки, отверждение, экологическая безопас-
ность

Введение
Сохранение экосистем окружающей природной среды от разруши-

тельного влияния промышленных горных технологий является важной 
проблемой. Один из путей снижения техногенной нагрузки в зоне влияния 
горнодобывающих предприятий  — совершенствование технологий скла-
дирования хвостов после гидроциклонирования и добавки отвердите-
ля. Наиболее перспективным способом создания хвостохранилищ является 
комбинированный, при котором отходы переработки укладываются в спе-
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циально оборудованное естественное углубление с ограждающей дамбой, 
одна часть которой сооружается из инертных грунтов, а другая — из пере-
работанного рудного материала в  смеси с  вяжущим компонентом[1—3]. 
Природоохранные технологии в  развитых горнодобывающих странах со-
вершенствуются с учетом экологических, экономических, технологических 
и социальных факторов. Поэтому повышение экологической безопасности 
управления действующими и  отработанными хвостохранилищами отхо-
дов переработки рудного сырья при складировании хвостов с добавкой 
отвердителя на основе отверждения опасных ингредиентов, определения 
рецептур твердеющих смесей, оценки их прочности для заполнения по-
верхностных карт хранилища и снижение опасности для окружающей сре-
ды путем их перевода в твердое состояние. решает важные научные, прак-
тические и социальные задачи [4—6]. 

Методика исследований
Авторами выполнен анализ литературных источников и патентной до-

кументации в  области складирования хвостов после гидроциклониро-
вания и добавки отвердителя в хвостохранилища, лабораторный и произ-
водственный эксперименты, физическое моделирование и подбор составов 
твердеющих смесей по стандартным и новым методикам[7— 9].

Обсуждение результатов исследований
Хвостохранилище — комплекс сооружений, предназначенных для скла-

дирования хвостов переработки руд  — тонкоизмельченной минеральной 
массы, образующейся при обогащении руд на горнорудных предприятиях. 
Хвосты поступают в  хвостохранилище в  виде пульпы с  отношением коли-
чества твердых минеральных частиц к воде, достигающим 1:15  — 1:30. На 
практике это соотношение колеблется от 1:0,3 до 1:70. Твердые частицы 
осаждаются, а осветленная вода отводится для повторного использования 
или сбрасывается в  водоем. В  состав объектов хвостохранилища входят 
первичная дамба и  дамбы последующих ярусов, противофильтрационные 
устройства, дренажи, водосбросные сооружения, системы гидротранспорта 
и пылеподавления.

Хвосты гидрометаллургического производства — твердые частицы, об-
разующееся в  результате гидрометаллургической переработки руды, раз-
мерами от долей миллиметра до сантиметра и с содержанием не извлечен-
ных ингредиентов.

Безопасность экологическая  — совокупность состояний, процессов 
и  действий, обеспечивающая экологический баланс в  окружающей среде 
и не наносящая жизненно важного ущерба природной среде и человеку.

Общая характеристика хвостохранилищ гидрометаллургического производства
На них применяются поочередный многоэтажный намыв хвостов, от 

дамб по периметру всей чаши хвостохранилища. Выпуск пульпы бывает как 

подводный так и надводный. При таком складировании большая часть на-
мытых хвостов находится под водой(рис.1). 

Однако, как в процессе намыва, так и после окончания складирования 
на хвостохранилищах образуются обезвоженные площади (пляж намыва), 
находящиеся в  таком состоянии несколько месяцев в  году. Пляж намыва 
(слабонаклонная плоскость в  сторону пруда—отстойника) образуется по 
всему периметру хвостохранилища. Ширина этой плоскости зависит от при-
меняемого способа складирования хвостов и   колеблется в  интервале от 
100 до 500 м. Имеется опыт карточного намыва хвостов, при котором хво-
стохранилище разбивается на отсеки (карты), отделенные от основного раз-
делительными дамбами. Выпуск пульпы производится на одном из участков 
карты и намывается слоями, после чего выпускные патрубки на этом участ-
ке перекрываются, а в работу включается следующий по порядку участок. 
При достижении высоты слоя проектных отметок намыв его прекращается, 
карта останавливается на «отстой», длительность которого зависит от раз-
меров, количества карт на хвостохранилище и  интенсивности процесса 
складирования и  составляет 1,5—2 года. Таким образом, на действующих 
хвостохранилищах имеются обезвоженные участки (надводные пляжи на-
мыва, площади карт, находящиеся на «отстое» внешние откосы дамб и пло-
тин) являются интенсивным источником пылеобразования. Они находятся 
в  таком состоянии по несколько месяцев в  год. В  летний период поверх-
ность нагревается до 80 °С и сухой слой достигает 30—50см. Сухие хвосты 
представляют собой рыхлопесчаный материал, между частицами которого 
нет устойчивых связей. Содержание пылевых частиц С£ 0,07мм составляет 
более 65%, а частиц фракции ³ 0,01 мм— до 25 %.

Так, с  начала эксплуатации Желтореченского железорудного(1895  г.) 
и  уранового(1951 г.)месторождений (Украина) образовались два карьера: 
«Габаевский» и  «Веселоивановский», четыре хвостохранилища: отработан-
ный карьер бурых железняков(КБЖ); балки «Щербаковская» (см.рис.1,а); 
«Разбери» и  «Терновская», а  также воронка обрушения  — как следствие 
подземной разработки железорудного месторождения системами с  при-
нудительным обрушением руд и вмещающих пород. Добыча руд на шахтах 
и карьерах привела к образованию отвалов пустых пород и забалансовых, 
по содержанию полезных компонентов, руд и нарушению плодородных зе-
мель, которые на сегодня частично восстановлены горно-технической ре-
культивацией (см. рис.1, б).

Обращение с  отходами гидрометаллургического производства 
Оно заключается в их складировании в хвостохранилищах на террито-

рии рудо — перерабатывающего предприятия или на удалении от него. Раз-
личаются три вида хвостохранилищ: намывные, нaливные и комбинирован-
ные. В  намывных хвостохранилищах основная часть ограждающей дамбы 
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 Рис.1. Общий вид хвостохранилища по складированию продуктов гидрометаллур-
гической переработки руд(а) и горно—техническая рекультивация на хвостохрани-

лище КБЖ, г. Желтые Воды, Украина(б) (фото)

а

б

намывается из переработанного рудного материала, а в наливных — дамба 
возводится из минеральных материалов.

Одним из активных источников загрязнения окружающей среды про-
дуктами обогащения руд являются хвостохранилища. В процессе оборудо-
вания хвостохранилищ в их на их поверхностях образуются обезвоженные 
участки большой площадью. В летние периоды по верхность нагревается до 
60°С и сухой слой достигает толщины 30—50 см. Сухие хвосты представляют 
собой рыхлый песчаный материал, между частицами которого (кроме не-
значительных сил поверхностного натяжения, молекулярных, химических 
связей и  силикатизации) нет устойчивых связей, например, пыль. При ско-
рости ветра 5м/с и более поверхность хвостохранилища становится интен-
сивным источником выделения пыли, концентрация которой в воздухе над 
хранилищем и на удалении от него в несколько километров в десятки и сот-
ни раз превышает предельно—допустимую концентрацию (ПДК).

Традиционный способ борьбы с пылью на сухих пляжах хвостохранилищ 
основан на закреплении пылящих поверхностей путем создания пленок или 
противоэрозионных корок. Увлажнение является наиболее употребляемым 
способом борьбы с пылью, которое широко применяется на самом высоко-
горном 250 м  хвостохранилище в мире Мауро на медно-молибденовом руд-
нике Лос-Пеламбрес в Чили с 2008 г. (рис. 2). 

Влажный пляж также не пылит, однако влага иногда испаряется и такой 
пляж требует дополнительной подачи воды, что очень затратно. Кроме того 
рекультивация таких хвостохранилищ будет затруднена из-за низкой проч-
ности их поверхностей.

Рис. 2. Технология увлажнения пылящих поверхностей хвостохранилище Мауро на 
медно-молибденовом руднике Лос-Пеламбрес в Чили (фото)
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На поверхность хвостохранилищ наносят закрепители. В хвостохранили-
щах наливного типа легкие фракции (иловая и глинистая) концентрируются 
в верхнем слое пляжей. В верхнем (10—20 мм) слое находится до 90% частиц 
этих фракций. Коэффициент фильтрации верхнего слоя составляет в сред-
нем 0,02—0,03м/сутки. Из-за малой фильтрации проникновение закрепляю-
щих растворов вглубь хвостов не происходит и нерастворимая корка не об-
разуется. После высыхания на поверхности закрепителя образуется тонкая 
пленка, которая легко разрушается и смывается водой. Большая часть закре-
пляющего раствора уходит по трещинам или собирается в сформированных 
углублениях. Противоэрозионная пленка является плоскостью скольжения 
с  пониженными прочностными характеристиками— угол внутреннего тре-
ния и сцепление, что способствует разрушению дамб. Хвосты с различными 
наполнителями и  добавками подвергаются природному выщелачиванию, 
продукты которого нарушают экосистемы окружающей среды.

Технология пылеподавления битумной эмульсией
Пылеподавление осуществляется нанесением на пылящую поверхность 

битумной эмульсии тонким слоем. Расход битумной эмульсии составляет 
0,12 кг/м2, т.е. для защиты требуемых, например, 1000000 м2 пылящей по-
верхности дамбы необходимо около 120,0 тонн битумной эмульсии в  год. 
Для приготовления 120,00 тонн эмульсии необходимо около 60 т  битума, 
60 т воды и эмульгатор 3.6 т. Приготовление битумной эмульсии выполня-
ется с  помощью специального генератора эмульсии. Срок действия защи-
ты от пыления один год. Слой нанесенной эмульсии на намывном пляже не 
создает противофильтрационного экрана, т.е. не уменьшает устойчивость 
дамбы, не загрязняет фильтрационную воду нефтепродуктами или другими 
вредными веществами, т.е. экологически безопасен.

Технологии с  закреплением хвостов выщелачивания продуктами вто-
ричной минерализации в  течение 40 лет использовали при разработке 
уранового месторождения «Быкогорское» (Северный Кавказ, РСО Алания) 
способом подземного шахтного выщелачивания 3-х процентным раствором 
серной кислоты. В результате кольматационных процессов хвосты выщела-
чивания приобретали прочность 0,5 — 1,0 МПа [8—10]. Авторами система-
тизированы технологии управления состоянием хвостохранилищ и предло-
жена их классификация.

Она отличается от ранее известных тем, что в качестве основного крите-
рия принят показатель выноса реагентов в природу. В результате выполнен-
ных работ по пылеподавлению по данным санитарно-эпидемиологической 
службы содержание пыли в  воздухе над и  вокруг хвостохранилища ниже 
предельно—допустимых концентраций. Для стационарного применения 
технологии необходимо следующее оборудование и  сооружения: генера-
тор эмульсии: склад битумной эмульсии; оборудование для загрузки и раз-
грузки эмульсии; автомобиль, трактор или вертолет; навесное оборудова-
ние для разбрызгивания эмульсии.

Приведенный технологический способ складирования с использовани-
ем карт широко применяется, например, на ОАО «Южный ГОК» (Кривбасс, 
Украина). Недостатком такой технологии является ее краткий срок действия 
(один год), а также низкая прочность поверхностного слоя хранилища, что 
затруднит процесс рекультивации данного хвостохранилища. Данный тех-
нологический способ складирования отходов с  использованием карт осу-
ществляется также без включения в отходы твердеющих добавок. Поэтому, 
описываемые выше наклонные слои невозможно получить и обезвожива-
ние поверхности карты растянется по времени, сдерживая сроки ее рекуль-
тивации.

Краткое описание технологии и  организации складирования отвержденных 
отходов первичной переработки рудного сырья
Такая технология использована ГП «УкрНИПИИпромтехнологии» в тех-

нико-экономическом обосновании строительства предприятия на базе Но-
воконстантиновского рудного месторождения (ГП «ВостГОК», Украина). При 
производственной мощности предприятия 1500 тыс. т/год 50—55 % хво-
стов используют для закладки выработанного пространства (830 тыс. т/год), 
а остальную часть соединенную с вяжущим материалом складируют в хра-
нилище (670тыс.т/год). 

Искусственный массив из хвостов ГМЗ создается блоками объемом, рав-
ным месячной производительности комплекса подготовки хвостов. После 
укладки блок оставляют на месяц для набора прочности, а в это время осу-
ществляют укладку соседнего блока. Через месяц блок, набравший требуе-
мую прочность, рекультивируют. Прочность массива из твердых отходов из 
условия безопасности работы техники на его поверхности должна состав-
лять 2—3 МПа для верхнего несущего слоя и  1,0—1,5 МПа для остальных 
слоев. По рекомендации фирмы Engineering Dobersek GmЬН (Германия) при 
подготовке хвостов к  отверждению, их обезвоживают до получения пуль-
пы с содержанием до 80 % твердого компонента и направляют на смешение 
с цементом в смеситель.

Перед складированием хвостов в  чашу хранилища укладывают слой 
песка мощностью 0,1м для предохранения от разрывов и деформации про-
тивофильтрационной геомембраны. После выполнения подготовительных 
работ укладывают и  сваривают противофильтрационную геомембрану по 
технологии компании AGRU. На дно хранилища укладывают геомембрану 
типа HDPE G/G, а  по откосам — типа HDPE T/G. Уложенную геомембрану 
перекрывают слоем уплотненного суглинка мощностью 0,5м для предохра-
нения ее от повреждения. 

В состав комплекса по обезвоживанию хвостов и  приготовлению за-
кладочной смеси входят: корпус обезвоживания, три сгустителя диаметром 
50 м с насосной, узел смешения, силосный склад цемента общей вместимо-
стью 6 тыс. т. В практике обращения с отходами переработки радиоактив-
ных материалов наиболее часто применяется отверждение, позволяющее, 
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позволяющая снизить их природное выщелачивание, стабилизировать 
физико—механические и  радиологические свойства. В  технологически 
развитых горнодобывающих стран, оптимизируют методы отверждения от-
ходов гидрометаллургического передела и  «сухого» способа укладки хво-
стов в хранилища. Вокруг хранилища устраивают нагорную канаву, предот-
вращающую попадание дождевых вод с  прилегающей территории в  чашу 
хранилища, и  ограждение высотой 2 м. В  период строительства в  районе 
низовой дамбы устраивают прудок-отстойник для сбора дождевых вод. Хра-
нение отходов руд в  отвержденном состоянии исключает выщелачивание 
и миграцию химических веществ в подземные воды. Отвердевшая поверх-
ность уложенных хвостов позволяет использовать технику для рекультива-
ции хранилища. Технология уменьшает изымаемую из обращения площадь 
и снижает капитальные затраты.

Результаты исследования твердеющих смесей приготовленных на осно-
ве хвостов ГМЗ для сооружения макета дамбы хвостохранилища показали:

-	 контакт дамбовой воды и технической с твердеющей смесью в пре-
делах исследованного диапазона концентрации солей и времени не 
разрушает ее и не влияет на прочность;

-	 коэффициент фильтрации смеси составляет менее 1 см в  сутки, 
а прочность твердеющей смеси приготовленной на дамбовой воде 
на 25% выше чем при технической воде;

-	 выбуренные керны из массива дамбы после одного года пребывания 
на открытом воздухе прочность не потеряли и  составляют 2,0—2,3 
МПа, твердеющая смесь после 100 циклов «замораживание — оттаи-
вание» получила не значительное шелушение поверхности и сохран-
ность формы, в соответствии с требованием СН и П-56-76 считается 
морозоустойчивой[10—16].

Выводы
Сформулирован механизм воздействия миграционных пылевых и  во-

дных потоков из массива хранилищ хвостов обогащения и  металлургиче-
ского передела металлосодержащих руд. Миграция пыли прекращается при 
достижении прочности закрепленного массива на сжатие (1,0—1,5)·105 МПа 
и  скорости воздушного потока 15 м/с.Технология складирования хвостов 
эффективна при закреплении их полимерами концентрацией 0,05 % в воде 
и продолжительности перемешивания в пределах 25 — 35 мин.

Обоснована возможность снижения опасности хранения хвостов обо-
гатительного и металлургического передела руд путем их иммобилизации 
при размещении закрепленных блоков в  картах хранилищ. В  качестве за-
крепителей рекомендованы водорастворимые полимеры: полиакриламид 
и К-9 с концентрацией в жидкой фазе 0,05 %, а также известь в количестве 
4—6 % от массы твердого компонента.

Установлена возможность использования твердеющих смесей с приме-
нением в качестве вяжущего отходов смежного производства и предложен 
оптимальный состав их ингредиентов на 1 м3 смеси: хвосты ГМЗ—1350—
1500 кг; вяжущее (цемент)— 50—70 кг; вода затворения— 350 л. 
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РЕГЛАМЕНТ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЯДЕРНОЙ ПОДКРИТИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКИ «ИСТОЧНИК НЕЙТРОНОВ»

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯПУ «ИСТОЧНИК НЕЙТРОНОВ» 
Ядерная подкритическая установка (ЯПУ) «Источник нейтронов» пред-

назначена для исследования подкритических систем, получения нейтронов 
и использования их в прикладных и фундаментальных научных исследова-
ниях.

Функционально ЯПУ «Источник нейтронов» состоит из следующих ос-
новных систем: 

-	 Линейный ускоритель электронов (ЛУЭ), работающий в импульсном 
режиме; 

-	 система транспортировки электронного пучка от ускорителя до ней-
тронообразующей мишени (НОМ); 

-	 НОМ для получения первичных нейтронов, которая располагается 
внутри АЗ ПКС; 

-	 Подкритическая сборка (ПКС) на тепловых нейтронах; 
-	 нейтронные каналы; 
-	 комплекс экспериментального оборудования для проведения иссле-

дований с использованием нейтронов; 
-	 биологическая защита и вспомогательные системы.
В состав установки входят инженерные системы; системы радиацион-

ной и физической защиты. 
Основой установки является ПКС с максимальным эффективным коэф-

фициентом размножения нейтронов kэфф ≤ 0,98. 
Помещения ЯПУ «Источник нейтронов» разделены на зону свободного 

доступа (ЗСД) и зону контролируемого доступа (ЗКД). К ЗКД относятся:

-	 экспериментальный зал (ЭЗ), 
-	 тамбур-шлюз, пристройка ЛУЭ, часть инженерно-лабораторного 

корпуса на отм. 0,000 (санпропускники, мастерская). 
Остальные помещения и  отметки инженерно-лабораторного корпуса 

относятся к ЗСД. 
Вход в ЗКД и выход из нее осуществляется через санпропускник, душе-

вые, санузлы. 
Оборудование ЛУЭ размещено в  отдельном помещении, окруженном 

биологической защитой на основе монолитного бетона. 

В ЭЗ располагается основное реакторное оборудование и осуществля-
ется: 

-	 временное хранение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ); 
-	 временное хранение твердых радиоактивных отходов (ТРО). 
ОЯТ ПКС направляется на временное хранение в бассейн выдержки (БВ). 
Образующиеся при эксплуатации ЯПУ жидкие радиоактивные техноло-

гические среды, в том числе и душевые воды санпропускника, собираются 
в емкости и направляются после контроля лабораторными методами в хо-
зяйственно-бытовую канализацию (ХБК) или удаляются с объекта в качестве 
жидких радиоактивных отходов (ЖРО). 

Участок для сбора жидких ЖРО размещен в помещении 135 и представ-
ляет собой совокупность трех емкостей. Емкости размещены ниже уровня 
пола (отм. −3,000). 

Место для временного хранения ТРО размещено в помещении 131. 
Удаление воздуха из ЭЗ производится в атмосферу на высоте 25 м через 

высотную трубу при нормальных условиях эксплуатации и после предвари-
тельной очистки на системе аэрозольных фильтров при авариях. 

В ЭЗ расположено два БВ — основной и резервный. Резервный БВ пред-
назначен для аварийной выгрузки отработавших тепловыделяющих сборок 
(ОТВС) и НОМ. Основной БВ предназначен для временного хранения ОТВС, 
а также облученных нейтронообразующих мишеней. Каждый БВ имеет две 
секции для единовременного размещения 64 ОТВС и шести мишеней. Опе-
рации перегрузки ОТВС и мишеней из активной зоны в БВ осуществляются 
с помощью перегрузочных контейнеров. 

Для проведения исследовательских работ с облученными радиоактив-
ными и ядерными материалами в составе ЯПУ предусмотрены цепочки го-
рячих камер в северно-западной части ЭЗ. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Система радиационного контроля (СРК) ЯПУ «Источник нейтронов» 

предназначена для решения следующих задач: 
-	 Радиационный технологический контроль (РТК); 
-	 Радиационный контроль помещений (РКП); 
-	 Радиационный контроль загрязнений (РКЗ); 
-	 Радиационный дозиметрический контроль (РДК). 
Диапазоны аварийного радиационного контроля (АРК) перекрываются 

оборудованием подсистем СРК ЯПУ «Источник нейтронов», поэтому в  от-
дельный вид контроля АРК не выделен. 

Подсистема РТК СРК ЯПУ «выполняет следующие функции: 
-	 контроль объемной активности (ОА) альфа- и бета- аэрозолей и ра-

дионуклидов йода (I-131) в  воздухе вытяжных вентиляционных си-
стем, в том числе до и после технологических фильтров (аэрозольных 
и  йодных) для определения эффективности их функционирования 
с возможностью определения реперных радионуклидов; 
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-	 контроль ОА инертных газов на сдувке с зеркала воды бака ПКС с це-
лью контроля целостности защитных барьеров; 

-	 контроль суммарной ОА гамма-нуклидов в жидких технологических 
средах (в т.ч. в контурах охлаждения ПКС и мишени с целью контроля 
целостности защитных барьеров); 

-	 контроль активности выбросов альфа- и бета- аэрозолей, радиону-
клидов йода (I-131) и инертных радиоактивных газов в вентиляцион-
ную трубу; 

-	 контроль мощности поглощенной дозы (МПД) гамма-излучения от 
технологического оборудования, в  т.ч. от трубопроводов контуров 
охлаждения ПКС и мишени с целью оперативной индикации целост-
ности защитных барьеров; 

-	 сигнализацию о превышении контрольных уровней. 
Подсистема РКП СРК ЯПУ выполняет следующие функции: 
-	 контроль мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма- 

и нейтронного излучения в помещениях постоянного и периодиче-
ского пребывания персонала; 

-	 контроль (МАЭД) на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) по кон-
туру здания ЯПУ; 

-	 контроль ОА альфа- и  бета- аэрозолей в  помещениях постоянного 
и периодического пребывания персонала; 

-	 сигнализацию о превышении контрольных уровней. 
Подсистема РКЗ СРК ЯПУ выполняет следующие функции: 
-	 контроль радиоактивных загрязнений кожных покровов и  спец-

одежды персонала в ЗКД (самоконтроль); 
-	 принудительный контроль радиоактивных загрязнений кожных по-

кровов и спецодежды в санпропускниках; 
-	 контроль радиоактивных загрязнений кожных покровов персонала 

в умывальных комнатах санпропускника и личной одежды на выходе 
из санпропускников; 

-	 контроль загрязнения транспорта, поверхностей помещений и обо-
рудования, посредством использования носимых ТС. 

Подсистема РДК СРК ЯПУ выполняет следующие функции: 
-	 контроля индивидуальных доз внешнего облучения персонала авто-

матизированным комплексом на основе термолюминесцентных до-
зиметров; 

-	 оперативного контроля индивидуальных доз внешнего облучения 
персонала автоматизированным комплексом на основе прямопока-
зывающих дозиметров; 

-	 контроля внутреннего облучения персонала (СИЧ) с  помощью спе-
циализированного комплекса. 

Технические средства (ТС) РДК образуют автоматизированную систему 
индивидуального дозиметрического контроля (АСИДК). 

Контроль параметров, измеряемых с  помощью АСРК, осуществляет-
ся посредством сравнения измеренных значений с  заданными уставками. 
В АСРК используется два типа уставок сигнализации: 

-	 предупредительная (на уровне нижнего порога измерения); 
-	 аварийная (на уровне, не превышающем значение, регламентиро-

ванное Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ).

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

3.1. Радиационный технологический контроль 
Назначением РТК является контроль состояния технологических про-

цессов, поддержание их радиационных параметров в проектных диапазо-
нах. 

Безопасность ЯПУ «Источник нейтронов». обеспечивается за счет по-
следовательной реализации стратегии глубоко эшелонированной защиты, 
основанной в частности на применении системы физических барьеров на 
пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ 
в окружающую среду.

Система последовательных физических барьеров включает: топливную 
матрицу, оболочку ТВЭЛа, границу контура охлаждения ПКС и мишени, гер-
метичное ограждение подкритической сборки, биологическую защиту. 

3.1.1. КОНТРОЛЬ ВЫБРОСОВ В  ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ ТРУБУ
Контроль предназначен для определения величины газоаэрозольного 

выброса в атмосферу, обнаружения факторов повышения величины выбро-
са и принятия мер по снижению и/или недопущению превышения допусти-
мых значений, регламентированных НРБУ. 

Таблица 3.1 
Контроль объемной активности (ОА) выбросов в вентиляционную трубу

№
п/п

Наименование радиационного  
параметра Периодичность Метод измерений Ссылка на пункт 

«Регламента…»
1. ОА альфа- и бета-излучающих 

аэрозолей 
Непрерывно Каналы АСРК 4.1.1

2. Удельная активность реперных 
радионуклидов

Периодически Лабораторный  
контроль

6.1.1

3. ОА радионуклидов йода Непрерывно Каналы АСРК 4.1.2

Периодически Лабораторный  
контроль

6.1.1

4. ОА ИРГ Непрерывно Каналы АСРК 4.1.3
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3.1.2. КОНТРОЛЬ ЖИДКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД 
Таблица 3.2. 

Контроль жидких технологических сред

№
п/п

Наименование радиационного 
параметра Периодичность Метод измерений Ссылка на пункт 

«Регламента…»
1. ОА в контуре охлаждения НОМ до 

и после системы очистки тепло-
носителя 

Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.2

2. ОА в контуре охлаждения ПКС, 
а также до и после системы очистки 
теплоносителя 

Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.3

3. ОА в контуре системы очистки БВ 
до и после очистки

Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.4

4. ОА в емкостях ЖРО Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.5

5. ОА в монжусах Е21, Е10 Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.6

6. ОА в баках №1, №2, №3 сбора 
душевых вод

Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.7

7. ОА во втором контуре охлаждения 
ПКС и НОМ

Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.8

8. ОА в емкостях спецканализации 
№1, №2,№3

Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.9

9. ОА в приемных емкостях горячих 
камер №1, №2

Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.10

3.1.3. КОНТРОЛЬ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
Таблица 3.3. 

Контроль систем вентиляции

№
п/п

Наименование радиационного 
параметра Периодичность Метод измерений Ссылка на пункт 

«Регламента…»
1. ОА альфа- и бета-излучающих 

аэрозолей и паров I-131 в вентиля-
ционной системе, обеспечивающей 
удаление воздуха из помещения ЭЗ 
в режимах НЭ до и после основных 
фильтров

Непрерывно Каналы АСРК 4.1.4

2. ОА альфа- и бета-излучающих 
аэрозолей в вентиляционной систе-
ме, обеспечивающей удаление 
воздуха из тоннеля ЛУЭ

Непрерывно Каналы АСРК 4.1.5

3. ОА ИРГ в сдувке с зеркала воды 
бака ПКС

Непрерывно Каналы АСРК 4.1.6

№
п/п

Наименование радиационного 
параметра Периодичность Метод измерений Ссылка на пункт 

«Регламента…»
4. ОА альфа- и бета-излучающих 

аэрозолей и паров I-131 в воздухе 
вытяжных вентсистем, обслужива-
ющих помещения и оборудование 
ЗКД до и после систем фильтрации

Периодически Лабораторный  
контроль

6.1.11

3.1.4. КОНТРОЛЬ МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ (МПД) ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ  
ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица 3.4. 
Контроль мощности дозы гамма-излучения  

от технологического оборудования 

№
п/п

Наименование радиационного пара-
метра Периодичность Метод  

измерений
Ссылка на пункт 
«Регламента…»

1. МПД от расширительной емкости ПКО НОМ Непрерывно Каналы АСРК 4.1.7
2. МПД гамма-излучения от трубопровода ПКО 

на выходе из активной зоны ПКС
Непрерывно Каналы АСРК 4.1.8

3. МПД гамма-излучения от трубопровода на 
выходе из ионообменной колонки ПКО ПКС

Непрерывно Каналы АСРК 4.1.9

4. МПД гамма-излучения от трубопроводов 
вторых контуров охлаждения ПКС и НОМ 

Непрерывно Каналы АСРК 4.1.10

5. МПД гамма-излучения от фильтров «ФАР-
ТОС» системы спецвентиляции (две точки 
контроля)

Непрерывно Каналы АСРК 4.1.11

6. МПД гамма-излучения в помещении кли-
стронной галереи (помещение 142)

Непрерывно Каналы АСРК 4.1.12

7. МПД гамма-излучения в двух точках тунне-
ля ЛУЭ, соответствующих началу формиро-
вания пучка и перед его поворотом в НОМ 
(помещение 216)

Непрерывно Каналы АСРК 4.1.13

3.2. Радиационный контроль помещений и  промплощадки
3.2.1. КОНТРОЛЬ МОЩНОСТИ АМБИЕНТНОГО ЭКВИВАЛЕНТА ДОЗЫ (МАЭД) ГАММА- 
И  НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПЕРСОНАЛА И  ТЕРРИТОРИИ 
ПРОМПЛОЩАДКИ 

Таблица 3.5. 
Контроль МАЭД дозы гамма- и нейтронного излучения на рабочих местах 

персонала и территории промплощадки

№
п/п

Наименование радиационного 
параметра Периодичность Метод  

измерений
Ссылка на пункт 
«Регламента…»

1. МАЭД в периодически обслуживаемых 
помещениях и помещениях постоян-
ного пребывания персонала ЗКД

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.1
Периодически Контроль пере-

носными при-
борами

6.2.1
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№
п/п

Наименование радиационного 
параметра Периодичность Метод  

измерений
Ссылка на пункт 
«Регламента…»

2. МАЭД гамма-излучения в помеще-
нии 131 на стене рядом с местом 
загрузки ТРО

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.2

3. МАЭД гамма-излучения в центре 
западной стены помещения 135

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.3

4. МАЭД гамма-излучения на площадке 
обслуживания горячих камер

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.4

5. МАЭД нейтронного излучения 
и МАЭД гамма-излучения в центрах 
западной, северной и восточной 
стен ЭЗ 

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.5

6. МАЭД гамма-излучения на западной 
стене ЭЗ (помещение 136) в зоне 
лестницы для подъема на площадку 
обслуживания

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.6

7. МАЭД гамма-излучения над биоло-
гической защитой бака ПКС в ЭЗ

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.7

8. МАЭД гамма-излучения в помеще-
ниях оборудования первых контуров 
охлаждения (помещение 141, по-
мещение 144)

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.8

9. МАЭД гамма-излучения в пультовой 
ЯПУ (пом. 204)

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.9

10. МАЭД гамма-излучения на северной 
внешней стене здания ЯПУ по оси 
ЛУЭ

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.10

11. МАЭД гамма-излучения на южной 
внешней стене здания ЯПУ в зоне 
южного аварийного выхода по оси 
ЛУЭ (выход из помещения 142)

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.11

12. МАЭД гамма-излучения в централь-
ной части западной стены здания 
ЯПУ

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.12

13. МАЭД гамма-излучения над ворота-
ми транспортного въезда восточной 
стороны здания ЯПУ

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.13

3.2.2. КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ 
Таблица 3.6. 

Контроль воздуха помещений

№
п/п

Наименование радиационного 
параметра Периодичность Метод измерений Ссылка на пункт 

«Регламента…»
1. ОА альфа- и бета-излучаю-

щих аэрозолей в воздухе 
помещения 136 (горячие 
камеры)

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.14

2. ОА альфа- и бета-излучаю-
щих аэрозолей в помеще-
нии ЭЗ

Периоди-
чески

Контроль 
мобильными 
установками

6.1.11

3. ОА альфа- и бета-излучаю-
щих аэрозолей в помеще-
ниях ЯПУ

При проведе-
нии работ

Контроль 
мобильными 
установками

6.1.12

3.3.  Радиационный контроль за нераспространением радиоактивных 
загрязнений
3.3.1. КОНТРОЛЬ ЗА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕМ РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, СПЕЦОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА В  ЗКД, ЛИЧНОЙ ОДЕЖДЫ 
И  ТРАНСПОРТА (САМОКОНТРОЛЬ) 

№
п/п

Наименование радиационного 
параметра Периодичность Метод измерений Ссылка на пункт 

«Регламента…»
1. Уровень загрязнения 

радиоактивными веществами по-
верхностей кожных покровов, про-
изводственной одежды и обуви, СИЗ 
персонала (пом. 136, выход из ЭЗ, 
пом. 118 и 105 — санпропускник, 
пом. 140 — тамбур-шлюз) 

Постоянно Стационарные устрой-
ства для изме-рения 
радиоактивного 
загрязнения

6.2.2

Периодически Контроль перенос-
ными приборами

6.2.2

2. Контроль загрязнения поверхностей 
производственных помещений, обо-
рудования и автотранспорта

Периодически Контроль перенос-
ными приборами, 
взятие мазков

6.2.3

3. Принудительный контроль 
радиоактивных загрязнений персона-
ла на выходе из ЗКД в санпропускник 
(помещение 128) с одним дисципли-
нирующим барьером

Периодически Стационарная уста-
новка принудитель-
ного контроля

6.2.4

4. Принудительный контроль 
радиоактивных загрязнений персо-
нала на выходе в гардероб личной 
одежды (помещение 115) с двумя 
дисциплинирующими барьерами

Периодически Стационарная уста-
новка принудитель-
ного контроля

6.2.5
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3.3.2. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Таблица 3.8. 

Радиационный контроль окружающей среды

№
п/п

Наименование радиационного 
параметра Периодичность Метод измерений Ссылка на пункт 

«Регламента…»
1. ОА и радионуклидный состав ЖРО Периодически Лабораторный 

контроль
6.1.13

2. ОА и радионуклидный состав ТРО Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.14

3. Пробы с объектов окружающей 
среды

Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.15

4. Интегральная доза на территории 
СЗЗ и ЗН

1 раз в квартал ТЛД 6.2.6

5. Контроль МЭД на территории 
промплощадки и жилого массива 
Пятихатки

1 раз в квартал 
(при замене ТЛД)

Переносные
приборы

6.2.7

6. ОА радиоактивных аэрозолей в воз-
духе на территории промплощадки 
и жилого массива Пятихатки

Периодически Лабораторный 
контроль

6.1.16

3.4. Радиационный дозиметрический контроль
3.4.1.  КОНТРОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Таблица 3.9. 
Индивидуальная эффективная (эквивалентная) доза облучения персонала

№
п/п

Наименование радиационного 
параметра Периодичность Метод измерений Ссылка на пункт 

«Регламента…»
1. Индивидуальная доза внешнего об-

лучения (основной ИДК)
1 раз в месяц Индивидуальные 

дозиметры (ТЛД)
7.7.1—7.7.2

2. Индивидуальная доза внутреннего 
облучения

Периодически Расчёт индивидуаль-
ной дозы внутреннего 
облу-чения по резуль-
татам биофизических 
измерений

7.7.4—7.7.5

3. Индивидуальная доза при производ-
стве работ

Ежесменно Индивидуальные 
оперативные 
дозиметры

7.7.3

4. Индивидуальная доза при производ-
стве работ (косвенно)

При допусках по 
дознарядам

Иизмерения МЭД 
в месте производства 
работ

6.2.1

5. Индивидуальная доза от нейтронного 
излучения при производстве работ

При выполнении 
работ

Расчёт дозы от ней-
тронного излучения 

7.7.1—7.7.3

6. Индивидуальная доза при производ-
стве работ (оценка)

Непрерывно Каналы АСРК 4.2.1—4.2.9

3.4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ УСЛОВИЯХ,  ОТЛИЧНЫХ 
ОТ РЕЖИМА НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3.10. 
Дополнительный радиационный контроль при условиях, отличных от ре-

жима нормальной эксплуатации

№
п/п

Наименование радиационного 
параметра Периодичность Метод измерений Ссылка на пункт 

«Регламента…»
1. МЭД на промплощадке и путях 

эвакуации
При дозразведке Переносные приборы 6.2.8

2. МЭД, концентрации радионуклидов 
йода, радиоактивных аэрозолей 
в воздухе на территории промпло-
щадки и жилого массива Пятихатки

Во время актив-
ной фазы аварии 
непрерывно

Переносные приборы, 
лабораторный контр-
оль

6.2.9

Рис. 1. Схематическое изображение ЯПУ «Источник нейтронов» на отметке 0.000
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УДК 504.064.36:582.32

Мельников А. Ю., Карлюк А. А. 
Научно-исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский 
институт экологических проблем», г. Харьков, Украина

БИОМОНИТОРИНГ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В  ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ТЭС

Среди методов контроля уровня загрязнения природной среды тяже-
лыми металлами (ТМ) одно из ведущих мест принадлежит биологическим 
[1]. Накопление ТМ в различных растениях позволяет оценить степень по-
ступления металлов в поверхностные воды на различных участках водных 
объектов [2—3]. Для проведения данного исследования был выбран рого-
листник погруженный (Ceratophyllum demersum L.), благодаря своей способ-
ности к накоплению ТМ и высокой стойкости к загрязнению [4], отсутствию 
корневой системы, что исключает поступление ТМ из донных отложений [2], 
широкому распространению [5]. Цель данной работы — оценить степень за-
грязнения ТМ водных объектов в зоне влияния ТЭС, используя данные о со-
держании ТМ в роголистнике погруженном.

Отбор проб роголистника погруженного из водных объектов в зоне вли-
яния Бурштынской (БуТЭС) и Змиевской ТЭС (ЗмТЭС), а также оз. Ялпуг и р. 
Северский Донец был проведен в августе — октябре 2016 году. Информация 
относительно пунктов отбора представлена в табл. 1.

Табл. 1. Места отбора проб роголистника погруженного.

№  
пункта Расположение Дата от-

бора

Некоторые возмож-
ные источники посту-

пления ТМ

1 Харьковская обл., ур. Сухой лиман 10.2016 Газопылевые выбросы 
ЗмТЭС

2 Харьковская обл., оз. Лычевое 10.2016 Вода из оз. Чайки

3 Харьковская обл., оз. Чайка (место 
впадения объединенного стока)

10.2016 Сток с золоотвала 
ЗмТЭС и очистных со-
оружений

4 Одесская обл., оз. Ялпуг (дамба раз-
деляющая оз. Ялпуг и оз. Кугурлуй)

08.2016 Автотранспорт

5 Ивано-Франковская обл., водоем-
охладитель БуТЭС (возле сбросного 
канала №1)

09.2016 Газопылевые выбросы, 
конденсаторы турбин 
БуТЭС

6 Харьковская обл., р. Северский До-
нец (ниже моста, в районе с. Задо-
нецкое)

10.2016 Сточные воды г. Змиев, 
автотранспорт

Отобранные растения транспортировались в  лабораторию. Промыва-
лись дистиллированной водой, сушились при 105 оС, гомогенизировались, 
переводились в раствор путем растворения в концентрированной азотной 
кислоте и  перекиси водорода. Определение марганца, кобальта, никеля, 
хрома, цинка, кадмия, свинца, меди в  подготовленных пробах проводили 
методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной и электротер-
мической атомизацией на приборе Hitachi Z-8000. 

Полученные результаты для большей наглядности представлены в про-
центах, относительно максимальных полученных значений для каждого ТМ 
представлены на рис. 1 — 2. Расчет проводили по формуле(1):

 

( )
( ) 100%
w i

W =
w max

⋅
, (1)

где — w(i) — массовая доля ТМ в i-той пробе,
 w(max) — максимальная массовая доля данного ТМ. 
Прежде всего, необходимо отметить, что максимальное накопление 

кадмия, свинца, никеля, цинка, кобальта обнаружено в растениях р. Север-
ский Донец (№ 6), что объясняется большим расходом воды в данном пункте 
по сравнению с исследуемыми водоемами. Поэтому, данные о содержании 
ТМ в роголистнике погруженном, отобранном в пункте № 6, будут исполь-
зоваться для оценки загрязнения ТМ поверхностных вод в других пунктах. 

Рассмотрим результаты, представленные на рис. 1. Содержание кадмия 
в роголистнике во всех пунктах в ~100 раз ниже, чем в пункте 6, что может 
указывать на отсутствие загрязнения поверхностных вод данным элемен-
том. Содержание свинца только в роголистнике, отобранном в озере Лыче-
вом (№ 2) значительно ниже, чем из р. Северский Донец (№ 6). Также стоит 
отметить, что в оз. Ялпуг (№ 4) содержание свинца выше по сравнению с дру-
гими водоемами, что может быть связано с влиянием автотранспорта.

Содержание никеля (рис. 1.) в  пунктах 1—5 так же значительно ниже, 
чем в пункте 6. Следует отметить, что содержание никеля в роголистнике, 
отобранном в зонах влияния тепловых электростанций (пункты № 3;5) прак-
тически одинаковое, и ~ 5 раз выше, чем в пунктах 2 и 4. Полученные ре-
зультаты указывают на то, что возможным источником поступления никеля 
могут быть тепловые электростанции.

Содержание цинка и никеля в пробах роголистника значительно ниже 
в исследуемых водоемах по сравнению с р. Северский Донец, при этом со-
держание цинка в роголистнике (р. Северский Донец (№ 6) более чем в 5 раз 
выше. Стоит отметить схожее содержание цинка в роголистнике, отобран-
ном в пунктах № 1 и № 3.

Подводя итог по содержанию кадмия, свинца, никеля и  цинка приве-
денных на рис.1, следует отметить, что результаты по содержанию ТМ в ро-
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голистнике в  достаточной мере отображают интегральное антропогенное 
воздействие по данным элементам на поверхностные воды.

Анализ результатов представленных на рис. 2 свидетельствует о том, что 
содержание марганца и хрома в роголистнике оз. Чайка(№ 3), и меди в вод.-
охл. БуТЭС (№ 5) выше, чем в р. Северский Донец (№ 6). 

Рассмотрим полученные на рис. 2 результаты подробней. Максималь-
ное содержание меди определено в  роголистнике погруженном отобран-
ном в водоеме-охладителе БуТЭС, и причиной этого является поступление 
данного элемента в воду водоема-охладителя путем вымывания из медных 
конденсаторов турбин БуТЭС. 

Максимальное содержание марганца, хрома и  никеля в  пробах рого-
листника наблюдается в пункте 3, и указывает на поступление этих элемен-
тов с объединенным стоком. Также стоит отметить слабые колебания содер-
жания хрома в растениях, что указывает на наличие возможных механизмов 
регуляции содержания данного элементах в макрофитах, как в роголистни-
ке так и в водном мхе (по данным [3]).

Сделаны следующие выводы. 
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Рис. 1. Содержание кадмия, свинца, никеля, цинка в пробах роголистника в % относи-
тельно максимального значения.
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Рис. 2. Содержание цинка, марганеца, хрома, кобальта в пробах роголистника в % 
относительно максимального значения

1. Данные о содержание тяжелых металлов в роголистнике погружен-
ном могут быть использованы для оценки загрязнения ТМ поверх-
ностных вод, для биомониторинга с применением как активной, так 
и пассивной биоиндикации.

2. Полученные результаты свидетельствуют о  значительном влиянии 
объединенного стока на содержание ТМ в роголистнике озера Чай-
ки, особенно марганца, хрома, кобальта.

3. Данные о накоплении ТМ роголистником погруженным в оз. Чайки 
и оз. Лычевом могут быть использованы для оценки эффективности 
очистки воды в оз. Чайка от ТМ, в последующих работах.
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УДК 628.35

Мельничук П. О. 
Науково-виробничий центр «Запоріжгідропроект», м. Запоріжжя, Україна

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКУУМНИХ СИСТЕМ 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ З  РІВНИННИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ТЕРИТОРІЙ ІЗ СКЛАДНИМИ 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ

Вакуумну технологію збору каналізаційних стоків вперше застосував 
в 1866 році голландський інженер Liernur. Паралельно вакуумні технології 
розроблялися компаніями інших країн.

На даний час, вже понад 40 років компанія Roediger Vacuum GmbH Ні-
меччина застосовує вакуумні технології у багатьох країнах світу. За цей час 
збудовано понад 1000 об’єктів вакуумних систем. Декілька об’єктів за таки-
ми технологіями збудовані та експлуатуються в Україні (м. Київ, м. Вилкове 
Одеської обл. ).

Вакуумна технологія є інноваційною технологією збору стічних вод. По-
вітряний потік, який виробляється різницею тисків, направляє стічні води до 
вакуумної станції. На відміну від звичайних самопливних (гравітаційних) або 
альтернативних напірних систем каналізації, тиск в межах даної системи під-
тримується нижче атмосферного тиску і приблизно дорівнює — 0,6 бар.

Області застосування вакуумних технологій:
-	 системи вакуумних каналізацій (зовнішня); 
-	 системи вакуумних каналізацій для будівель, споруд та морських су-

ден (внутрішня);
-	 системи вакуумної каналізації для промислових комплексів;
-	 система збору стічних вод для поїздів і літаків;
-	 система збору очистки радіоактивних стічних вод для медичних уста-

нов;
-	 система збору стічних вод для морських суден і яхт.
Вакуумна система каналізації складається з:
-	 вакуумної станції, яка служить для створення вакууму в системі тру-

бопроводів;
-	 вакуумного резервуару, для збору стічної води, звідки вони перека-

чуються за допомогою фекальних насосів в  центральний колектор 
або на очисні споруди;

-	 вакуумної системи трубопроводів, типово складається з мережі труб;
-	 збірних камер і вакуумних клапанів.
Принцип роботи вакуумної системи каналізації (зовнішньої)
Стічні води самопливом течуть від будинку в збірну камеру.
Після того, як певна кількість (партія) стічних вод накопичується в збір-

ній камері, клапан автоматично відкривається і  стоки транспортуються до 
центральної вакуумної станції у вакуумний резервуар.
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З вакуумного резервуару за допомогою каналізаційних насосів стічні 
води перекачують на очисні споруди, або в існуючий каналізаційний колек-
тор.

Енергія для транспортування стоків утворюється в  результаті різниці 
тиску між атмосферним тиском і  тиском вакуумної трубопровідної мережі 
і вакуумної станції.

В системі трубопроводів утворюється вакуум за допомогою вакуумних 
насосів, розміщених в приміщенні вакуумної станції.

Вакуумний клапан працює за рахунок різниці тиску повітря (атмосфера 
і повітря). Для роботи вакуумного клапана не потрібно підключення до елек-
тромережі.

Сфера застосування вакуумної технології збору стічних вод (зовнішньої):
-	 рівнинна місцевість;
-	 при рівнинному рельєфі виникають складності із прокладкою каналі-

заційних труб внаслідок великих заглиблень, які можуть досягати до 
8 м. Для зменшення глибини прокладки каналізаційних труб і змен-
шення об’єму земляних робіт можливе використання більшої кіль-
кості проміжних КНС. Виникає також необхідність в підключенні всіх 
КНС до електроенергії та регулярного їх обслуговування.

-	 при високо розташованих ґрунтових водах;
-	 складності з відводом ґрунтових вод перешкоджають прокладанню 

каналізаційних труб і встановленню КНС. Для відводу ґрунтових вод 
необхідно використовувати дорогоцінні технології водопониження.

-	 в даному випадку використання вакуумної системи каналізації є єди-
ним альтернативним рішенням, оскільки висока вартість робіт, а  в 
деяких випадках і неможливість виконання робіт по прокладці само-
пливної каналізації, примушують шукати більш дешеві і раціональні 
кроки;

-	 малоповерхова забудова, промислові підприємства;
-	 вартість реалізації проекту по облаштуванні каналізації малоповер-

хової забудови може бути на порядок нижче при використанні ваку-
умних технологій;

-	 скальні і кам’янисті ґрунти;
-	 використання вакуумної системи каналізації дозволяє прокласти ме-

режі в неглибокі і неширокі траншеї, що зменшує строки будівництва;
-	 прибережні та природоохоронні зони морів, рік, та озер;
-	 враховуючи те, що в  трубопроводах використовують вакуум, то не 

відбувається витік стічних вод в навколишнє природне середовище.
Загальні переваги будівництва і установки вакуумних систем каналізації:
-	 використання труб малого діаметру (полівінілхлорид або HDPE);
-	 неглибокі і вузькі траншеї;

-	 можливість прокладати трубопроводи в контрухил (під гору) не ви-
користовуючи при цьому КНС;

-	 просте рішення перетину перешкод;
-	 вакуумні мережі можуть бути закладені в одній траншеї з водопрово-

дом (в залежності від нормативів);
-	 вакуумні мережі трубопроводів можуть перетинати санітарні зони, 

тому що відсутня ексфільтрація стічних вод;
-	 збірна камера не потребує електроенергії;
-	 швидке будівництво;
-	 низька вартість будівництва.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В  ГОРОДЕ МАРИУПОЛЕ 
В  УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Одним из важных направлений централизованного водоснабжения 
г. Мариуполя является организация и внедрение эффективного мониторин-
га качества питьевой воды для выяснения закономерностей изменения её 
физико-химического состава.

Ранее (Монин, 2016) было установлено, что в городских водопроводных 
сетях, средне-месячные физико-химические показатели «сухой остаток», 
«общая жесткость» и «сульфаты» колебались в широких пределах и не соот-
ветствовали требованиям ДСанПіН 2.2.4—171—10 “Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для споживання людиною”(1).

Качество водопроводной воды в  городе зависело от поступающей по 
Южно-Донбасскому водоводу (ЮДВ) более пресной воды из реки Северский 
Донец (Луганская область). С началом военных действий на Донбассе (2014г) 
подача воды по ЮДВ периодически прекращалась, и город вынужденно по-
лучал воду из, рядом расположенного, Старо-Крымского водохранилища. 
По существующим требованиям, предъявленным к качеству природных вод 
для питьевого водоснабжения населения, в Старо-Крымском водохранили-
ще проблемные для города физико-химические показатели значительно 
превышают требования ДСТУ 4808:2007, и не соответствуют даже 4 классу 
качества (2).

Дополнительно, целью исследования был анализ изменения показате-
лей водопроводной воды по мере прохождения по городской распредели-
тельной системе.

Задачей исследования в 2016г было продолжить наблюдения за органо-
лептическими и  физико-химическими показателями водопроводной воды 
с учетом прекращения подачи по ЮДВ. 

Полученные данные могут использоваться для разработки альтернатив-
ных систем питьевого водоснабжения и внедрения эффективных способов 
доочистки, направленных на улучшение качества подаваемой водопрово-
дной воды.

 Анализ органолептического и физико-химического качества водопро-
водной воды поводили путём сравнения результатов проблемных показа-
телей. По насосной станции «Новосёловка», расположенной в начале водо-
подающей системы, данные предоставлены Коммунальным предприятием 
«Мариупольское производственное управление водопроводно-канализа-
ционного хозяйства (КП «ПУВКХ»)», (письмо № 5 от 18.01.17г.). 

На конечной точке распределения («кран потребителя») использованы 
ежедневные результаты анализов водопроводной воды предприятия ООО 
«Экологические технологии», расположенном в Приморском районе города. 

 Ежедневное определение органолептических показателей водопрово-
дной воды проводили по ГОСТ 3351—74 «Вода питьевая. Метод определе-
ния вкуса, запаха, цветности и мутности» (3). 

Измерение показателя «цветность» осуществляли фотометрическим ме-
тодом при помощи КФК-2 и  показателя «минерализация»  — «Dist-2» (цена 
поверочного деления в  интервале от 0,01 до 5,0 г/л  — 0,01 г/л) в  аттесто-
ванной лаборатории ООО «Экологические технологии». Свидетельство об 
аттестации лаборатории №ВЛ-138/2014, выданное 19.06.2014 года ДП «До-
нецкстандартметрология» и действительное до 19.06.2017г).

В результате исследований установлено, что показатели, определяю-
щие потребительские свойства водопроводной воды, «сухой остаток, ПДК ≤ 
1000мг/дм3» (рис.1), «сульфаты, ПДК ≤ 250мг/дм3» (рис.2) и «общая жесткость, 
ПДК ≤ 7,0мг·экв/дм3» (рис.3), колебались в широких пределах.

Первую половину года (с января по май) «сухой остаток» не только со-
ответствовал ПДК, но и за последние три года, установил рекордный город-
ской минимум (710—752мг/дм3). Однако, минимальные значения показате-
лей «сульфаты» и  «общая жесткость», по-прежнему, превышали норматив 
(390—407 мг/дм3 и 9,0—9,6 мг*экв/дм3, соответственно). Вода по-прежнему 
нуждалась в  доочистке. Подобное не соответствие показателей связано 
с использованием городской фильтрационной станцией традиционной тех-
нологии водоподготовки, не рассчитанной на доведение минеральных по-
казателей природной воды до требований питьевой.

Наибольшие значения рассматриваемых показателей, отмечали 
в  июле—августе и  декабре. По данным лаборатории КП «ПУВКХ»: «сухой 
остаток» — 2260,0 и 2692,0мг/дм3, «сульфаты» — 1220,0 и 1300,0мг/дм3, «об-
щая жесткость» — 22,75 и 23,25мг·экв/дм3 соответственно. Это было связано 
с ремонтными работами на ЮДВ, в результате военных разрушений. Учиты-
вая, что кроме разрушений водовода, подача воды по ЮДВ в город, может 
прекращаться и по другим причинам, поиск путей обеспечения города каче-
ственной водой, актуален как никогда.

Качество водопроводной воды, даже при условии специальной обра-
ботки, в значительной степени определяется способностью городской рас-
пределительной системы доставить её в неизменном виде потребителю.

Ежедневные пробы водопроводной воды из крана потребителя позво-
лили сделать заключение об ухудшение её качества за время нахождения 
в распределительных сетях. Если в 2016 году потребитель из крана получал 
воду такой же минерализации (рис.4), как в начале распределительной си-
стемы (рис.1), то такой показатель как «цветность» — полностью зависил от 
качества этой системы. Среднемесячные показатели «цветности» (ПДК ≤ 20 
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Рис. 1. Диапазон колебаний сухого остатка в водопроводной воде  
города Мариуполя в 2016году
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Рис. 2. Диапазон колебаний сульфатов в водопроводной воде  
города Мариуполя в 2016году
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Рис. 3. Диапазон колебаний общей жесткости в водопроводной воде  
города Мариуполя в 2016 году

град.) колебались от 17 до 23, минимальные — от 15 до 18, максимальные — 
от 21 до 42 градусов (рис. 5).

Набольшие значения показателя «минерализация», отмечали в  июле — 
августе (до 2700мг/дм3) и ноябре — декабре (до 2780мг/дм3) (рис. 4).

Ухудшение качества питьевой воды в городских водопроводных сетях 
свидетельствовало о вторичном её загрязнении во время доставки потре-
бителям и требует доочистки перед использованием на пищевые цели. 

Доочистка воды это способ её подготовки с  целью улучшения показа-
телей безопасности и качества механическими, химическими, физическими 
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Рис. 4. Колебания значений минерализации водопроводной воды в Приморском 
районе города Мариуполя (ООО «Экологические технологии») в 2016 году
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Рис. 5. Колебания значений цветности водопроводной воды в Приморском районе 
города Мариуполя (ООО «Экологические технологии») в 2016 году
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и биологическими методами (осветление, умягчение, обессоливание, обез-
зараживание и т.д.) (4).

Доочистка должна быть максимально приближена к  потребителю, что 
снимет проблему ухудшения качества воды в распределительных сетях.

Для остальных хозяйственно-бытовых целей, подаваемая в  2016 году, 
вода была функционально пригодна. 

Для мариупольской водопроводной воды, может быть, рекомендована 
следующая технологическая схема. В местах непосредственного использо-
вания воды для питья и приготовления пищи проблему повышенной цвет-
ности решает механическая фильтрация, повышенной минерализации  — 
обратноосмотическая фильтрация. Одновременно с обратноосмотическим 
опреснением решается проблема завышенных сульфатов и  жесткости 
и многих других нежелательных компонентов. 

В результате исследований установлено, в  2016г показатели качества 
водопроводной воды в  городе Мариуполе: «сухой остаток», «общая жест-
кость» и  «сульфаты» не всегда соответствовали ДСанПіН 2.2.4—171—10. 
Наиболее высокие значения отмеченных показателей наблюдали в июле — 
августе и ноябре — декабре, что было связано с ремонтными работами на 
Южно-Донбасском водоводе, в результате военных разрушений.

Повышенная минерализация и  ухудшение органолептических показа-
телей питьевой воды за время транспортировки водопроводом, свидетель-
ствовало о необходимости её доочистки перед использованием на питье-
вые цели. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

Для выявления динамики состава атмосферы промышленно развитых 
городов в Украине, применяется государственная система регулярных на-
блюдений, дающая необходимую информацию для оценки и прогноза, а так-
же принятия управленческих решений по защите окружающей природной 
среды.

Мониторинг атмосферного воздуха в городе Мариуполе осуществляют:
-	 Мариупольская гидрометеорологическая обсерватория посред-

ством пяти стационарных постов наблюдения;
-	 Мариупольский городской филиал Государственного учреждения 

«Донецкий областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Укра-
ины» (подфакельные исследования атмосферного воздуха в  зоне 
влияния промышленных предприятий и на основных автомагистра-
лях города). 

Передвижная лаборатория «Атмосфера» гидрометеобсерватории, ис-
пользуется для непрерывного мониторинга и контроля качества воздуха на 
территории жилых застроек. В настоящее время, в программе мониторинга 
помимо традиционного «ручного» пробоотбора, сделан упор на сбор дан-
ных с использованием электронных измерительных устройств дистанцион-
ного наблюдения. Преимуществом дистанционного наблюдения является 
возможность в одной базовой станции концентрировать, хранить и анали-
зировать данные из нескольких источников. Такой подход повышает опера-
тивность решений и действий, в аварийных ситуациях или случаях превы-
шения порога уровня загрязнения.

Мариуполь — крупный, промышленно развитый город Украины. На его 
территории дислоцируется два таких гиганта металлургической промыш-
ленности как ЧАО «МК Азовсталь» и ЧАО «МК им. Ильича». Эти предприятия 
вносят основной вклад в  общее загрязнение атмосферы города («МК им. 
Ильича» — 65%, ЧАО « «МК Азовсталь» — 27%, АзовЭлектросталь» — 3%,). 
Существенный вклад в общее загрязнение атмосферы города вносит авто-
транспорт  — 3%. При этом формирование загрязнения воздушной среды 
города зависит от комплексного влияния, как первичных антропогенных 
выбросов так и вторичных (продукты испарения, разложения, рассеивания 
и т.п.) загрязнений. Положение усугубляет весьма неблагоприятное распо-
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ложение металлургических предприятий на территории города. Согласно 
существующей в Приазовье розе ветров, при любом направлении ветра вы-
бросы предприятий г. Мариуполя попадают в приземный слой атмосферы 
жилых массивов, создавая опасные для здоровья человека зоны устойчиво-
го загрязнения атмосферного воздуха. 

Рис. 1. Концентрация загрязняющих веществ в атмосфере на границе СЗЗ,  
ЧАО «МК им. Ильича».

Организация наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы в городе 
осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01 — 86 «Охрана природы. Ат-
мосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» [3]. Груп-
па исследования атмосферного воздуха СГЛ Мариупольского городского 

Таблица 1. Удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением 
предельно-допустимых концентраций на границе санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) предприятий 

предприятия удельный вес проб с превышением пдк, %
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ЧАО «ММК им. Ильича»: 23,7 23,0 24,4 13,1 14,7 
— Доменный цех (1000 м) 19,0 18,9 9,7 10,0 11,0 
— Мартеновский цех (1000 м) 38,8 18,2 0 0 0 
— ККЦ (1000 м) 18,1 25,0 9,8 15,7 10,0 
— ЦШП и ОП (1000 м) 27,4 24,4 19,3 34,2 31,0 
— Аглофабрика (1000 м) 40,0 30,8 21,1 29,2 25,7 
ЧАО «МК «Азовсталь»: 25,8 13,8 16,9 12,9 10,4 
— металлургическое производство (1000 м) 23,1 10,0 13,1 8,1 5,8 
— коксохимическое производство (1000 м) 33,1 24,0 23,1 29,2 25,5 
— ИОО (500 м) 46,6 30,9 36,0 68,4 60,0 

филиала ГУ «ДОЛЦ ГСЭСУ» проводит подфакельные исследования выбросов 
от промышленных предприятий города. В 2016 году лабораторным центром 
отобрано 10238 пробы атмосферного воздуха на наличие загрязняющих 
веществ. Число проб с превышением ПДК составило — 1484. Удельный вес 
проб атмосферного воздуха с  превышением предельно-допустимых кон-
центраций на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий, при-
веден в таблице 1.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция к  улучшению 
качества атмосферного воздуха. Однако интегральный показатель загряз-
нения атмосферного воздуха по-прежнему остается высоким: за 2016 г. — 
10,2   (в 2015— 10,7%, 2014, 2013 г.г. — 14,5 %; в 2012 г. — 20,7 %). Динамика 
изменения концентраций вредных веществ с учетом эффекта суммации их 
биологического действия на организм человека на границе СЗЗ по удельно-
му количеству проб для основных предприятий представлена на рисунках 
1—3. Снижение концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на гра-
нице санитарных зон предприятий, происходит в основном за счет сокра-
щения объемов металлургического производства, а не за счет осуществле-
ния природоохранных мероприятий. Загрязнение атмосферного воздуха на 
границе СЗЗ по отдельным веществам с  максимальными концентрациями 
загрязняющих веществ представлено в таблице 2.

Загрязнение атмосферы города по районам является неоднородным. 
Наиболее загрязнена та часть города, которая наиболее приближена к ос-
новным металлургическим комбинатам. 

Оценка загрязнения среды городского района n — y(n) может рассма-
триваться по следующим вариантам:

1. Зона умеренных загрязнений — 1,1 ПДКi ≤ y(n) ≤ ПДК i
2. Зона сильных загрязнений- 2,0 ПДКi ≤ y(n) ≤ 1,1 ПДК i
3. Зона опасных загрязнений — 5,0 ПДКi ≤ y(n) ≤ 1,1 ПДК i
Зона опасных загрязнений характеризуется существенным превышени-

ем среднесуточных ПДКсс (до 5-кратного) по пыли, оксидам серы и азота.
По данным постов, наблюдается 5—8 кратное превышение ПДК по 

бенз(а)пирену. В эту зону входят часть Центрального р-на (Кировский мас-
сив, центральная часть от автовокзала до ул. Николаевской), большая часть 
Ильичевского района, прилегающая к  ЧАО «МК Азовсталь», часть Левобе-
режного района.

Зона сильных загрязнений имеет, в  среднем, 2-х кратное превышение 
ПДК по оксидам серы и азота, и в отдельных местах 2—5 ПДК по бенз(а)пи-
рену. Эту зону составляют северная и северо-восточная части Ильичевского 
района, Центральный район, Новоселовка, 20 мкр, район ЖД вокзала, сред-
няя часть Левобережного района.

Зона умеренных загрязнений (1,1 ПДК по пыли, SO2 и  NOx. Данных по 
бенз(а)пирену нет) распространяется на Приморский район, западную часть 
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Центрального района (21—23 микрорайоны), восточную и  юго-восточную 
часть Левобережного района.

В Ильичевском районе основными загрязнителями являются: пыль, окси-
ды азота, сернистый ангидрид, оксид углерода; в Левобережном и Централь-
ном районах содержание этих веществ несколько ниже, преобладают серо-
водород, фенол, аммиак, выбрасываемые в атмосферу ЧАО «МК Азовсталь». 

Менее всего воздух загрязнен в Приморском районе, наиболее удален-
ном от металлургических комбинатов.

Рис. 2. Концентрация загрязняющих веществ в атмосфере на границе СЗЗ, ЧАО «МК 
Азовсталь».

Рис. 3. Концентрация загрязняющих веществ в атмосфере на границе СЗЗ, ЧАО « 
АзовЭлектросталь».

Таким образом, по данным подфакельных исследований, проводимых 
Мариупольским городским филиалом ГУ «ДОЛЦ ГСЭСУ», качество атмосфер-
ного воздуха в зоне влияния предприятий и на основных автомагистралях 
не отвечает санитарным требованиям. 

Таблица 2. Загрязнение атмосферного воздуха на границе СЗЗ по 
отдельным веществам с максимальными концентрациями загрязняющих 

веществ

вредные веще-
ства

удельный вес проб с превышением пдк, % / максимальная концентрация, мг/м3

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
ЧАО «МК им. Ильича»

Пыль 95,7 0,84 96,2 0,96 53,5 0,87 57 0,8 52 0,83
Сероводород 62,1 0,01 26,1 0,0137 31,2 0,02 16,7 0,0116 16,7 0,016
Оксид углерода 94,7 10,1 90,0 12,9 42,6 12,6 47,5 8,5 51,5 8,5

ЧАО «МК Азовсталь»

Пыль 60,2 1,25 49,8 0,87 47,2 0,83 50,4 0,78 41,2 0,77
Сероводород 32,4 0,0155 21,9 0,0136 20,5 0,0126 26,5 0,0116 26,5 0,0125
Диоксид азота 0 0,140 0 0,131 0 0,128 0 0,109 0 0,112
Оксид углерода 76,0 16,8 40,0 12,4 53,5 9,0 34,0 7,2 30 7,2
Железо 3,7 0,059 0 0,036 0 0,030 0 0,025 0 0,016
Фенол 51,6 0,024 41,1 0,025 54 0,021 39,0 0,016 33,0 0,018
Аммиак 40,0 0,30 34,4 0,30 46 0,030 28,0 0,26 28,0 0,30
Пиридин 30,0 0,094 14,4 0,092 0 < 0,05 0 < 0,05 0 < 0,05
Сажа 26,0 0,186 12,0 0,190 0 0,140 0 0,148 0 < 0,025

ЧАО «АзовЭлектроСталь»
Пыль 46,0 0,98 25,0 0,65 30,0 0,77 43,8 0,72 45,5 0,78
Оксид углерода 41,1 16,7 0 5,0 28,6 9,8 43,8 6,7 45,5 8,3
Аммиак 33,3 0,3 0 0,2 16,7 0,28 0 0,20 - -
Фенол 26,7 0,016 0 0,01 10,0 0,015 0 0,010 - -

Именно загрязнение атмосферы является главной причиной экологиче-
ских проблем, возникающих в  результате деятельности металлургических 
гигантов. 

Нельзя сказать, что металлурги ничего не вкладывают в  экологию. По 
данным статистики, инвестиции металлургических предприятий, связанные 
с охраной окружающей среды составили более 1 млрд. грн. Однако, эта сум-
ма не может решить всех проблем, к тому же доля металлургии в общем объ-
еме экологических инвестиций постепенно падает.

Перспективными направлениями в решении проблемы охраны природ-
ной среды города является дальнейшее совершенствование технологиче-
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ских процессов и внедрение новых мало- и безотходных технологий, заме-
на устаревшего оборудования, применение высокоэффективных установок 
для очистки вредных выбросов, отселение жителей из СЗЗ. При разработ-
ке и утверждении проектных материалов строительства и   реконструкции 
оборудования или увеличения мощности металлургических производств, 
необходимо наличие раздела экологической экспертизы, в котором долж-
ны освещаться мероприятия по борьбе с  загрязнением воздуха, наличие 
оборудования по улавливанию или обезвреживанию отходящих пылегазо-
вых смесей; схемы и  принципы работы очистных систем, коэффициент их 
полезного действия; количество загрязнений, выбрасываемых в атмосферу 
после очистки, и степени их рассеивания; мероприятия, исключающие воз-
можность аварийного выброса веществ, угрожающих здоровью населения, 
животному и растительному миру.

К перспективным направлениям мониторинга приземной атмосферы г. 
Мариуполя относится реализация проекта установки автоматизированной 
системы мониторинга (АСМ) с учетом специфики города.
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НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ УТИЛІЗАЦІЇ БІОГАЗУ 
З  ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В  УКРАЇНІ

Видобуток і  збір біогазу з  полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) 
з  корисною утилізацією для виробництва енергії є  обов’язковою вимогою 
сучасного розвитку. Це найбільш ефективний спосіб зменшити викид метану 
у атмосферу, а також є важливішим з секторів відновлюваних джерел енергії 
у світі.

В теперішній час можливо виділити чотири способи утилізації біога-
зу (БГ):

-	 факельне спалювання, при якому енергетичний потенціал БГ не ви-
користовується в господарських цілях;

-	 пряме спалювання БГ для виробництва теплової енергії;
-	 використання БГ як палива для газопоршневих двигунів і  газових 

турбін з метою отримання електроенергії і тепла; 
-	 використання БГ в газових мережах загального призначення. 
Факельне спалювання забезпечує утилізацію парникових газів і знижен-

ня пожежонебезпеки на території полігону ТПВ, при цьому енергетичний по-
тенціал БГ не використовується в господарських цілях.

Пряме спалювання БГ для виробництва теплової енергії використову-
ється в котлах. Для отримання теплової енергії БГ може спалюватись в кот-
лах, потужність яких визначається кількістю біогазу. 

Використання БГ як палива для газопоршневих двигунів і  газових тур-
бін з  метою отримання електроенергії і тепла є одним з перспективних на-
прямків підвищення ефективності використання БГ. Перевагою такого спо-
собу вироблення енергії є досягнення коефіцієнта використання палива до 
0,80 — 0,85. Вироблені електрична і теплова енергії використовуються для 
власних потреб об’єкту або подаються в загальну розподільну мережу.

Використання БГ в газових мережах загального призначення при дове-
денні вмісту метану в БГ (збагачення) до 94 — 97 %. Це найбільш привабли-
вий спосіб утилізації біогазу з точки зору зменшення використання природ-
ного газу для господарства.

Для всіх вказаних способів, крім прямого факельного спалювання БГ, 
необхідно проводити попередню підготовку БГ для його використання або/і 
використовувати деякі технічні пристрої. 

Газ зі звалища, без попереднього очищення, але з застосуванням техніч-
них пристроїв, можна використовувати як паливо для котлів і печей, тобто 
він може поставлятися прямо до промислового споживача для отримання 
тепла або для використання в  будь-якому технологічному процесі (випа-
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лення, отримання технологічної пари і ін.). Цей шлях використання БГ є най-
ефективнішим за умови, що його споживання безперервне [1, 2]. Після по-
переднього очищення газ зі звалища також може використовуватись для 
отримання електроенергії за допомогою установок комбінованого виро-
блення тепла та електроенергії. Вироблена електроенергія може використо-
вуватись безпосередньо на майданчику звалища або подаватись в  мережу.

Також можливе використання БГ після збагачення його до якості при-
родного газу. При збагаченні газ висушується, з нього видаляється двооксид 
вуглецю і  інші домішки. Проте, системи поліпшення якості газу зі звалища 
поки дуже дорогі і не знаходять широкого застосування.

Технічний енергетичний потенціал при використанні біогазу складає:
-	 як котельне паливо 90 — 92 %;
-	 як моторне паливо з виробленням електроенергії 35 — 42 %;
-	 як моторне паливо з  когенерацією (сумісним виробленням) елек-

тричної і теплової енергії — від 75 % до 87 % залежно від технічних 
рішень утилізаторів теплоти;

-	 як природний газ у газових мережах — від 85 % до 90 %.
Таким чином, для зменшення парникового ефекту полігонів ТПВ шляхом 

використання БГ для виробництва енергії (утилізації біогазу) необхідно:
-	 збирання біогазу;
-	 підготовка біогазу для використання;
-	 вироблення енергії.
Для визначення найбільш ефективного способу утилізації БГ пропону-

ється три критерія: рівень впливу на атмосферне повітря (екологічна зна-
чимість), вартість реалізації способу та економічна вигідність використання 
БГ для господарства. 

Екологічна значимість способу утилізації БГ характеризується викидом 
парникових газів, оксидів сірки і азоту та діоксинів, що придставляє серйоз-
ну загрозу для здоров’я населення. Екологічна значимість способу утилізації 
БГ найбільша при використанні БГ як палива для газопоршневих двигунів 
і газових турбін з метою отримання електроенергії і тепла, та при викорис-
танні БГ в газових мережах загального призначення. Найменша екологічна 
значимість способу утилізації БГ — при факельному спалюванні, при якому 
енергетичний потенціал БГ не використовується в господарських цілях.

Вартість реалізації способу утилізації біогазу повинна враховувати:
-	 вартість систем збору біогазу;
-	 вартість очистки і збагачення газу, доопрацювання газопальниково-

го і паливного обладнання, а також створення систем регулювання 
складу газоповітряних сумішей. 

Економічна вигідність використання БГ характеризується економією 
природного газу для господарства. Найбільша економія природного газу 
одержується при двох способах утилізації БГ:

-	 використання БГ як палива для газопоршневих двигунів і  газових 
турбін з метою отримання електроенергії і тепла;

-	 використання в газових мережах загального призначення.
Тому, необхідно визначатись з найбільш вигідним способом утилізації БГ 

в Україні.
В роботі, вперше для визначення найбільш ефективного способу утилі-

зації БГ було використано метод аналізу ієрархій (МАІ), який застосовується 
з метою обґрунтування прийняття оптимальних рішень в умовах багатокри-
теріального вибору в багатьох галузях [3].

Метод аналізу ієрархій базується на ієрархічному представленні елемен-
тів, що визначають суть проблеми. Проблема розподіляється на простіші 
складові з наступним оцінюванням особами-експертами відносного ступеня 
взаємодії елементів одержуваної ієрархічної структури. Цей метод по суті 
згладжує суб’єктивність оцінок експертів і визначає оцінки елементів ієрар-
хічної структури, які близькі до об’єктивних. 

Графічне представлення ієрархічної структури факторів, що впливають 
на вибір способу утилізації БГ полігонів ТПВ наведено на рис. 1. 

Відповідно прийнятої ієрархії здійснено попарне порівняння всіх еле-
ментів у ієрархії. 

Таким чином, була розрахована вага кожного критерію, ієрархічне зна-
чення кожного способу по критерію і в підсумку, визначено ієрархічне зна-
чення кожного способу за всіма критеріями (табл. 1).

Рис. 1. Графічне представлення ієрархічної структури факторів, що впливають на 
якість оцінки способів утилізації біогазу
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Таблиця 1 — Розрахунок глобального пріоритету

Критерій 1  
Екологічна  
значимість

Критерій 2  
Вартість  
способу

Критерій 3 
Економічна 
вигідність Глобальний

пріоритетЧислове значення пріоритету
0,4126 0,3275 0,26

СП -1 0,3636 0,3076 0,5198 0,385908
СП-2 0,3636 0,3076 0,2599 0,361919
СП-3 0,1818 0,3076 0,1396 0,197002
СП -4 0,0909 0,0769 0,0806 0,051432

Таким чином, найбільший пріоритет серед способів утилізації БГ має 
СП-1. 

Як видно з ієрархічної структури розглянутих способів утилізації БГ з по-
лігонів ТПВ, найбільш привабливим способом з точки зору екологічної зна-
чимості, вартості реалізації способу та економічної вигідності використання 
БГ для господарства є спосіб використання БГ як палива для газопоршневих 
двигунів і газових турбін з метою отримання електроенергії та тепла.
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ГІГРОСКОПІЧНІ ТА СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЛИНОПОЛІМЕРНИХ 
КОМПОЗИТІВ

Поєднання в одному матеріалі декількох властивостей наприклад, зна-
чної гігроскопічності, високої сорбційної здатності до радіонуклідів та важ-
ких металів, можливості виконувати гідроізолюючі функції і  т.і. розширює 
галузі застосування цих матеріалів, у  тому числі при захороненні радіоак-
тивних відходів.

Одним з таких матеріалів є глинополімерні композити з високим вмістом 
мінеральної компоненти, що представляють собою об’ємну полімерну сітку 
побудовану полімерними ланцюжками, між якими розміщуються частинки 
дисперсного наповнювача, що виконує функції каталізатора процесу полі-
мерізації, яка утворює ланцюжки полімеру та зшиває частинки сорбенту.

 

Рис.1 Модель структури глинополімерного композиту.  
1 – глиниста частинка; 2 – зшивка полімерних ланцюжків, 3 – зшивка частинок по-

лімерними ланцюжками; 4 – полімерні ланцюжки

В якості такого наповнювача найчастіше використовують бентонітову 
глину, яка вміщує у значній кількості (до 95 %) шаруватий алюмо-силікат з бу-
довою 2:1 —монтмориллоніт. 

Композити, синтезовані методом термо- або вільнорадикальної поліме-
різації з тривалим індукційним періодом [1], можуть бути виготовлені у ви-
гляді блоків або листів різних розмірів та товщини, а також дрібних виробів 
різного розміру та форми тощо.

До складу композитів при необхідності вводяться дрібнодисперсні час-
тинки речовини, що розширюють фізико-хімічні властивості композитів — 
цеоліт, палигорськіт, цемент, графіт, магнетит і т.д.
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В атмосфері насичених парів води попередньо дегідратовані при тем-
пературі 105оС глинополімерні композити проявляють вологопоглинаючі 
властивості на рівні силікагелів, але згодом, коли домінуючими виступають 
осмотичні процеси, вологопоглинання композитів значно збільшується 
(рис. 2).

Рис.2. Кінетика підвищення гігроскопічної вологості композита (1) і різних марок 
силікагелей (2, 3, 4).

Доведено, що частинки сорбенту у складі композитів зберігають високу 
сорбційну здатність по відношенню до радіонуклідів 137Cs та 9°Sr. Коефіцієнти 
розподілу можуть бути суттєво збільшені (від 500 до 14 ∙ 103 мл/г) при попе-
редньому набуханні у воді та наступному підсушуванні композитів [2], при 
цьому з’являється можливість протягом декількох циклів накопичувати ак-
тивність зразків з сольових розчинів незважаючи на зменшення сорбції при 
збільшенні концентрації солей — таблиця 1, рис.3.

Таблиця 1. Коефіціенти розподілу при циклічній сорбції 137Cs глинополі-
мерним композитом із води і водних розчинів тетраборату натрію

Розчини Номер циклу і відповідний коефіцієнт розподілу 137Cs, мл/г
І ІІ ІІІ

Вода 502 15670 14250 
Na2B4O7, 0,03% 886 351 451 
Na2B4O7, 0,3% 928 869 519 

Зразки композитів завдяки наявності полімерної сітки при набуханні не 
руйнyються на відміну від глин, що дозволяє прогнозувати їх використання 

у тих випадках, де необхідно локалізувати та попередити розповсюдження 
рідких токсичних чи радіоактивних речовин. При тривалому терміні перехо-
ду від пастоподібного до гумоподібного гідроізолюючого стану з’являється 
можливість використання композитів для ліквідації тріщин та щілин у  бе-
тонних будівельних конструкціях, включно залізобетонні захисні інженерні 
бар’єри при поверхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів.

Коефіцієнт фільтрації через композит має значення близько 10–10 м/с [3], 
що у поєднанні з можливістю поглинання вологи, яка проникає крізь стінки 
в  порожнину контейнера, свідчить на можливість застосування глиноком-
позитів як додаткового бар’єрного матеріалу, який виготовляється із недо-
рогих компонентів і  не потребує для виробництва високотехнологічного 
обладнання. 

Поєднуючи водостійкість, низьку швидкість фільтрації і  високу ступінь 
набрухання (до 300г/г), згадані композити можуть розглядатися як перспек-
тивний матеріал для створення додаткового інженерного барьєру при фор-
муванні упаковки з радіоактивними відходами для захоронення в сховищі 
приповерхневого або геологічного типу — рис. 4.

На поточний момент на АЕС України виконується лише зберігання со-
льового плаву внаслідок відсутності технічних рішень, спрямованих на 
отримання кінцевого продукту, прийнятного для передачі на захоронення. 
В результаті ресурс ємностей для зберігання сольового плаву близький до 
вичерпання. Загальний об’єм накопичених у  сховищах АЕС з  реакторами 
ВВЕР сольового плаву і   кубового залишку на 31.12.2015 р. склав 8020 м3 

Рис. 3.Відносне накопичення активності композитом при сорбції 137Cs  із 0,3 % розчи-
ну тетрабората натрія
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і 9600 м3 відповідно [4], а сумарна активність сольового плаву складає близь-
ко 3•1014 Бк, що значно перевищує активність всіх інших різновидів радіоак-
тивних відходів у сховищах АЕС. 

У разі прийняття змін у класифікації радіоактивних відходів і віднесення 
сольового плаву до твердих радіоактивних відходів існує можливість його 
захоронення без подальшої переробки шляхом розміщення бочок в захис-
них контейнерах. Мультибар’єрний захист захоронення повинен забезпечи-
ти зберігання сольового плаву у   сховищі упродовж часу, достатнього для 
розпаду радіонуклідів до регламентованих гігієнічними нормативами рівнів 
звільнення від регулюючого контролю. Оскільки радіонуклідний склад со-
льового плаву визначається головним чином наявністю ізотопу 137Cs з  пе-
ріодом напіврозпаду 30,2 року, а питома активність становить n•107 Бк/дм3, 
досягнення рівня звільнення 100 Бк/кг [5] вимагає ізоляції цього нукліда 
в захороненій упаковці впродовж 500 років в умовах можливого впливу кри-
тичних подій, пов’язаних з протіканням природних процесів, що призводять 
до деградації інженерних бар’єрів сховища.

Слід підкреслити,що при поглинанні вологи глинокомпозитні матеріали 
набрякають і збільшують свій об’єм — рис. 5

Зазначена особливість глинокомпозитів сприятиме заповненню усіх по-
рожнин, які неминуче залишаться при розміщенні бочок з сольовим плавом 
в залізобетонному контейнері — Рис.4. Адже при розміщенні 4 або 5 бочок-
контейнерів типу КРО-200 із корисного проектного об’єму 3,0 м3 використо-
вується лише 0,8 — 1 м3. При цьому у контейнері підвищується внутрішній 
тиск і  відбувається гідроізоляція внутрішнього простору, перешкоджаючи 

Рис.4. Залізобетонний контейнер КТЗ-3,0(15) (1), заповнений бочками-контейнерами 
КРО-200 з сольовим плавом (2) і буферним глинокомпозитом (3).

надходженню через пори і мікротріщини залізобетонного контейнера нових 
порцій вологи.

Поєднуючи водостійкість, низьку швидкість фільтрації і  високу ступінь 
набрякання, згадані композити можуть розглядатися як перспективний 
матеріал для створення додаткового інженерного бар’єру при формуванні 
упаковки з сольовим плавом для захоронення в сховищі при поверхневого 
або геологічного типу [6]. 

ВИСНОВКИ
У лужних низькосольових розчинах, що містять 137Cs и  9°Sr, глиноком-

позити одночасно набрякають і сорбують радіонукліди, поглинаючи солі із 
розчинів. Використання глинополімерных композитів дає змогу перетвори-
ти сольовий радіоактивний розчин у менш рухливу гелеподібну форму, что 
суттєво знижує ризик міграції радіонуклідів. 

При десорбції (промивці) водою зразків композитів значна частина 137Cs 
та 9°Sr залишається у зразках у фіксованій формі. 

Зразки композитів завдяки полімерній сітці, в  яку вбудовані глинисті 
частинки, після сорбції (набухання) і  сушіння не руйнуються і  дозволяють 
вилучати їх з  розчинів, сушити і  проводячи повторні сорбції багаторазово 
підвищувати активність зразків.

Застосування глинополімерних композитів може дозволити розділяти 
лужні сольові радіоактивні розчини на гідрогель, що утримує солі, та активні 

Рис. 5. Набрякання глинополімерних композитів
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частинки композиту, які можуть бути вилучені з  розчину і  утилізовані 
відповідним чином.
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ ШАХТНЫХ ВОД НА МИНЕРАЛИЗАЦИЮ 
ВОДЫ Р.  САМАРА

Одной из важнейших экологических проблем в  регионах с  развитой 
угледобывающей промышленностью является повышение минерализации 
воды рек, связанное со сбросом шахтных вод из накопителей. 

Большинство накопителей Украины построены и эксплуатируется в бас-
сейнах Днепра (Днепропетровская, Запорожская и Донецкая обл.) и Север-
ского Донца (Луганская и Донецкая обл.) [2]. Одной из наиболее нагруженных 
рек бассейна Днепра по размещению шахт угледобывающей промышленно-
сти является река Самара. 

На рис.1 представлена динамика объемов загрязняющих веществ, со-
держащихся в  сточных водах предприятий—загрязнителей р. Самары за 
период 9 лет (2005—2013 гг.), которая построена на основе данных экологи-
ческих паспортов Днепропетровской области [2—9].

Рис. 1. Динамика объемов загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах 
предприятий-загрязнителей р. Самары за 2005—2013 гг.

Наибольший вклад в  загрязнение р. Самара вносит предприятие ОАО 
«Павлоградуголь» (рис. 1), которое входит в ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» — 
крупнейшее угледобывающее предприятие Украины и  имеет в  составе 10 
шахт [10].

На рис. 2 приведена схема расположения шахт и  сброса шахтных вод 
ОАО «Павлоградуголь». Сточные воды шахт «Юбилейная» и  «Степная» по-
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ступают в накопитель в балке Косьминная, его объем составляет 5300 тыс.
м3, расстояние от створа выпуска до устья реки  — 120 км, сброс шахтных 
вод регулируемый весенний [11]. Сточные воды шахт «Самарская», «им. 
Н. И. Сташкова», «Самарская», «Днепровская» поступают в накопитель в бал-
ке Таранова, его объем составляет 1545 тыс.м3, сброс круглогодичный, ре-
гулируемый, приемник шахтных вод накопитель в  балке Свидовок [11]. 
Сточные воды шахт «Терновая», «Западно-Донбасская», «Павлоградская», 
«Благодатная», «Героев Космоса» поступают в накопитель в балке Свидовок, 
его объём составляет 4520 тыс.м3, расстояние от створа выпуска до устья 
реки — 84 км, сброс шахтных вод регулируемый весенний [11]. 

Рис. 2. Схема расположения шахт и сброса шахтных вод ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»

За последние несколько лет минерализация шахтных вод предприятия 
повысилась в 2—2,5 раз (рис. 3) [11, 12]. 

Рис 3. Динамика минерализации сточных вод накопителей ПАО  
«ДТЭК Павлоградуголь»

Рис. 4. Диаграмма размаха значений минерализации воды в контрольных створах р. 
Самара по годам 2005—2013

Рис. 5. Итоговые график статистики по минерализации воды р. Самара в 2005 г.
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Целью данной работы была задача выяснить: влияют ли накопители 
шахтных вод на минерализацию воды в реке в условиях наличиях данных 
по среднегодовым значениям минерализации реки, полученные из [2—9]. 
Анализ данных проводился с помощью программы Statistica (ver. 10). Была 
выполнена статистическая обработка данных, а  именно: построена общая 
диаграмма размаха (рис.4) для всех годов наблюдений (2005—2013 гг.); 
а также построены итоговые графики статистики для каждого года наблюде-
ний (2005—2013 гг.), на рис. 5 такого графика для 2005 г. 

Как видно из рис. 4 минерализация воды р. Самара растёт с каждым го-
дом, исключением стал 2010 г., когда произошел резкий спад значений по 
минерализации. Возможно это связано с  изменением количества осадков 
либо по каким то другим причинам, выяснение которых требует отдельного 
исследования.

Анализ данных итоговых графиков статистики позволил выявить нам 
контрольные пункты на р. Самара, в которых происходит постоянное повы-
шение значения минерализации воды, максимальные значения для каждого 
года, максимальные значения за весь период наблюдений. Для визуализа-
ции этих данных были созданы карты-схемы (рис. 6, 7) 

На рис. 6 выделены пункты, в которых происходит постоянное повыше-
ние значений минерализации воды; а также пункты, в которых были зафик-
сированы максимальные значения в  период 2005—2013. Из карты-схемы 
видно, что данные пункты располагаются в непосредственной близости от 
выпусков сточных вод из накопителей «Павлоградуголь», а также в пределах 
населённых пунктов выше и ниже впадения р. Волчья в р. Самара. 

Рисунок 7 наглядно показывает, что наибольшее количество случаев 
максимальных значений минерализации воды р. Самара за период 2005—
2013 гг. было установлено в контрольных пунктах: 

— № 6 (с. Вербки, в пределах н.п., ниже сбросов по б. Свидовок) — 5 слу-
чаев;

— № 2 (с. Николаевка, 6км выше н.п., 1км выше сбросов по б. Косьмин-
ная) — 3 случая;

— № 4 (с. Богуслав, в пределах н.п. после сброса Терновских очистных 
сооружений) — 2 случая.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что накопители 
сточных вод расположенные в  балках Косьминная и  Свидовок оказывают 
влияние на качество воды р. Самара по показателю «минерализация». На-
копитель в б. Свидовок имеет самый большой объем из накопителей «Пав-
лоградуголь», в  него поступают сточные воды из 8 шахт. В  районе сброса 
из этого накопителя (пункт № 6) наблюдается наиболее критичная ситуация. 
Несмотря на то, что сточные воды из накопителя в балке Таранова не сбра-
сываются в реку напрямую (они поступают в накопитель в балке Свидовок) 
и  накопитель не экранизирован, он является загрязнителем подземных 
и поверхностных вод.

Известно, в период с 2008 по 2014 гг. ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» по-
стоянно проводило экологические проекты, направленные на снижение 
негативного влияния промышленной зоны предприятия на р. Самару: вы-
полнена рекультивация земель на площади 87 га; ежегодно выполняется 
компенсационная высадка леса вместо поврежденных лесных насаждений; 
для эффективной очистки сбрасываемых в  водные объекты шахтных вод 

Рис. 6. Карта-схема с выделенными контрольными пунктами с повышающимися 
значениями минерализации за период 2005—2013 гг.

Рис.7. Карта-схема с выделенными контрольными пунктами с максимальными зна-
чениями минерализации воды р. Самара за период 2005—2013 гг.
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в 2013 году реализован проект строительства биоинженерных очистных со-
оружений (БИС) и др. [13]. Однако, несмотря на это минерализация воды р. 
Самара растет, что может привести к  изменению комплекса абиотических 
факторов и коренной перестройке всех процессов функционирования эко-
систем реки [14].

ВЫВОДЫ
Накопители шахтных вод, расположенные в бассейне р. Самара оказы-

вают влияние на минерализацию воды реки, повышая её, что может при-
вести к негативным последствиям для функционирования экосистем реки 
и  качества воды. Поэтому, необходимо проводить мониторинг качества 
воды р. Самара, вести контроль сбрасываемых сточных вод, изучить эколо-
гическое состояние экосистем реки, а  также разработать мероприятия по 
опреснению сбрасываемых шахтных вод с целью уменьшения минерализа-
ции воды в реке и предупреждения развития дисфункции экосистем.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»

Правильное использование научной терминологии важно не только 
с позиции профессиональной культуры, но и для исключения ошибок при 
изучении научного текста и его переводе на иностранные языки.

Терминологические проблемы, в частности, могут быть вызваны следу-
ющими обстоятельствами:

·	 расхождением между научным значением термина и его общеприня-
тым бытовым значением (например, слово «экология» в ненаучной 
литературе, как правило, отождествляется с понятием «окружающая 
среда»);

·	 расхождением между значением термина в  экологии и  его значе-
нием в  иных областях науки (например, понятие «качество воды» 
экологами трактуется в привязке к законодательно установленным 
нормативам качества [1]; таким образом, слово «качество» в эколо-
гии близко к его бытовому значению, но противоречит определению 
«качества» как философской категории);

·	 наличием существенно различных толкований термина (например, 
термин «загрязнитель», который не рекомендован к использованию 
словарем нормативных терминов [1] из-за его многозначности, но 
который содержится в ряде других терминологических словарей);

·	 расхождением между значением термина в научных и в нормативно-
правовых источниках.

Ниже более подробно рассмотрена особенность использования терми-
на «экологическая безопасность», для которого характерны две последние 
из перечисленных проблем.

Согласно словарю «Природопользование» Реймерса, экологическая 
безопасность — это «совокупность действий, состояний и процессов, пря-
мо или косвенно не приводящих к жизненно важным ущербам (или угрозам 
таких ущербов)» [2]. Подобное по смыслу определение содержится и в сло-
варе Дедю [3]. Как следует из приведенной формулировки, данное понятие 
относится к источнику загрязнения и потому его смысл логичен и понятен. 
Например, если предприятие, сбрасывающее сточные воды в водный объ-
ект, обеспечивает должную их очистку и сброс не приводит к загрязнению 



340 341XIII Міжнародна науково-практична конференція Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

природной воды выше установленных нормативов, то мы констатируем, что 
водоотведение является экологически безопасным.

Однако, в статье 50 Закона «Об охране окружающей природной среды» 
[4] содержится принципиально иное определение термина: «Экологическая 
безопасность  — это такое состояние окружающей природной среды, при 
котором обеспечивается предупреждение ухудшения экологической обста-
новки и  возникновения опасности для здоровья людей». В  научной спра-
вочной литературе похожее по смыслу определение удалось обнаружить 
только в словаре Преждо [5]. (По всей видимости, авторы Закона использо-
вали именно этот источник, проигнорировав другие словари.) Т. е. понятие 
«экологическая безопасность» в этом случае относится не к источнику за-
грязнения, а непосредственно к природной среде. 

Данное определение вызывает два возражения. Прежде всего, в класси-
ческих экологических словарях отсутствует понятие «экологическая обста-
новка». Электронные словари двояко трактуют данное понятие:

1) экологическая обстановка  — общее состояние природной среды 
с точки зрения условий проживания людей и существования живот-
ных и растений [6];

2) экологическая обстановка — совокупность факторов и условий, вли-
яющих на человека, окружающую среду [7].

Первое определение приводит к  тавтологии: экологическая безопас-
ность  — это состояние природной среды, при котором не ухудшается со-
стояние природной среды. Что касается второго определения, то если в нем 
под «факторами» понимать только природные факторы, то оно по сути не 
отличается от первого и  также приводит к  тавтологии. А  если понимать 
антропогенные факторы, то возникает внутреннее противоречие: с  одной 
стороны, экологическая безопасность — это состояние природной среды, 
с другой — это характеристики антропогенных факторов, которые природ-
ной средой не являются. 

Кроме того, в  определении упомянуто «возникновение опасности для 
здоровья людей». Однако непосредственная угроза здоровью человека — 
это, скорее, гигиеническая проблема, а не экологическая.

Практика использования термина «экологическая безопасность» в  на-
учной литературе показывает следующее. Отнесение термина к природной 
среде часто встречается в названиях диссертационных работ, поданных на 
соискание научной степени по специальности 21.06.01  — экологическая 
безопасность. (Например, «Повышение экологической безопасности во-
дных объектов путем предупреждения загрязнения фармацевтическими 
веществами».)

Однако, при выборе названия диссертации у  соискателя стоит задача 
не только точно отобразить смысл работы, но и  обеспечить соответствие 
формулировки паспорту специальности. По этой причине является более 

удобным относить рассматриваемый термин непосредственно к природной 
среде, а не к источнику загрязнения, тем самым подчеркивая соответствие 
работы выбранному направлению. 

Но в чисто научных (не квалификационных) работах значительно чаще 
термин «экологическая безопасность» используется в  первом смысле, т.е. 
применительно к источникам загрязнения. В табл. 1 приведен список назва-
ний статей, опубликованных в сборнике научных трудов «Проблеми охоро-
ни навколишнього природного середовища та екологічної безпеки», кото-
рые содержат данный термин.

Таблица 1. Названия статей, опубликованных с сборнике научных тру-
дов «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та еколо-

гічної безпеки» и содержащих термин «экологическая безопасность»

Год 
публикации Авторы и название

2004 А. Е. Васюков, О. Н. Котляров. К вопросу оценки экологической без-
опасности тоннелей метрополитена

2008 С. Л. Василенко. Экологическая безопасность водоснабжения: 
терминология и определения

2010 Л. Я. Анищенко, Б. С. Свердлов, Л. А. Писня. Использование 
экспертно-аналитических процедур в решении задач управления 
экологической безопасностью эксплуатации протяженных ги-
дротехнических сооружений

2012 О. В. Рыбалова, К. В. Белоконь. Анализ экологической безопасности 
выбросов предприятия ОАО «Украинский графит», содержащих 
оксид углерода и углеводороды

2013 Е. А. Дмитриева, В. А. Калашников, И. В. Колдоба, О. Л. Тертычный. 
Нормативно-правовые и и информационные аспекты внедрения 
экологически безопасного водотведения в населенных пунктах 
Украины 

2014 Н. В. Мельникова. Современные подходы к решению экологической 
безопасности поверхностных водных объектов

Как видно из табл. 1, только в  одном случае (в статье Н.  В.  Мельнико-
вой) понятие «экологическая безопасность» относится к природной среде 
(к поверхностным водным объектам). В остальных случаях — к источникам 
и факторам антропогенного воздействия на окружающую среду.

ВЫВОДЫ:
1. Существуют два принципиально различных определения понятия 

«экологическая безопасность». В одном случае понятие относят к ис-
точникам загрязнения, в другом — к природной среде.

2. Формально оба варианта использования термина являются допусти-
мыми.
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3. На взгляд авторов, более содержательное и  непротиворечивое 
определение термина приведено в словаре «Природопользование» 
Реймерса, которое предполагает отнесение термина к  источникам 
загрязнения.
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637 с.
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сов. энцикл., 1990. — 406 с.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗБЫТОЧНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
МОНИТОРИНГА ЛЕСА В  СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территория Сумской области располагается в двух физико-географиче-
ских зонах: полесье и лесостепь. Поэтому контроль состояния лесных масси-
вов в регионе является важной экологической задачей.

Регулярные наблюдения за лесными насаждениями в той или иной фор-
ме проводятся с самого начала хозяйственной деятельности человека в лесу. 
Наличие информации о состоянии лесов необходимо для проведения науч-
но обоснованных мероприятий по повышению устойчивости лесных насаж-
дений и улучшению выполнения ими экологических функций (сохранения 
биоразнообразия, регулирования стока воды, защиты водоёмов от загряз-
нения и  др.). Однако, развитие современных систем лесного мониторинга 
началось в Украине в 90-х годах в связи с необходимостью удовлетворения 
новых информационных потребностей, связанных с экологической защитой 
лесного хозяйства и стремлением к устойчивому (сбалансированному) ле-
сопользованию [1, 2].

В Сумской области на данный момент действуют более 400 контрольных 
участков. Проведение необходимых исследований в  рамках мониторинга 
требует значительных материальных, интеллектуальных и  временных за-
трат. По этой причине является актуальным оптимизация расположения 
контрольных точек: выбор минимального количества контрольных участ-
ков, обеспечивающих сбор необходимой информации о состоянии древо-
стоев.

Одним из этапов на пути к оптимизации мониторинга леса является не-
допущение избыточности контрольных участков, при которой происходит 
дублирование информации на соседних участках. Для этой цели был про-
веден статистический анализ анализа размещения контрольных участков на 
предмет их избыточности.

Исследование проводилось в 2 этапа. На 1-м этапе оценивалась корре-
ляционная зависимость между состоянием деревьев на различных участ-
ках. Для этого отдельно по каждому показателю качества рассчитывались 
выборочные коэффициенты корреляции (условно говоря, корреляция1-го 
уровня):
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где ,g g
i ju u — средние значения показателей качества на участках i и j в год 

наблюдения g; u ui j, — средние значения показателей за все годы наблю-
дений.

Рассчитанные величины ri,j характеризуют схожесть среднего состоя-
ния деревьев по каждому из рассматриваемых показателей на участках i и 
j. Проверка статистической значимости коэффициентов при этом не прове-
рялась, поскольку на данном этапе исследования не ставилась задача оцен-
ки регрессионной зависимости между качеством деревьев на различных 
участках. 

На 2-м этапе коэффициенты ri,j рассматривались как случайные величи-
ны и  оценивалась корреляционная зависимость 2-го уровня R(ri,j, хi,j), где 
хi,j  — расстояние между участками i  и j. Отрицательное значение величи-
ны R(ri,j, хi,j) означает увеличение схожести среднего состояния деревьев 
с уменьшением расстояния между участками. 

На данном этапе исследований определялась статистическая значи-
мость корреляционной зависимости: проверялась нулевая гипотеза — ра-
венство нулю истинного (по всей генеральной совокупности) коэффициента 
корреляции. 

Проверка статистической значимости корреляции проводилась двумя 
способами. Традиционный подход основан на том факте, что величина
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удовлетворяет t-распределению Стьюдента с N  –  2 степенями свободы [3].
Таким образом, вывод о статистической значимости делался исходя из 

выполнения условия
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где Rкр — критическое значение, равное решению уравнения
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где t Nα , −2   — квантиль распределения Стьюдента; a  — принятый уровень 
значимости.

Однако приведенный метод определения статистической значимости 
является надежным лишь при условии нормального распределения рассма-

триваемых случайных величин [4]. В данном же случае это условие заведомо 
не выполняется, поскольку случайная величина ri,j строго ограничена чис-
лами -1 и +1, что противоречит характеру нормального распределения.

В силу наличия сомнения в  корректности применения традиционно-
го подхода к  проверке нулевой гипотезы, корреляция также оценивалась 
методом bootstrap [5, 6], относящимся к  группе непараметрических мето-
дов статистики (т.е. не требующими информации о  законе распределения 
случайных величин). Суть метода bootstrap заключается в следующем. Для 
оценки некоторой величины T по выборке наблюдений {Xi}, i = 1 ÷ N, много-
кратно составляется bootstrap-выборка {X*1, X*2, …, X*N} из элементов на-
чальной выборки. При этом некоторые элементы начальной выборки могут 
повторяться в каждой отдельной bootstrap-выборке, а некоторые вовсе не 
включаться. Для каждой bootstrap-выборки рассчитываются оценки T*({X*1, 
X*2, …, X*N}), по которым составляется вариационный ряд {T*1, T*2, …, T*B}, 
где B — количество bootstrap-операций. Искомой оценкой является сред-
нее арифметическое ряда
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а границами доверительного интервала  — значения {T*b} с  порядковыми 
номерами [B·a/2] и [B·(1–a/2)].

Если в  качестве выборки {Xi} взять множество пар случайных чисел 
{xi, yi}, то методом bootstrap можно оценить коэффициент корреляции меж-
ду величинами x и y.

Если общее количество участков равно М, то количество пар участков 
равно 
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где 2
MC  — обозначение числа сочетаний.

В силу большого количества пар участков было проведено разбиение 
Сумской области на отдельные подрегионы (табл. 1).

Таблица 1. Рассматриваемые подрегионы Сумской области

Порода 
деревьев

Подрегион Географические границы подрегиона

Долгота Широта
дуб №1 >34,1o >50,6o

№2 >34,1o <50,6o

№3 <34,1 o <50,9o

сосна «Север» — >51,7o

«Центр» — >51,1o и <51,7o

«Юг» — <51,1o
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В качестве показателей состояния деревьев рассматривались дефолиа-
ция (недостаток листвы) и дехромация (недостаточность цветности). Резуль-
тат расчетов приведен в табл. 2. (Жирным шрифтом выделены статистически 
значимые значения для a = 0,05.)

Таблица 2. Корреляционная зависимость 2-го уровня

Показа-
тель

Под-
регион

Коли-
чество 
участ-

ков
M

Коли-
чество пар 

участков 
N (объем 
выборки)

Параметрический 
(традиционный) 

метод
Bootstrap-метод

Коэф-
фициент 

корре-
ляции 

R

Крити-
ческое 

значе ние
Rкр

Коэф-
фициент 

корре-
ляции 

R

Доверительные 
границы

R– R+

дуб
дефоли-
ация

№1 13 78 0,048 0,349 0,227 0,029 0,381
№2 17 136 0,082 0,349 0,078 -0,094 0,242
№3 7 21 0,037 0,433 -0,077 -0,679 0,466

дехро-
мация

№1 13 78 0,093 0,349 0,068 -0,190 0,317
№2 17 136 -0,461 0,349 -0,458 -0,599 -0,275
№3 7 21 0,090 0,433 -0,197 -0,720 0,362

сосна
дефоли-
ация

«Север» 20 190 0,037 0,349 -0,473 -0,604 -0,340
«Центр» 12 66 -0,315 0,349 -0,468 -0,651 -0,249
«Юг» 14 153 -0,454 0,349 -0,452 -0,578 -0,326

дехро-
мация

«Север» 20 190 0,057 0,349 -0,386 -0,516 -0,246
«Центр» 12 66 -0,101 0,349 -0,228 -0,453 0,020
«Юг» 14 153 -0,293 0,349 -0,282 -0,403 -0,161

Как видно из табл. 2, в тех случаях, когда традиционный метод дает по-
ложительный результат — статистически значимую отрицательную корре-
ляцию, такой же результат подтверждает и bootstrap-метод. В ряде случаев 
положительный результат дает лишь непараметрический метод. Согласно 
расчетам методом bootstrap, зависимость близости результатов наблюде-
ния от расстояния между контрольными участками сразу по обоим пока-
зателям имеет место только для породы сосна в северной и южной частях 
региона. При этом близость средних значений по одному показателю пред-
полагает схожесть и по другому показателю. Это следует из статистической 
значимости коэффициента корреляции 

 
( )1 2

, ,, , ,i j i jr r i j Kr ∈ , (7)

где K  — множество контрольных участков сосны в  подрегионе; 
1 2
, ,,i j i jr r   — 

коэффициенты корреляции 1—го уровня соответственно для показателей 
дехромация и дефолиация.

Результат расчета величины r  методом bootstrap следующие: в  подре-
гионе «Север» r = 0,397 (r– = 0,270; r+ = 0,524), в подрегионе «Юг» r = 0,294 
(r– = 0,131; r+ = 0,457).

Статистическая значимость коэффициентов R и r дает основание для на-
хождения регрессионной зависимости между состоянием сосны на близко 
расположенных участках. В качестве примера построена регрессионная мо-
дель для участков 402403 и 402442. (Коэффициенты корреляции r402403, 402442 
для показателей дефолиация и  дехромация равны соответственно 0,763 
и 0,976; расстояние между участками — 6 км.) В силу отсутствия информа-
ции о законе распределения рассматриваемых случайных величин, расчет 
производился непараметрическим методом регрессионного анализа, осно-
ванным на методе статистических испытаний (метод Монте-Карло) [7]. Ре-
зультат расчета приведен на рис.1.

Таким образом, регрессионная модель позволяет по информации 
о среднем значении дехромации или дефолиации на участке 402403 опреде-
лять вероятное значение соответствующего показателя на участке 402442. 

ВЫВОДЫ
По данным мониторинга леса в Сумской области был проведен статисти-

ческий анализ размещения контрольных участков на предмет их избыточ-
ности. При этом были использованы непараметрические методы статистики 
(bootstrap и Монте-Карло), делающие независимым результаты исследова-
ний от параметров вероятностного распределения рассматриваемых слу-
чайных величин.

Данный анализ показал, что по породе дуб отсутствует статистически 
значимая корреляционная зависимость между данными наблюдений на 
различных контрольных участках и  расстоянием между участками. По по-
роде сосна указанная зависимость имеет место на севере и  юге области. 
Наличие данной корреляции позволяет построить регрессионную зависи-
мость между осредненными качественными характеристиками деревьев на 
близкорасположенных участках, что, в свою очередь, позволяет сократить 
количество участков наблюдения. Результаты исследований рекомендуется 
использовать при оптимизации экологического мониторинга.

Направлениями дальнейших исследований, связанных с  оптимальным 
расположением контрольных участков наблюдения, являются:

·	 дальнейшее накопление и обработка данных по состоянию древос-
тоя, проверка адекватности регрессионных моделей состояния де-
ревьев на независимых данных (т.е. на данных наблюдений, которые 
не были использованы при построении модели);
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·	 выработка рекомендаций по допустимому уровню погрешности при 
замене реальных измерений на оценочные путем использования 
регрессионных моделей.
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Рис. 1. Регрессионная зависимость между качеством деревьев на контрольных 

участках 
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РЕНТГЕНО ТА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ZnS, ZnO, ZnSe

Просторовий розподіл електронних збуджень, що генеруються в люмі-
нофорі, високоенергетичними частками чи квантами, все ще залишається 
інтересним питанням радіолюмінісценції в наш час, не дивлячись на цілий 
ряд робіт, присвячених даній тематиці[1—4]. В якості матеріалу досліджень 
були обрані найбільш ефективні люмінофори, так як механізми генерації 
і  спектрографічні аспекти катодо- та радіолюмінесценції частіше всього 
випромінюються саме на лужно-галогенних чи подібних їм матеріалах, що 
обумовлено їх використанням, в тому числі і в якості сцинтилляціонних де-
текторів іонизуючого випромінювання, катодо- та електролюмінісцентних 
індикаторів та екранів[5]. 

В даній роботі досліджувались спектри фотолюмінесценції, католюмі-
несценції та рентгенолюмінесценції моно- та полікристалічних порошкових 
та плівкових зразків ZnS, ZnO, ZnSe.

Рентгенолюмінесценція збуджувалась інтегральним випромінюванням 
рентгеновської трубки БСФ-8 (Мо 15—45 кВ, 20 мА), фотолюмінесценція — 
випромінюванням азотного лазеру (337 нм), катодолюмінесценцію вимірю-
вали у демонтуємій катодопроміневій трубці з током пучка від 0 до 500 мА та 
прискорюючою напругою 50 кВ. 

Досліджувались отримані спектри люмінесценції, їх порівняння при різ-
них типах збудження та виказані припущення про фізичні механізми люмі-
несценції в даних зразках.
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ БАЛАСТНИХ ВОД З  ВИКОРИСТАННЯМ 
НАНОМАТЕРІАЛІВ

Однією з актуальних проблем антропогенного впливу на екологію вод-
них екосистем є перенесення і скидання суднами баластних вод в акваторії 
морів та океанів. За останні роки ця проблема стала актуальною і для Укра-
їни. Залучення країни у світову економічну систему призвело до інтенсифі-
кації морських перевезень, в  тому числі, міжбасейнових і  трансконтинен-
тальних. Збільшення тонажу морського флоту і скорочення часу перевезень 
порушили біогеографічні бар’єри і в багато разів підвищили небезпеку пе-
ренесення видів-вселенців у нове середовище проживання. За масштабами 
соціальних і економічних наслідків мікробне забруднення не поступається 
антропогенній евтрофікації [1].

Згідно з правилом D-2 нормативного документу заміни баласту Міжна-
родною Конвенцією з контролю та управління судновим водяним баластом 
і осадами визначено, що судна, які здійснюють управління водяним балас-
том, повинні скидати на 1 м3 менше 10 життєздатних організмів розмірами 
> 50 мкм і на 1 мл < 10 — розмірами 10÷50 мкм. При цьому скидання інди-
каторних мікробів не повинно перевищувати встановлених концентрацій: 
токсигенний вібріон холери — < однієї колонієутворюючої одиниці (КУО) на 
100 мл або < однієї КУО на 1 грам зразків зоопланктону; кишкова паличка — 
< 250 КУО на 100 мл., кишкові ентерококи — < 100 КУО на 100 мл. 

Щоб забезпечити дотримання суднами правил і положень, встановлених 
ІМО, щодо управління водяним баластом, судноплавні компанії приступили 
до обробки баластних вод. На сьогоднішній день найбільш ефективним у по-
єднанні з надійністю та можливістю необмеженого застосування на суднах 
є метод, що передбачає обробку баласту на борту судна: фізичними, меха-
нічними, хімічними та біологічними методами.

 Обробку баласту на борту судна можна умовно розділити на два етапи: 
твердо- рідинне розділення та дезінфекція. Серед способів очищення ба-
ластних вод виділяють: систему фільтрації; хімічну дезінфекцію; ультрафіо-
летове очищення; очищення дезоксігенацією; термічну обробка; акустичну 
(кавітаційну обробку); електричні імпульсні / імпульсні плазмові системи; 
магнітну обробку поля. Найбільш використовуваними в  системах очистки 
баластних вод є  поєднання методів фільтрації з  ультрафіолетовою оброб-
кою (УФ-обробка) та фільтрації з  електрохлоруванням. Однак з  точки зору 
екологічної безпеки саме поєднання фільтрації з  УФ-обробкою дозволяє 
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забезпечити ефективну очистку водяного баласту, яку використовують 
провідні виробники в  даному напрямку з  використанням наступних сис-
тем: PureBallast, AquaTriComb, Crystal Ballast, Ocean Guard Desmi, Aquarius-UV, 
Guardian, EcoBallast, Ocean Protection, OBS, BSKY, ARA Ballast та ін. Однак засто-
сування методу УФ-обробки баластних вод обмежується значними об’ємами 
баластних вод, які походять через систему, та захищеністю від дії ультрафіо-
лету деяких бактерій.

Для інтенсифікації УФ-обробки баластних вод пропонується застосуван-
ня гетерогенного фотокаталізу з використанням наноматеріалів, що і визна-
чило мету даної роботи. Фотокаталіз — процес окислення або відновлення 
органічних сполук або неорганічних іонів, який відбувається за участю фото-
каталізатора під дією світла. Основну роль в процесі розщеплення речовин 
на поверхні фотокаталізатора під дією світла відіграє утворення вільних но-
сіїв заряду — електронів і дірок при опроміненні поверхні фотокаталізатора 
(TiO2, SnO2, ZnO) світлом з довжиною хвилі менше 390 нм [2].

На даний момент існують закордонні фірми, що випускають в  промис-
лових масштабах антибактеріальні самоочисні стекла з  TiO2—покриттям: 
AFG Industries, Pilkington, PPG Industries, Deutsche Steinzeug Kerami, АGС F1аt 
Glass Europe. Відомі фотокаталітично активні покриття з  AgO-TiO2 плівкою 
характеризуються бактерицидною дією проти Escherichia coli (NCTC 10418), 
Staphylococcus aureus (NCTC 6571). Однак, широко відомі фотокаталізатори 
на основі арґентуму та титану виявляє вибіркову активність по відношенню 
до Escherichia coli. У зв’язку з цим, необхідним є пошук альтернативних анти-
мікробних агентів, які характеризуються високою бактерицидною до відно-
шенню до патогенних мікроорганізмів, які встановлені правилом D-2.

Згідно з проведеними нами раніше дослідженнями стосовно дії катіонів 
важких металів у складі матеріалів на патогенні мікроорганізми [3]було вста-
новлено ефективність застосуванні оксиду цинку як активного бактерицид-
ного олігодинамічного компоненту. 

Для отримання нанопокриттів з  заданим комплексом властивостей за 
технічними можливостями методу, можливістю управління технологічними 
параметрами, структурою і властивостями, екологічними та економічними 
критеріями було обрано золь-гель технологію. Рівномірні тонкі шари ZnO 
наносилися на поверхню підкладок золь гель методом з  використанням 
методології розробленої авторами [4]. В  якості підкладок використовува-
ли кварцове скло, яке інтенсивно пропускає УФ-випромінення. Підкладки 
попередньо були ретельно очищені в  етанолі і  знежирені миючим розчи-
ном, що містить бідистильовану воду, пероксид водню (H2O2, 35 %) і амонію 
NH4OH (25 %). Золь був отриманий шляхом розчинення (0,4÷1,6) мг ацетату 
цинку Zn(CH3COO)2 у 10 мл етанолу при кімнатній температурі при інтенсив-
ному перемішуванні на магнітній мішалці впродовж 1÷2 годин. Отримання 
прозорого розчину в цьому випадку досягалося шляхом додавання декіль-

кох крапель C3H6O3, що перешкоджає процесу агрегації в розчин. Рівномір-
ний розподіл золю на поверхні підкладок досягалося шляхом нанесення 
декількох крапель розчину на підкладку, закріплену на горизонтальному 
столику, з подальшим обертанням столика зі швидкістю ~ 2000 об / хв., 4÷5 
хв. Після цього підкладки поміщалися в сушильну шафу і витримувалися при 
температурі 130 °С впродовж 30 хвилин. Відпал при температурі 350 °С, 60 
хв. в муфельній печі призводить до формування рівномірного шару ZnO на 
поверхні підкладки. Типова товщина одного шару за даними електронної мі-
кроскопії складала близько 30 нм.

Фотокаталітичну активність визначали за процесом окислення SO2 під 
впливом УФ-випромінювання з довжиною хвилі λ = 257,2 нм. У якості ката-
лізаторів процесу були обрані ZnO та, для порівняння, TiO2 (рутил та анатаз) 
і SnO2. Встановлено, що найбільш активним з дослідних каталізаторів у про-
цесі фотоокислення SO2 є  ZnO. При його використанні досягається най-
більша ступінь перетворення 67,85 % за 60 хвилин. Проведені дослідження 
дозволили встановити перспективність інтенсифікація процесу очистки ба-
ластних вод ультрафіолетом з використанням наноплівок на основі ZnO.
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Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ННЦ 
ХФТИ, г. Харьков, Украина

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В  ПОТОМСТВЕ DROSOPHILA MELANOGASTER 
ПОСЛЕ ОСТРОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ 

Одной из важных компонент приспособленности, по которой оценива-
ют действие радиации, является продолжительность жизни (ПЖ) организ-
мов. Большинство работ посвящено изучению продолжительности жизни 
облученного поколения (Baxter, Blair, 1969; Giess, 1980; Вайсерман и др., 2003; 
Seong et al., 2011). В то же время недостаточно изучены последствия радиа-
ции в потомстве облучённых родителей.

Изучали продолжительность жизни имаго Drosophila  melanogaster 
в  первом поколении после однократного острого облучения тормозными 
γ-квантами родительских особей. Материалом служила линия дикого типа 
Oregon-R. 3-суточных имаго облучали тормозными γ-квантами в дозах 8 Гр, 
16 Гр и 25 Гр на линейном ускорителе электронов ЛУЭ-10. Облучённых и не-
облучённых мух скрещивали в четырёх различных комбинациях: контроль, 
облученные самки с необлученными самцами, интактные самки с облучен-
ными самцами и облученные оба родителя. После вылупления потомства, 
его помещали в пробирки по 30 особей, отдельно самок и самцов. Учет вы-
живших мух проводили каждые 3 дня. 

Построены кривые дожития. Экспериментальные оценки интенсивно-
сти смертности (согласно уравнению Гомперца, которое наиболее подходит 
для описания смертности у  лабораторных животных) аппроксимировали 
функцией вида:

μ(x) = Reαx,
где х — продолжительность жизни, α и R — т.н. параметры смертности. Рост/
снижение параметра α описывает наклон кривой выживания — ускорение/
замедление старения наиболее долгоживущей части популяции. Вариация 
параметра R приводит к почти параллельному сдвигу кривой дожития для 
значительной части популяции, изменению длины здоровой жизнедеятель-
ности до наступления дряхления (Крутько и др., 2002).

Обнаруживаемые эффекты зависели от дозы облучения, пола облучае-
мых особей и пола их потомков. Наиболее действенной была доза облуче-
ния 25 Гр, эффект имел место во всех вариантах облучения. При этом ПЖ 
потомков, как правило, увеличивалась, за исключением самок из потомства 
облученных самцов, которые жили меньше контрольных мух. Статистиче-
ская сила влияния дозы облучения на ПЖ имаго в разных вариантах опыта 

составила 2,7—10,0% за исключением самок от скрещивания обоих облу-
ченных родителей, у которых значимого влияния дозы облучения на иссле-
дуемый признак не выявлено.

Согласно Arking (2015), существуют различные варианты изменений 
параметров продолжительности жизни животных при разных внешних 
воздействиях: согласованный сдвиг как средней, так и  максимальной ПЖ; 
вариация средней при неизменной максимальной ПЖ; или изменение 
максимальной при неизменной средней ПЖ.  Продолжительность жизни 
базируется на многоплановой генетической архитектуре, разный возраст 
имаго регулируется своим набором генов. Предполагается, что различные 
стимулы могут привести к  альтернативным формам экспрессии генов, что 
вызывает появление трех фенотипов долголетия путем изменения паттерна 
экспрессии генов, отвечающих за поддержание периода активного функци-
онирования, и/или паттерна экспрессии генов, характеризующих период 
дряхления. Графически это выражается в  изменении наклона и/или сдви-
гами кривой выживания или линии логарифма интенсивности смертности.
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Рис. 1. Кривые выживания (а, б) и аппроксимация интенсивности смертности (в, г) 
имаго у D. melanogaster в поколении F1 после γ-облучения самок (вариант О×К): а, 

в — самцы; б, г — самки.

В нашем эксперименте мы наблюдаем реакции разных типов в зависи-
мости от пола родителей и потомков. В варианте ОхК есть тенденция к па-
раллельному сдвигу функции интенсивности смертности у потомков F1 обо-
их полов. В варианте КхО происходит как сдвиг, так и разнонаправленное 
изменение угла наклона графика функции у особей разного пола. В варианте 
ОхО мы наблюдаем тенденцию к сдвигу у самцов и выраженное изменение 
наклона, несколько компенсированное сдвигом, у  самок. При облучении 
одного из полов (варианты ОхК и КхО) мы наблюдали более выраженные из-
менения параметров ПЖ потомства по сравнению с результатом облучения 
обоих родителей (вариант ОхО).

Интересно, что увеличение продолжительности жизни мух под влияни-
ем радиации показано также для линий дрозофилы, полученных из природ-

ных популяций, обитающих на территориях с различным уровнем радиаци-
онного загрязнения (Филипоненко и др., 2009).
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Рис. 2. Кривые выживания (а, б) и аппроксимация интенсивности смертности (в, г) 
имаго у D. melanogaster в поколении F1 после γ-облучения самцов (вариант К×О): а, 

в — самцы; б, г — самки. 
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Рис. 3. Кривые выживания (а, б) и аппроксимация интенсивности смертности (в, г) 
имаго у D. melanogaster в поколении F1 после γ-облучения обоих родителей (вариант 

О×О): а, в — самцы; б, г — самки.
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ООО «Центр радиоэкологического мониторинга», г. Желтые Воды

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СОРТИРОВКИ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 
И  КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОТХОДОВ И  ЗАГРЯЗНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ПО «ПРИДНЕПРОВСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

ВВЕДЕНИЕ
Город Каменское по состоянию окружающей среды в Украине находится 

в числе неблагоприятных промышленных городов Украины[1]. В нем наибо-
лее остро стоит проблема радиоактивного загрязнения, которая возникла 
в  результате переработки урановых руд на бывшем ПО «Приднепровский 
химический завод». 

На территории предприятия выполняется в настоящее время большой 
комплекс исследовательских и реабилитационных работ по приведению её 
в экологически безопасное состояние. Согласно Постановлению КМУ №1147 
от 17.09.1996 деятельность по приведению территорий в безопасное состо-
яние в соответствии с государственными и региональными экологическими 
программами относится к природоохранным мероприятиям.

В 2016—2017 г.г. был выполнен рабочий проект строительства площад-
ки для сортировки, временного хранения и  кондиционирования отходов 
и загрязненного оборудования. Он является одним из пунктов выполнения 
мероприятий Государственной целевой экологической программы приве-
дения в безопасное состояние урановых объектов Государственного пред-
приятия «Барьер», утвержденной Постановлением КМУ № 1091 от 23.12.2015 
г. Площадка для сортировки, временного хранения и кондиционирования 
отходов и  загрязненного оборудования будет расположена в  районе хво-
стохранилища «Юго-Восточное», входящего в состав Государственного пред-
приятия «Барьер». Данная площадка необходима для временного хранения 
отходов дезактивации и загрязненных природными радионуклидами(ПРН) 
металлолома, труб и  элементов оборудования, которые будут появляться 
при выполнении реабилитационных и дезактивационных работ на загряз-
ненной территории бывшего ПО «ПХЗ» в соответствии с современными тре-
бованиями МАГАТЭ [2—5].

Общая характеристика 
Площадка для сортировки, временного хранения и  кондиционирова-

ния отходов и загрязненного оборудования относится к объектам поверх-
ностного типа. и представляет собой 3 модульные здания для размещения 
работников, два сооружения №8 и№11 и ряд объектов инфраструктуры. Со-
оружение №8, предназначенное для временного хранения загрязненных 
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природными радионуклидами(ПРН) металлолома, труб и  элементов обо-
рудования, имеет строительный объем — 9230,0 м3, а  сооружение №11для 
временного хранения контейнеров — 4804,0 м3.

Расположение зданий и  сооружений обеспечивает доступ для обслу-
живания оборудования, удобство эксплуатации, механизацию ремонтных 
работ, включая и его демонтаж, соблюдение правил противопожарной без-
опасности и требований норм безопасности труда.

Поставки отходов осуществляются автомобильным транспортом. Авто-
мобильные подъезды примыкают к  существующим автодорогам. Для дезак-
тивации автотранспорта предусмотрена мойка автотранспорта с  размера-
ми в плане 4,8 х 19,0 м. 

На площадку будут поступать загрязненные природными радионукли-
дами бочки с  производственными отходами переработки урановых руд, 
загрязненные природными радионуклидами элементы оборудования и ме-
таллоконструкций, металлолом, трубы. Производственные отходы перера-
ботки урановых руд в  контейнерах будут включать отходы дезактивации, 
загрязненные радиоактивными растворами фильтры, осадки, почву. Они 
будут поступать в результате выполнения реабилитационных и дезактива-
ционных работ на загрязненной территории бывшего ПО «ПХЗ».

В связи с  вышеизложенным, площадка по завершению строительства, 
будет использоваться для следующих производственных задач:

-	 прием контейнеров с  производственными отходами переработки 
урановых руд на базе бочки ВУ-0.2III и  временное хранение контей-
неров ВУ-0.2III в сооружении № 11;

-	 временное хранение загрязненного металлолома в кузовах-контей-
нерах;

-	 временное хранение загрязненного металлолома, труб, оборудова-
ния или элементов оборудования;

-	 радиационный контроль процесса сортировки, временного хране-
ния и кондиционирования отходов и загрязненного оборудования; 

-	 мониторинг территорий, прилегающих к площадке.
Режим работы на площадке — сезонный с 1 апреля по 30 ноября, что 

составляет 8 месяцев.
Процесс временного хранения бочек ВУ-0,2III заключается в следующем.
Контейнер ВУ-0.2III доставляют на площадку на автомобиле. При приеме 

проводится проверка груза, выполняется входящий дозиметрический кон-
троль на площадке дозиметрического контроля и сортировки и составляет-
ся паспорт на контейнер. Затем автомобиль направляется в сооружение № 
11, где с помощью кран-балки разгружается и контейнеры ВУ-0,2III размеща-
ются на участке временного хранения. В сооружении будет размещено 194 
шт. контейнера ВУ-0.2III с производственными отходами.

Процесс постановки на временное хранение загрязненного оборудова-
ния или элементов оборудования проводится следующим образом.

Загрязненное оборудование или его элементы нагружают в кузов авто-
мобиля и перевозят на площадку дозиметрического контроля и сортировки. 
Там осуществляют прием, сортировку и входной контроль груза с составле-
нием паспорта. Далее это оборудование или его элементы доставляют в зда-
ние №8, где с помощью кран-балки выгружают из автомобиля и размещают 
на предусмотренном для них участке. В сооружении предусмотрено 40 мест 
для размещения оборудования или его фрагментов весом до 500 кг.

Загрязненные трубы комплектуют в пакеты (связки) и грузят в кузов ав-
томобиля. Автомобиль с  трубами въезжает на площадку, там выполняется 
входной контроль на площадке дозиметрического контроля и сортировки, 
составляется паспорт на партию труб и затем автомобиль направляют в со-
оружение №8. Здесь с  помощью кран-балки разгружают трубы из автомо-
биля. Трубы хранят на специальных кассетах в 3 яруса на участке для труб. 
В  сооружении предусмотрено установка 6 кассет, на которых может быть 
размещено до 140 т загрязненных труб.

 Весь загрязненный металлолом на площадке собирают в специальные 
поддоны (кузов-контейнер). После заполнения поддон с помощью автокра-
на загружают на автомобиль и перевозят на площадку. На площадке дозиме-
трического контроля и сортировки выполняют прием и входной контроль 
груза. На поддон с металлоломом составляют паспорт. После этого автомо-
биль с поддоном въезжает в здание №8, где с помощью кран-балки произ-
водится выгрузка поддона с металлоломом и установки его на участок для 
металлолома. Поддоны устанавливают в один ярус. В сооружении №8 пред-
усмотрен участок для размещения 40 поддонов. Технологическим регла-
ментом предусмотрено раздельное размещение на выделенных участках 
загрязненного оборудования или элементов оборудования, труб и металло-
лома.

Производственные отходы переработки урановых руд (ПОПУР) — неис-
пользуемые твердые вещества, содержащие природные радионуклиды ря-
дов урана и тория, образующиеся в результате деятельности предприятий 
по добыче и переработке урановых руд, общая радиоактивность, удельная 
радиоактивность и радиоактивное загрязнение поверхностей которых пре-
вышает уровни, установленные в действующих нормативно правовых актах. 
Твердые ПОПУР подразделяются на сыпучие и фрагментарные[6—7].

Сыпучие твердые ПОПУР — это загрязненные природными радионукли-
дами материалы (почвы, шламы, хвосты, пыль из системы газоочистки и т.д.), 
в  которых концентрация радиоактивных нуклидов является равномерно 
распределенной. Они обычно низкие по концентрации радионуклидов, но 
относительно большие по объему.
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Фрагментарные твердые ПОПУР — это загрязненные природными ради-
онуклидами оборудование и его части, трубы, металлоконструкции, отдель-
ные фрагменты строительных отходов, в которых радиоактивные вещества 
сконцентрированы или неравномерно распределены в материале. Обычно 
они имеют значительно более высокие уровни концентрации радионукли-
дов в локальном объеме, чем сыпучие.

В условиях площадки будет происходить обращение как с  сыпучими 
твердыми ПОПУР, так и с фрагментарными твердыми ПОПУР. 

Сыпучие твердые ПОПУР будут собираться в процессе выполнения де-
зактивационных и рекультивационных работ в контейнеры, и транспорти-
роваться на площадку для сортировки, временного хранения и кондицио-
нирования отходов и загрязненного оборудования.

Работы по дезактивации будут включать также сбор, идентификацию 
и транспортировки на площадку загрязненного оборудования или элемен-
тов оборудования, труб, металлолома. Эти отходы, полученные в результате 
сбора и  первичной технологической обработки, будут относиться к  фраг-
ментарным твердым ПОПУР. 

Основным в  работе площадки для сортировки, временного хранения 
и кондиционирования отходов и загрязненного оборудования является вы-
работка критериев приема производственных отходов переработки урано-
вых руд. Их установление и корректное соблюдение обеспечивает радиаци-
онную безопасность для работающих и окружающей среды.

Критерии приема контейнеров с  сыпучими производственными отходами 
переработки урановых руд
Прием контейнеров типа ВУ-0.2III с сыпучими производственными отхо-

дами переработки урановых руд осуществляется на следующих условиях:
1. Проведение кондиционирования сыпучих ПОПУР в  соответствии 

с требованиями нормативных документов.
2. Контейнеры с  кондиционированными сыпучими ПОПУР должны 

отвечать следующим требованиям:
а) сыпучие отходы переработки урановых руд кондиционированы 

в унифицированные сертифицированные контейнеры (металлические боч-
ки типа ВУ-0.2III для отходов);

б) ПОПУР должны быть только с общей альфа-активности выше 10 кБк / 
кг или с общей бета-, гамма-активностью выше 100 кБк / кг;

в) сыпучие ПОПУР не должны содержать:
-	 сильные окислители и химически нестойкие вещества;
-	 коррозионно-активные вещества;
-	 ядовитые, патогенные и инфекционные вещества;
-	 биологически активные вещества;
-	 легковоспламеняющиеся, взрыво- и пожароопасные вещества;

-	 вещества, способные к детонации или взрывному разложению;
-	 вещества, вступающие в экзотермические взаимодействия с водой, 

сопровождающих взрывом;
-	 вещества, содержащие или способные генерировать токсичные газы, 

пары или возгоны;
г) контейнеры должны быть снабжены герметизированными крышками, 

в корпусах контейнеров и крышек отсутствовать трещины и другие замет-
ные дефекты.

3. Вес контейнера с отходами не должен превышать максимально до-
пустимой массы в  соответствии с  техническими характеристиками 
применяемого контейнера (не более 215 кг).

4. На контейнере нанесена маркировка (знак радиационной опаснос-
ти, индивидуальный номер упаковки, дата загрузки отходов, масса 
«Брутто, кг»), что обеспечивает возможность идентификации каждо-
го контейнера и его содержимого.

5. Контейнеры должны быть категорированы (в зависимости от их 
радиологических характеристик и  состава содержимого) с  целью 
выполнения установленного порядка их размещения в здании № 11.

6. На контейнер оформлен паспорт с  указанием характеристики 
сыпучих ПОПУР, содержащихся в нем. Паспорт на упаковку находит-
ся в ГП «Барьер» и сохраняется до момента снятия ее с контроля по 
временному хранению и передачи на захоронение.

7. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 
1 м от контейнера не должна превышать 0,3 мЗв • ч-1.

Критерии приема загрязненного оборудования или элементов оборудования
 Загрязненное оборудование или его элементы относятся к  фрагмен-

тарным производственным отходов переработки урановых руд. Прием за-
грязненного оборудования или элементов оборудования осуществляется 
на следующих условиях:

1. Вес загрязненного оборудования или его (элемента) фрагмента не 
должен превышать 500 кг.

2. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 
м от оборудования или элементов оборудования должна быть боль-
ше, чем 0,26 мкЗв·ч-1.

3. Общая активность загрязненного оборудования или его (элемента) 
фрагмента должна превышать 1000 Бк.

4. Все отверстия в  оборудовании или в  элементах оборудования 
должны быть закрыты (заглушены) для предотвращения возможного 
высыпания сухих технологических осадков, оставшихся после оста-
новки работы технологического оборудования.
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5. Уровни радиоактивного загрязнения на поверхности оборудова-
ния или его фрагмента не должны превышать 50 частиц • мин-1 • см2 
по альфа-активным нуклидам и 8000 частиц • мин-1 • см2 по бета — 
активным нуклидам.

6. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 
м  от загрязненного оборудования или его фрагмента не должна 
превышать 0,3 мЗв•ч -1.

Критерии приема загрязненных труб
Загрязненные трубы относятся к фрагментарным производственным от-

ходам переработки урановых руд. Их прием осуществляется на следующих 
условиях:

1. Вес связки загрязненных труб не должен превышать максимально 
допустимой массы равной 3000 кг.

2. Все отверстия в трубах должны быть заглушены (закрыты).
3. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 

м  от трубы должен быть больше чем 0,26 мкЗв · ч-1, а  общая актив-
ность загрязненной трубы должна превышать 1000 Бк.

4. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения от связки 
загрязненных труб на расстоянии 1 м  от не должна превышать 0,3 
мЗв • ч -1.

5. Уровни радиоактивного загрязнения поверхности загрязненных 
труб не должны превышать 50 част • мин-1 • см2 по альфа активным 
нуклидам и 8000 част • мин-1 • см2 по бета — активным нуклидам.

Критерии приема загрязненного металлолома
Прием загрязненного металлолома осуществляется на следующих усло-

виях.
1. Загрязненный металлолом принимают только в  кузовах-контейне-

рах. Вес загруженного кузова-контейнера с загрязненным металло-
ломом не должен превышать 4000 кг.

2. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 
м от поддона с металлоломом не должна быть более 0,3 мЗв • ч -1.

3. Уровни радиоактивного загрязнения поверхности металлолома не 
должны превышать 50 част • мин-1 • см2 по альфа активным нуклидам 
и 8000 част • мин-1 • см2 по бета — активным нуклидам.

4. В кузова-контейнеры собирается загрязненный металлолом с мощ-
ностью эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от 
него более чем 0,26 мкЗв · ч-1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в   результате выполнения работы были разработаны 

технические решения по временному хранению загрязненных природны-

ми радионуклидами(ПРН) металлолома, труб и  элементов оборудования, 
а также контейнеров типа ВУ-0.2III с сыпучими производственными отхода-
ми переработки урановых руд. Предложены современные критерии приема 
загрязненных природными радионуклидами труб, загрязненного оборудо-
вания или элементов оборудования, металлолома, а  также контейнеров 
с сыпучими производственными отходами переработки урановых руд. Они 
обеспечивают радиационную безопасность для работающих и окружающей 
среды.
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АНАЛИЗ ЛИНЕЙНОГО РОСТА ЛЕЩА ABRAMIS BRAMA  
ПЕЧЕНЕЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В  РАЗЛИЧНЫЕ ГОДЫ

Существование рыбы в конкретном водном объекте во многом опреде-
ляется качеством водной среды и состоянием ее кормовой базы. При этом 
как один, так и  другой фактор имеют суточные, сезонные и др. колебания. 
Интегральной же характеристикой условий существования рыбы в водном 
объекте является ее рост. 

Рост рыбы  — это увеличение размеров и  накопление массы тела при 
постоян ной ее смене за определенный промежуток времени. Рост есть ре-
зультат потребления пищи, ее усвоения и построения из нее тела организ-
ма [1].

У рыб различают линейный рост (увеличение длины тела) и  рост мас-
сы тела. Линейный и весовой рост является приспособительным свойством 
организма рыбы, которым она отвечает на изменения условий жизни. Экс-
периментально было установлено, что рост рыб зависит от количества до-
ступной пищи и различных абиотических факторов, оказывающих на него 
непосредственное влияние. Так, повышение содержания в воде ионов каль-
ция и магния при избытке пищи ускоряет рост сеголеток леща [2].

Весовой рост сильнее подвержен колебаниям в зависимости от условий 
питания, чем линейный [3]. Это свидетельствует о том, что линейный рост 
тела рыбы в  большей степени зависит от абиотических условий обитания 
рыбы (прежде всего состояния водной среды). Поэтому резкое изменение 
линейного роста рыбы может свидетельствовать об изменении качества 
воды водного объекта, где она обитает.

Лещ Abramis brama является одной из основных промысловых видов 
рыб с момента создания Печенежского водохранилища. Ввиду этого, изуче-
ние изменения отдельных биологических характеристик леща имеет боль-
шое значение для оценки состояния биологической системы всего водохра-
нилища.

Настоящее сообщение подготовлено по результатам собственных мно-
голетних исследований биологии леща водохранилища и данных научных 
отчетов биологического факультета Харьковского национального универ-
ситета им. А. М. Горького (сейчас им. В. Н. Каразина) Для определения росто-
вых характеристик леща использовались результаты обратных расчислений 
роста рыбы за полный прожитый год. Полученные результаты даны в табл. 1.

Таблица 1.  
Рост леща Печенежского водохранилища в различные годы, см

Возраст 
рыбы,

 лет

Годы
1966—1974

(наши 
данные)

1976—
1980 [4]

1984 
[5]

1990 
[6]

1999—2001 
(наши 

данные)

2012—2016
(наши 

данные)
1 7,7 11,8 9,3 9,0 7,6 7,7
2 13,5 14,8 15,0 17,3 14,0 15,1
3 19,2 20,1 23,1 20,6 18,8 21,2
4 24,1 23,7 25,2 24,9 24,2 26,4
5 28,4 26,9 28,0 27,9 28,6 28,0
6 32,2 30,4 29,2 30,6 32,5 —
7 33,7 33,2 32,0 33,3 36,5 —
8 35,5 35,9 35,0 36,5 38,7 —
Данные таблицы показывают, что темп роста леща Печенежского водо-

хранилища за 50-летний период (1966—2016 гг.) в  целом практически не 
изменился. Только в  отдельные периоды происходило изменение темпов 
роста отдельных возрастных групп. И  что интересно, этот процесс проис-
ходил на фоне эпизоотии лигулеза леща, которая наблюдается с первых лет 
существования водохранилища по настоящее время. При этом лигулезом 
поражается в отдельные годы до 80% молоди леща.

Наглядно это видно на рисунке.

Рис. Изменение темпов роста леща Печенежского водохранилища в различные годы
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Таким образом, результаты проведенной работы свидетельствуют 
о больших способностях популяции леща водохранилища к поддержанию 
темпа роста и отсутствии резкого изменения качества воды Печенежского 
водохранилища за период с 1966 по 2016 год.
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ЗАХОДИ ПО ЗАПОБІГАННЮ БІОЛОГІЧНИХ ВІДКЛАДЕНЬ В  КОНДЕНСАТОРАХ 
ТУРБІН БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС

Вступ
Однією з істотних причин погіршення роботи ТЕС є зниження теплооб-

міну та зменшення вакууму на конденсаторах турбін і перевитрата палива 
через відкладення на поверхні трубок теплообмінників мінеральних й ор-
ганічних речовин, що утворяють плівку. При цьому органічна плівка має в 6 
разів меншу теплопровідність у порівнянні з мінеральними відкладеннями 
[1]. Внаслідок утворення на мідних трубках конденсаторів шару товщиною 
0,1мм тепловіддача знижується більш, ніж в 4 рази [2]. 

Утворення органічної плівки обумовлено високим вмістом у  воді во-
дойм-охолоджувачів органічних речовин, що, зокрема, може бути пов’язане 
з надмірним розвитком гідробіонтів. 

Так масовий розвиток — «цвітіння» фітопланктону супроводжується ін-
тенсифікацією процесів осадження карбонатів кальцію — накипоутворення 
[3].

Циркуляція, створювана роботою охолоджувальної системи обумовлює 
тісний взаємозв’язок між процесами у водоймі та виникненням біологічних 
перешкод у роботі електростанції. Основний вплив на роботу теплообмін-
ного і  оборотного устаткування справляють потоки речовини з  водойми 
в систему водопостачання [4].

О. А. Протасовим з співавторами були проведені експерименти, яки мо-
делювали утворення органічної плівки в  умовах конденсаторів турбін [5]. 
Результати експериментів показують, що 1 мг/дм3 сухих органічних речовин 
у воді призводить до утворення на стінках конденсаторів турбін органічної 
плівки товщиною в середньому 0,83∙10–4мм.

В доступній літературі даних по пережогам палива ТЕС через утворення 
на стінках конденсаторів турбін саме органічної плівки виявлено не було. 
У той же час Р. Е. Крушелем, після узагальнення багаторічних даних по ціло-
му ряду ТЕС, було встановлено, що при потужності електростанції 100 Мвт 
і шарі мінеральної накипі 1,5—2,0 мм перепал умовного палива за 1 рік до-
рівнює 7400 тонн [6]. У випадку органічної плівки перепал буде ще більшим.

Було встановлено, що обростання безпосередньо в  системі водопоста-
чання станцій можуть призводити до серйозних порушень технологічних про-
цесів [7,8]. Збільшується гідравлічний опір за рахунок збільшення шорсткості 
стінок, зменшується перетин трубопроводів аж до повної закупорки, спосте-
рігається зниження ефективності роботи фільтраційного обладнання і т. д. 



372 373XIII Міжнародна науково-практична конференція Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення

НАДХОДЖЕННЯ У  ВОДОЙМУ-ОХОЛОДЖУВАЧ БІОГЕННИХ СПОЛУК З  ВОДОЮ  
Р. ГНИЛА ЛИПА.
Аналіз літератури та досвід наших робіт показують, що хімічний склад 

води водойм-охолоджувачів багато в чому визначається джерелом піджив-
лення [9,10]. 

Нами був проведений аналіз вмісту у воді р. Гнила Липа біогенних сполук 
(табл. 1).

Таблиця 1. Середній вміст біогенних елементів у воді річки Гнила Липа, 
що надходить у водойму-охолоджувач Бурштинської ТЕС

Показник, 
мг/дм3

2013 (сер.) 2014 (сер.) 2015 (сер.) 2016 (сер.)
Дані Бурштинської ТЕС Дані УКРНДІЕП

Липень Вересень
N — NH4

+ 0,122 0,134 0,122 0,128 0,130
N — NO2

– 0,026 0,043 0,040 0,067 0,049
N — NO3

– 0,316 0,971 0,750 0,988 3,435
Р — PO4

3– 0,068 0,111 0,089 0,333 0,170

Отримані результати свідчать, що у воді річки Гнила Липа постійно міс-
титься багато біогенних речовин. Це закономірно повинно позначатися на 
гідробіологічному режимі та експлуатаційних якостях водойми-охолоджува-
ча. Зокрема, це сприяє інтенсивному розвитку фітопланктону, вищих водних 
рослин і утворенню органічної плівки на стінках конденсаторів турбін елек-
тростанції.

ВПЛИВ ФІТОПЛАНКТОНУ І  ВВР НА ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У  ВОДІ  
ТА УТВОРЕННЯ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ
Фітопланктон
Організми фітопланктону роблять великий вплив на формування техніч-

них якостей охолоджуючої води. Помірний розвиток мікроводоростей є ко-
рисним, так як сприяє процесам самоочищення, сильний — грає негативну 
роль, знижуючи вміст у воді вуглекислоти і підсилюючи утворення накипу 
на конденсаторах турбін [11]. Крім того, інтенсивний розвиток водоростей 
сприяє появі органічних відкладень на стінках конденсаторів [12,13].

Нами був розрахован приріст органічної речовини за рахунок фіто-
планктону (табл. 2).

В різні періоди року домінують різні групи водоростей, тому для краще 
використовувати середні величини. Дані табл.3 показують, що збільшення 
біомаси різних груп водоростей на 1 мг обумовлює приріст у  воді БСКповн 
в середньому на 0,527 мгО2/дм3.

Середня концентрація фітопланктону в  2016 році (липень і  вересень) 
становила за даними А. Ю. Міланіч 16,68 мг/л. У той же час слід враховувати, 

що проби були відібрані у 2-у половину вегетаційного сезону. У цей період 
організми фітопланктону отримують більший розвиток. В 1—й половині те-
плого сезону вони менше. Тому доцільно при розрахунку середневегітацій-
ній біомаси отриману біомасу зменшити вдвічі — 8,34 мг/л.

Проведені за загальноприйнятою методикою [16] (з урахуванням мор-
фометрії водойми-охолоджувача, величини фотического шару та П/Б коефі-
цієнту фітопланктону 300) розрахунки показали, що в 2016 році загальна біо-
маса по водоймі в середньому складала 422,3 т, годова продукція — 126701т.

Дані табл. 2 показують, що 1мг фітопланктону збільшує БПКп води в се-
редньому на 0,527 мгО2/дм3. Тобто, за 2016 рік фітопланктон вніс у воду во-
дойми-охолоджувача 0,527 * 126701 = 66771т органічних речовин (за БПКп). 

Вища водна рослинність (ВВР)
Дані літератури свідчать, що при розкладанні вищої водної рослинності 

близько 40—45% чистого річного продукції надходить у воду у вигляді роз-
чиненої органічної речовини [17]. Крім того, в процесі своєї життєдіяльнос-
ті вища водна рослинність виділяє органічні речовини, що становлять 20% 
продукції [18].

За нашими даніми загальна продукція ВВР становила у 2016 році 1080т 
[19]. Таким чином, у  2016 році ВВР дала у  воду водойми-охолоджувача та 
675т органічних речовин: 459т (42,5% продукції) при розкладанні та 216т 
(20% продукції) в процесі життєдіяльності. 

Загальне надходження органічних речовин у  воду водойми-охолоджу-
вача Бурштинської ТЕС від основних продуцентів (фітопланктону та ВВР) 
представлено в табл. 3.

ЗАХОДИ ПО ЗАПОБІГАННЮ БІОЛОГІЧНИХ ВІДКЛАДЕНЬ В  КОНДЕНСАТОРАХ 
ТУРБІН
Найбільш підходящим методом зниження надходження органічних ре-

човин від фітопланктону і  ВВР є  метод іхтіомеліораціі. Його ефективність, 
екологічна безпека і дешевизна є загальновизнаними.

Таблиця 2.  
Приріст БСКповн у розрахунку на 1мг/л біомаси планктонних водоростей,  

за [14, 15] 

№ п/п Отдел Прирост БПКполн мгО2/дм3

1 Диатомовые 0,49

2 Сине-зеленые 0,65

3 Зеленые 0,44

Среднее 0,527
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Рибогосподарську діяльність на водоймі-охолоджувачі Бурштинської 
ТЕС здійснює рибгосп “Галицький”. В даний час, за наявними у нас даними, 
рибгосп «Галицький» відновив Режим рибогосподарської експлуатації водо-
йми-охолоджувача Бурштинської ТЕС і відновлює зариблення водойма-охо-
лоджувача Бурштинської ТЕС у  тому числі рибами-мелиорантами (товсто-
лобиками). Це дозволить покращити експлуатаційні (для Бурштинської ТЕС) 
характеристики водойми-охолоджувача. У той же час, використання білого 
амура у  Режимі рибогосподарської експлуатації водойми-охолоджувача 
Бурштинської ТЕС не передбачається.

Тому ми вважаємо за доцільне для поліпшення технологічних параме-
трів водоймища-охолоджувача Бурштинської ТЕС, у  тому числі зниження 
утворення органічної плівки на стінках конденсаторів турбін, проводити 
його зариблення молоддю білого амура. Первісне зариблення білим амуром 
повинно становити 21,6 тис. екз. або 17,1 екз./га [19]. Надалі слід проводити 
дозариблення з урахуванням стану ВВР. Ефективність впливу білого амура на 
функціональні характеристики водойми-охолоджувача в наступні роки буде 
зростати. 

На підставі аналізу даних, отриманих під час проведення досліджень на 
водоймі-охолоджувачі Бурштинської ТЕС нами був зроблен висновок про 
необхідність постійного проведення екологічного контролю за станом во-
досховища-охолоджувача Бурштинської ТЕС з видачею необхідних пропози-
цій для покращення його функціонування. З пропозицією проведення такої 
роботи УКРНДІЕП звертався у ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». Однак відповіді не 
отримали.

ВИСНОВОК
Таким чином, проведені в 2016 році дослідження показують, що біоценоз 

водойми-охолоджувача Бурштинської ТЕС є основним чинником утворення 
органічної плівки на стінках конденсаторів електростанції. Для зниження 
впливу цього фактора слід проводити біологічну меліорацію (іхтіомеліора-

Таблиця 3.  
Вплив фітопланктону і ВВР на створення у водоймі органічних речовин  

та накопичення донних відкладень

Група гідробіонтів
Органічні речовини

В процесі  
життєдіяльності

При
 розкладанні

Фітопланктон 66771

ВВР 216 459

Всього 67446

цію) водойми. Для оцінки ходу біологічної меліорації і можливих коректив її 
форм та масштабів необхідно також проводити постійний екологічний моні-
торинг водойми-охолоджувача.
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УДК 616-053.2:574

Терехов Р. Л., Грибиненко Г. Т., Тулушев Е. А. 
Запорожской областной лабораторный центр МОЗ Украины, г. Запорожье, Украина
Кравец В. М. 
Запорожская атомная электростанция, г. Запорожье, Украина

ВЛИЯНИЕ ЗА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Решение о  строительстве ЗАЭС по унифицированному проекту атом-
ных электростанций с  реакторами типа ВВЭР-1000 было принято Советом 
Министров СССР в 1977 году. В 1979 году началось строительство Запорож-
ской АЭС, что дало мощнейший импульс экономическому развитию начала 
региона. В 1980 году утверждён технический проект строительства первой 
очереди Запорожской АЭС в составе 4-х энергоблоков. В 1981 году началось 
поэтапное сооружение энергоблоков станции. В течение 1984—1987 годов 
были введены в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1988 году был принят 
проект расширения станции, предусматривающий строительство ещё двух 
энергоблоков с  аналогичными реакторами. В  августе 1989 года был запу-
щен энергоблок № 5, а шестой— лишь в 1995 году. С момента ввода шестого 
блока Запорожская атомная станция стала крупнейшей атомной станцией 
в Европе

До начала строительства были проведены исследования факторов 
окружающей среды на месте строительства и 30 -км зоне, так называемый 
нулевой фон

На оснащении лаборатории внешнего радиационного контроля име-
ются:

-	 Установка с малым фоном для измерения бета активности УМФ-2000;
-	 альфа-бета радиометр УМФ-2000;
-	 установка для измерения трития BECKMAN LS-1800;
-	 ультра-низкофоновый жидкостинциляционный спектрометр-радио-

метр Quantulus 1220;
-	 спектрометр энергий гамма-излучения полупроводниковый СЕГ-002;
-	 спектрометр энергий бета-излучения СЭБ-01—150.
Объем и  применяемые методы радиационного контроля факторов 

окружающей среды в районе расположения ЗАЭС выполнялись в соответ-
ствии с требованиями:

-	 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных стан-
ций СП АС-88;

-	 Санитарные и технические требования к проектированию и эксплуа-
тации систем отпуска теплоты от атомных станций (дополнение к СП 
АС -88);
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-	 Методические рекомендации по санитарному контролю за содер-
жание радиоактивных веществ в  объектах окружающей среды МЗ 
СССР-1980.

Отбор проб аэрозолей осуществлялся прокачиванием воздуха через 
фильтры типа ФПП-15—1,5 с экспозицией фильтра 7 суток. Объединенные 
за квартал пробы озолялись с последующим измерением на спектрометре. 
Радиохимическое выделении стронция -90 проводилось также из объеди-
ненных проб за квартал на установке УМФ-1500. 

 Таблица 1 
Содержание радионуклидов в атмосферном воздухе за 2015 год (мкБк/м3)

№  
п/п

Пост, расстоя-
ние, направле-

ние
137Cs 134Cs 6°Co 131I 9°Sr

СЗЗ
1 Насосная ХБС 1,36Е+00 <1,00Е+00 <7,00Е+00 <1,00Е+01 <6,40Е-02
2 СХОЯТ 1,44Е+00 <1,00Е+00 <7,00Е+00 <1,00Е+01 <3,78Е-02

СЗЗ-10км
1 Мичурино 1,35Е+00 <1,00Е+00 <7,00Е+00 <1,00Е+01 <5,90Е-02
2 ЛВРК 1,00Е+00 <1,00Е+00 <7,00Е+00 <1,00Е+01 <5,18Е-02
3 П/ст «Луч» 1,04Е+00 <1,00Е+00 <7,00Е+00 <1,00Е+01 <5,55Е-02
4 Профилакторий 

ТЭС
1,31Е+00 <1,00Е+00 <7,00Е+00 <1,00Е+01 <5,28Е-02

5 Водяное 1,31Е+00 <1,00Е+00 <7,00Е+00 <1,00Е+01 <6,03Е-02
10—20км

1 Никополь СЭС 1,00Е+00 <1,00Е+00 <7,00Е+00 <1,00Е+01 <6,89Е-02
2 Ивановка 1,00Е+00 <1,00Е+00 <7,00Е+00 <1,00Е+01 <5,90Е-02
3 Каменка 1,51Е+00 <1,00Е+00 <7,00Е+00 <1,00Е+01 <5,68Е-02

Контрольный пост
1 Б. Знаменка 1,26Е+00 <1,00Е+00 <7,00Е+00 <1,00Е+01 <5,83Е-02

По измерениям «нулевого фона» объемная активность 137Cs в атмосфер-
ном воздухе до пуска АЭС составляла 2,2±0,7 мкБк/м3.

Для контроля поверхностных водоемов отбирались пробы воды пру-
да-охладителя и прилегающей акватории Каховского водохранилища выше 
АЭС на 500м и  ниже продувочного сооружения и  у первого пункта водо-
пользования ниже по течению (Водяное) а также на противоположном бе-
регу (Никополь и Марганец).

Вода пруда-охладителя отбиралась 1 раз в неделю у сбросного канала 2 
раза в неделю с последующим месячным накоплением и концентрировани-

ем на ферроцианидах. Дополнительно радиохимическим методом опреде-
лялся цезий-137. 

Вода прилегающей акватории контролировалась ежеквартально радио-
химическим методом. Объемная активность трития измерялась ежемесячно 
на спектрометре —радиометре Quantulus 1220. 

Таблица 2 
Содержание радиоактивных веществ в воде  
/поверхностных водоемов в 2015 году Бк/м3.

Точка контроля 90Sr 137Cs 134cs 60Co 3H

Подводящий канал 2,40Е+01 <4,13Е+00 <2,11Е+01 <2,26Е+01 8,61Е+04

Сбросной канал 2,39Е+01 <4,04Е+00 <2,11Е+01 <2,22Е+01 9,15Е+04

Пруд охладитель т1 2,06Е+01 <4,31Е+00 <2,00Е+01 <2,00Е+01 9,86Е+04

Профилакторий ТЭС 1,89Е+01 <4,05Е+00 <2,00Е+01 <2,00Е+01 <6,64Е+03

500 м ниже продув. 
у-ва

1,90Е+01 <3,90Е+00 <2,00Е+01 <2,00Е+01 3,54Е+04

Водяное (1000 м ниже) 1,90Е+01 <4,35Е+00 - - 9,46Е+03

Никополь (водозабор) 1,35Е+01 <4,00Е+00 - - <7,30Е+03

Марганец (водозабор) 1,48Е+01 <4,23Е+00 - - <3,54Е+03

По измерениям «нулевого фона» объемная активность 9°Sr в воде храни-
лища до пуска АЭС составляла 24,3±1,2 Бк/м3, и 137Cs-2,6±0,8 Бк/м3.

Содержание 9°Sr в поверхностном слое почвы в 2015 году в среднем в са-
нитарно-защитной зоне (СЗЗ) составило 1,26Е-01 кБк/м2, количество 137Cs — 
1,92Е-01кБк/м2. В СЗЗ 10км среднее содержание 90Sr составило 6,26Е-02 кБк/
м2 и 137Cs-1,68Е-01кБк/м2. Среднее значение в зоне 10—20км составило 90Sr 
4,38Е-02 кБк/м2, и 137Cs-1,07Е-01кБк/м2. 

На контрольном посту среднее содержание 9°Sr составило 3,80Е-02 кБк/
м2, и 137Cs-1,00Е-01кБк/м2. 

По измерениям «нулевого фона» удельная активность 90Sr составляла 
0,89±0,41 кБк/м2, и 137Cs-1,18±0,52 кБк/м2. 

Удельная активность 90Sr в растительности в 2015 году в среднем в СЗЗ 
составила 7,22Е-01 Бк/кг, 137Cs-<2,08Е-01Бк/кг, с СЗЗ -10км- 90Sr 5,03Е-01Бк/кг, 
137Cs-<1,80Е-01Бк/кг, на расстоянии 10—20 км среднее значение 9°Sr соста-
вило 4,40Е-01Бк/кг, 137Cs-<1,05Е-01Бк/кг. На контрольном посту (Б. Знаменка 
21 км) среднее значение 90Sr составило 2,40Е-01Бк/кг, 137Cs-<1,90Е-01 Бк/кг. 

По данным «нулевого фона» содержание в травянистой растительности 
90Sr составляло 2,4—6,5 Бк/кг, 137Cs-3—14 Бк/кг. 
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Таблица 3 
Удельная активность 90Sr и 137Cs в продуктах питания в 2015 году (Бк/кг)

Продукт Место отбора 90Sr 137Cs
Молоко Б. Знаменка 1,5Е-02 <3,0Е-02 
Картофель Никополь 2,3Е-02 <3,3Е-02 
Кабачки Никополь 4,6Е-02 <5,2Е-02 
Кабачки Мичурино 1,6Е-02 <3,3Е-02 
Помидоры Никополь 5,2Е-02 <4,9Е-02 
Пшеница Никополь 5,1Е-02 <8,3Е-02 

По итогам «нулевого фона» удельная активность составляла: 
Молоко — 90Sr 0,06±0,02 Бк/кг, 137Cs 0,06±0,01 Бк/кг;
Пшеница — 90Sr 0,25±0,09 Бк/кг, 137Cs 0,44±0,121 Бк/кг;
Картофель — 90Sr 0,063 Бк/кг, 137Cs 0,033 Бк/кг;
Капуста — 90Sr 0,19 Бк/кг, 137Cs 0,033 Бк/кг;
Ионизирующее излучение оказывает как специфическое, так и неспец-

ифическое воздействие. К  непосредственным эффектам специфического 
воздействия радиационного фактора, кроме острой лучевой болезни, мож-
но отнести заболевания крови и  кроветворных органов. Установлено, что 
основной риск потери здоровья для детского населения, которое прожива-
ет в 30-км зонах, или загрязненных территориях связан с болезнями крови 
и кроветворных органов, новообразованиями, в частности раком щитовид-
ной железы. К числу отдаленных последствий облучения относятся онколо-
гические заболевания и генетические изменения.

Распространенность новообразований, заболеваний крови и  кровет-
ворных органов среди детей 0—14 в  К-Днепровском районе имеет тен-
денцию к росту и превышает областные показатели на 33,% и 11,4% соот-
ветственно. В 2013 из 42 выявленных случаев 23 случая новообразований 
выявлено среди детей 0—6 лет. 

Распространенность новообразований, заболеваний крови и  кро-
ветворных органов в  категории 0—14 в  Великобелозерском районе так-
же превышает областные показатели, Так средний многолетний уровень 
новообразований в  районе в  2013 году составил 597,0 при областном по-
казателе 420,9 (выше на 29,5%). Распространенность заболеваний крови 
и  кроветворных органов выше областных показателей  — 6198,4 и  1635,1 
соответственно, зато в сравнении с 2010 годом имеет выраженную тенден-
цию к снижению-21,6%. Среди детей 0—6 распространенность новообразо-
ваний выше областных показателей 677,0 и  507,4 соответственно. Распро-
страненность заболеваний крови и кроветворных органов ниже областного 
уровня и имеет выраженную тенденцию к снижению — 17,9%. Врожденные 
аномалии ниже областных показателей 902,6 и 3106,9 соответственно. Ри
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В городе Энергодар распространенность новообразований и заболева-
ний крови и кроветворных органов категория 0—14 не превышает средний 
многолетний уровень в  области. Распространенность врожденных анома-
лий превышает областной уровень — 2826,6 и 2621,3 соответственно. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о  том, что уровни за-
болеваемости детей превышают областные показатели в  К-Днепровском 
районе (новообразования, врожденные аномалии), в  Великобелозерском 
районе (заболевания крови и кроветворных органов). В городе Энергодар 
превышение областных показателей зарегистрировано по нозологической 
единице«врожденные аномалии».

На рисунке 1 представлены уровни заболеваемости по нозологии «но-
вообразования». Распространенность новообразований, заболеваний кро-
ви и кроветворных органов в К-Днепровском и Великобелозерском районах 
превышает областные показатели. Превышения областных показателей по 
указанным нозологиям зарегистрированы и на территориях, которые нахо-
дятся вне зоны влияния АЭС. Это Мелитопольский, Приазовский, Розовский, 
Токмакский районы, города Бердянск, Мелитополь. Однако показатели за-
болеваемости административных территорий, которые превышают област-
ные, ниже республиканских и как видно на рисунке 2 отличаются в лучшую 
сторону от показателей заболеваемости в областях, на территории которых 
расположены АЭС.

Рис. 2. Уровни распространенности заболеваний крови и кроветворных органов сре-
ди категории дети 0—14 в Украине и на территории областей, где расположены 

АЭС. 

ВЫВОДЫ: 
1. Дополнительный вклад ЗАЭС в  загрязнение воздушного бассейна, 

водных объектов, почвы, растительного покрова долгоживущими 
радионуклидами 90Sr и 137Cs в зоне наблюдения не выявлен.

2. Уровень радиационного воздействия ЗАЭС на население и окружа-
ющую среду не превышает 0,05% от дозы, создаваемой природными 
источниками.

3. Многолетние данные свидетельствуют о том, что в режиме нормаль-
ной эксплуатации атомная станция не оказывает обнаруживаемого 
влияния на население и окружающую среду.

ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 343.983: 349.6: 351.777.6: 628.312: 628.516: 349.415

Уберман В. И., канд. техн. наук
Научно-исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский 
институт экологических проблем», г. Харьков, Украина

ЦЕЛЕВЫЕ И  ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  РАЗРАБОТКАМ 
НОРМАТИВОВ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Система нормирования сбросов загрязняющих веществ с возвратными 
водами субъектов экономической деятельности является одним из наиболее 
эффективных инструментов обеспечения качества воды в водных объектах. 
Эта система в  современном виде сложилась в  период 1994  — 1999 годов 
и, к сожалению, за истекшее время не подверглась существенным измене-
ниям. Эколого-правовой базой для указанного нормирования служат ст. 38 
Водного кодекса Украины (ВКУ) и пять подзаконных нормативно-правовых 
актов: Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допусти-
мого скидання забруднюючих речовин (затв. постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 вересня 1996 р. № 1100) (Порядок); Перелік забруднюючих ре-
човин, скидання яких нормується (затв. постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 11 вересня 1996 р. № 1100); Правила охорони поверхневих вод від 
забруднення зворотними водами (затв. постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 березня 1999 р. № 465) (Перечень); Правила охорони внутрішніх 
морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення 
(затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 431); 
Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих 
скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами (затв. наказ Мінп-
рироди України від 15.12.1994 № 116, зареєстр. в Мінюсті України 22 грудня 
1994 р. за № 313/523).

Ключевыми актами в  указанном наборе являются два первых поста-
новления. Практическое использование этих документов в  водоохранной 
деятельности более двух десятков лет свидетельствует о принципиальных 
несоответствиях основных норм указанных документов требованиям ВКУ 
и законодательства Украины, устанавливающего экономический механизм 
регулирования охраны вод, а  именно: Налогового кодекса Украины (НКУ) 
в части налогообложения сбросов загрязняющих веществ непосредственно 
в водные объекты. Характер и причины указанных несоответствий деталь-
но изучены в исследованиях автора [1,2], результаты которых представлены 
Минприроды Украины в  2016 г. Выполненные работы позволяют утверж-
дать, что практически все (начиная с 1996 г.) разработки нормативов пред-
ельно допустимых сбросов (ПДС) являются либо незаконными, либо имеют 
сомнительную законность. Кроме того, плата за загрязнение окружающей 
природной среды вследствие сброса загрязняющих веществ, начисляемая 

с  1993 г., и  налоги на сброс загрязняющих веществ (взымаемые с  2011  г.) 
основывались на принципе установления ставок налогообложения, не адек-
ватном экологическому существу нормативного регулирования, и на оши-
бочной категоризации вреда загрязняющих веществ.

1. Целевые и другие основные требования к разработкам ПДС. Ос-
новные требования к разработкам нормативов ПДС изложены в общей ча-
сти структуры нормативного регулирования, которая находится в п. 1 — 9 
Порядка: отрасль (сфера) регулирования, определение объекта и цели ре-
гулирования, назначения и области применения, предметы регулирования 
и действия с ними. Именно в этих структурных элементах содержится наи-
большее количество несоответствий требованиям современного экологи-
ческого и водного законодательств, принципиальных неопределенностей. 
Предложенные в [1] изменения указанных элементов имеют следующий вид.

«1. Данным Порядком определяются основные требования к разработке 
и утверждению нормативов предельно допустимого сброса (ПДС) загрязня-
ющих веществ в водные объекты с возвратной водой водопользователей».

Определение ПДС в п. 2 полностью соответствует ВКУ. 
«3. Нормативы ПДС загрязняющих веществ устанавливаются с  целью 

поетапного достижения экологического норматива качества воды во-
дных объектов, который содержит научно обоснованнеы значения кон-
центраций загрязняющих веществ и  и показатели качества воды (обще-
физические, биологические, химические, радиационные), при условии 
обеспечения соблюдения установленных нормативов экологической без-
опасности водопользования в  местах размещения источников водопо-
требления и  водопользования. При этом степень загрязненности водных 
объектов определяется соответствующими категориями качества воды, ко-
торые разрабатываются и утверждаются согласно законодательству».

Абзац 1 п. 4 «Нормативы ПДС устанавливаются как условия водопользо-
вания — предельные массовые расходы загрязняющих веществ — в соста-
ве документации специального водопользования для действующих водо-
пользователей и тех субъектов экономической деятельности, чьи объекты 
проектируются или строятся, согласно с приведенным в приложении к дан-
ному постановлению Перечнем загрязняющих веществ, сброс которых в по-
верхностные и морские воды водного фонда Украины, включая природные 
водоемы (озера), водотоки (реки, ручьи), искусственные водоемы (водохра-
нилища, пруды) и  каналы, внутреннин морские воды и  территориальное 
море, нормируется».

С абзаца 2 п. 4 «Во время проектирования строительства новых, рас-
ширения, реконструкции, технического переоснащения и капитального ре-
монта действующих объектов не допускается внедрение технологий и ме-
тодов, которые могут привести к  сбросу в  водные объекты загрязняющих 
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веществ, указанных в списке Б Перечня загрязняющих веществ, сброс кото-
рых нормируется.

Областными, Киевской и  Севастопольской городскими государствен-
ными администрациями, органом власти Автономной республики Крым по 
вопросам охраны окружающей природной среды, бассейновыми управле-
ниями водных ресурсов Говодагентства Украины на базе Перечня создаются 
и периодически (один раз в год) пересматриваются локальные — для водо-
пользователей, региональные — для областей, городов Киева и Севастопо-
ля, бассейновые — для речных бессейнов, перечни загрязняющих веществ, 
сброс которых нормируется.

5. Если указанные в  списках Б  и В  Перечня загрязняющие вещества, 
обнаруженные в  возвратных водах, оказывают влияние на водные экоси-
стемы (включая трансграничное и межобластное) на бассейновом уровне, 
они вносятся областными, Киевской и  Севастопольской городскими госу-
дарственными администрациями, органом власти Автономной республики 
Крым по вопросам охраны окружающей природной среды, бассейновыми 
управлениями водных ресурсов Говодагентства Украины в список А Переч-
ня и становятся составной частью регионального и бассейнового перечней 
загрязняющих веществ, сброс которых нормируется на региональном и бас-
сейновом уровне.

6. В случае, если приведенные в списках Б, В и Г Перечня загрязняю-
щие вещества не оказывают влияния на водные экосистемы (включая транс-
граничное и  межобластное), но ухудшают качество воды в  контрольных 
створах (в частности, трансграничных либо межобластных) водного объек-
та, они вносятся областными, Киевской и Севастопольской городскими госу-
дарственными администрациями, органом власти Автономной республики 
Крым по вопросам охраны окружающей природной среды, бассейновыми 
управлениями водных ресурсов Говодагентства Украины в  региональный 
перечень загрязняющих веществ и становятся составной частью локальных 
перечней загрязняющих веществ, сброс которых нормируется на регио-
нальном уровне.

7. За веществами, которые дополнительно вносятся в региональный 
перечень загрязняющих веществ, сброс которых нормируется, ведутся ре-
гулярные наблюдения их содержания в возвратных водах со стороны водо-
пользователей, которые сбрасывают возвратные воды в  водные объекты, 
и  проводится периодический лабораторный контроль со стороны терри-
ториальных органов Государственной екологической инспекции в соответ-
ствии с законодательством.

8. Перечни загрязняющих веществ, сброс которых нормируется, пере-
сматриваются и дополняются Минприроды Украины и утверждаются Каби-
нетом Министров Украины (один раз в пять лет).

9. Срок прекращения сброса загрязняющих веществ (список Б Переч-
ня) устанавливается Кабинетом Министров Украины после обобщения Мин-
природы Украины результатов социально-экономических исследований, 
выполненных соответствующими органами государственного управления».

2. Эколого-химические требованя к  разработкам ПДС и  налого-
обложению сбросов загрязняющих веществ. Наибольшего объема эко-
логически содержательных изменений требует Перечень. Особую остроту 
и  актуальность его содержанию придаёт связь с  экологическим налогоо-
бложением. Главные ошибки и недостатки Перечня проявляются при его ис-
пользовании как экологической основы ставок налога на сбросов загряз-
няющих веществ, установленного в  ст. 245 НКУ.  Другой вид недостатков 
обнаруживается при рассмотрении эколого-правового различия между 
законодательно декларируемым предметом Перечня (загрязняющие ве-
ществ) и его фактичнским содержанием: вещества и их группы, суммарные 
показатели химического состава, свойства, физические и биологические по-
казатели возвратной воды. Значимость научных ошибок Перечня и его несо-
ответствий требованям водного законодательства усиливается технически-
ми ошибками в ст. 245 НКУ. Указанные проблемы рассмотрены и детально 
исследованы в серии работ автора [3 — 5]. Предложенные в [2] изменения 
к Перечню и к ст. 245 НКУ, устраняющие наиболее значимые и резонансные 
недостатки, изложены ниже.

2.1. Предлагаемые изменения Перечня. Ниже приводится вариант 
Перечня, которым предлагается заменить его нынешнее содержание (со-
став веществ в Списке Б и в Списке В сохраняется без изменений).

«Список А — Загрязняющие вещества, показатели вещественного соста-
ва, законодательно определенные и основные физико-химические, микро-
биологические и  паразитологические показатели возвратной воды, кото-
рые нормируются во всех случаях сброса возвратных вод

1. Загрязняющие вещества и группы загрязняющих веществ (мг/дм3)
-	 Азот аммонийный
-	 Взвешенные вещества
-	 Сульфаты
-	 Хлориды
-	 Нитраты
-	 Нитриты
-	 Фосфаты
-	 Нефтепродукты
-	 Органические вещества (по БПК5 (мг О2/дм3))
2. Суммарные показатели вещественного состава (мг/дм3)
-	 Минерализация воды (по сухому остатку)
-	 Химическое потребление кислорода (ХПК (мг О/дм3)) (бихроматная 

окисляемость)
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-	 Биохимическое потребление кислорода (БПК5 (мг О2/дм3)) (приводит-
ся в ч. 1)

3. Токсические вещества в сточной воде (мг/дм3) (включаются токсикан-
ты, которые по особенностям технологии деятельности водополь-
зователя и  системы водоотведения содержатся либо могут содер-
жаться в составе сточной воды, указаны в нормативно-технических 
документах, нормативно-правовых актах, актах законодательства ЕС 
либо международных соглашениях, которые вошли в состав украин-
ского законодательства, международных регистрах и т.п.)

4. Загрязняющие вещества, которые внесены местными природоох-
ранными органами из перечней Б и В (мг/дм3)

5. Основные физико-химические, микробиологические и  паразитоло-
гические показатели возвратной воды

-	 Водородный показатель (рН) (ед.)
-	 Температура (°С)
Микробиологические и паразитологические показатели:
-	 лактозоположительная кишечная палочка (ЛКП);
-	 колифаги;
-	 кишечные гельминты.
Список Б — Загрязняющие вещества, сброс которых должен быть пре-

кращен в ближайшее время и нормируется в случае их наличия в составе 
возвратных вод

Список Г — Загрязняющие вещества и группы веществ, которые приве-
дены в  источнике нормативов экологической безопасности веществ в  во-
дных объектах, вода которых используется для удовлетворения питьевых, 
хозяйственно-бытовых и  других потребностей населения, но не входят 
в списки Б и В перечня».

2.2. Предлагаемые изменения ст. 245 НКУ. На основании указанного 
исследования в качестве первоочередных мер для скорейшего устранения 
наиболее значительных из указанных ошибок предлагаются следующие ми-
нимальные изменения к ст. 245 НКУ и связанным с нею нормативно-право-
вым актам водного законодательства.

Мероприятие 1. Внесение в  Перечень изменений, предложенных в  [1] 
и указанных выше.

Мероприятие 2. Внесение изменений, предложенных [2] в текст ст. 245 
НКУ, после чего эта статья будет иметь следующий вид (изменения выделе-
ны курсивом): 

«Статья 245. Ставки налога за сбросы приращения вследствие водополь-
зования массы загрязняющих веществ в водные объекты

245.1. Ставки налога за сбросы приращения вследствие водопользова-
ния массы отдельных загрязняющих веществ в водные объекты:

Наименование загрязняющего вещества Ставка налога,  
гривен за 1 тонну

Азот аммонийный 1293,10
Органические вещества (по показателям биохи-
мического потребления кислорода
(БПК5)

517,57

Взвешенные вещества 37,09
Нефтепродукты 7606,99
Нитраты 111,26
Нитриты 6350,98
Сульфаты 37,09
Фосфаты 1033,52
Хлориды 37,09.

245.2. Ставки налога за сбросы в  водные объекты приращения вслед-
ствие водопользования масс загрязняющих веществ, которые не вошли 
в пункт 245.1 этой статьи и на которые установлено предельно допустимую 
концентрацию либо ориентировочно допустимый уровень:

Предельно допустимая концентрация 
загрязняющих веществ либо ориентиро-

вочно допустимый уровень, миллиграм-
мов на 1 дм3

Ставка налога, гривен за 1 тонну

До 0,001 (включительно) 135489,06
Свыше 0,001 — 0,1 (включительно) 98236,15
Свыше 0,1 — 1 (включительно) 16935,94
Свыше 1 — 10 (включительно) 1723,59
Свыше 10 345,04.

245.3. За сбросы приращения вследствие водопользования массы за-
грязняющих веществ, на которые не установлено предельно допустимую 
концентрацию либо ориентировочно допустимый уровень, применяются 
ставки налога по наивысшей величине предельно допустимой концентра-
ции, приведенной в пункте 245.2 этой статьи.

245.4. За сбросы приращения вследствие водопользования массы за-
грязняющих веществ в  пруды и  озера ставки налога, указанные в  пунктах 
245.1 и 245.2 этой статьи, увеличиваются в 1,5 раза».

Выводы. Предложенные изменения Порядка и Перечня учитывают все 
требования ВКУ и других законов к нормированию сбросов загрязняющих 
веществ, а также научные эколого-химические требования к их категориза-
ции в  зависимости от свойств. Разработанные предложенного изменения 
системы экологического налогообложения сбросов загрязняющих веществ, 
установленной в  ст. 245 НКУ, устраняют наиболее грубые экологические 
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и технические ошибки, двойные и чрезмерные налоги на основные компо-
ненты матрицы состава возвратной воды.
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Уберман В. І., канд. техн. наук
Науково-дослідна установа «Українский науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харьків, Україна

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВІВ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМОГО 
СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Система нормування скидання забруднюючих речовин (ЗР) із зворот-
ними водами суб’єктів економічної діяльності є  центральним регулюючим 
засобом забезпечення якості вод у водних об’єктах України. Ця система в іс-
нуючому наразі вигляді склалася в  період 1994—1999 років і, нажаль, за 
минулий час не зазнала істотних змін. Головні еколого-правові підстави для 
зазначеного нормування визначено у ст. 38 Водного кодексу України (ВКУ) 
та у підзаконному нормативно-правовому акті «Порядок розроблення і за-
твердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих ре-
човин» (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 
1100) (Порядок). В умовах сучасного водокористування і державного управ-
ління саме від процедури розроблення нормативів гранично-допустимого 
скидання (ГДС) ЗР залежить дієвість, результативність та ефективність регу-
лювання надходження ЗР у водне середовище. Останніми змінами до ВКУ в ч. 
2 ст. 38 передбачен: «Порядок розробки нормативів гранично допустимого 
скидання та перелік забруднюючих речовин, що нормуються, встановлюєть-
ся Кабінетом Міністрів України». Зазначена вимога надає слушну можливість 
для зміни застарілої процедури розроблення нормативів ГДС, недоліки якої 
повною мірою виявилися протягом останніх 20 років. Організаційну проце-
дуру розробки нормативів ГДС, головні особливості якої викладено нижче, 
розроблено автором в [1] з урахуванням вимог законодавства і практично-
го досвіду минулих років. Нижче викладаються відповідні зміни до Порядку, 
головні особливості запропонованої процедури та обгрунтування основних 
рішень. 

1. Про зміни до Порядку. Вимоги до механізму розробки ГДС і її орга-
нізації містяться в п. 10 — п. 12, п. 18, п. 20 Порядку, та частково серед вимог 
до затвердження ГДС — у п. 13—16, п. 19 Порядку. На підставі виконаних до-
сліджень запропоновано наступні зміни у зазначених елементах Порядку та 
подальші дії стосовно виконаних розробок ГДС. 

«10. Розроблення нормативів ГДС  — наукова послуга з  природоохо-
ронної діяльності, що надається організаціями, які мають право науково-
дослідної діяльності у галузі використання та охорони вод, кваліфікований 
у цих галузях персонал, необхідне нормативно-методичне, інформаційне та 
комп’ютерно-програмне забезпечення, хіміко—аналітичну лабораторію для 
аналізу складу зворотної води, матеріально-технічну базу, не мають претен-
зій з боку державних органів щодо виконання попередніх розробок.
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Розроблення проектів нормативів ГДС поділяються на дві категорії за 
критерієм, який визначається Мінприроди. Розроблення першої катего-
рії стосуються водних об’єктів, які мають важливе політичне, соціальне та 
економічне значення, зазнають або можуть зазнати значного екологічного 
впливу з боку скиду, для якого розробляється проект.

Послуги з розроблення другої категорії надаються науковими (науково-
дослідними) установами, визначеними в установленому порядку обласними 
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, ор-
ганом влади Автономної республіки Крим з питань охорони навколишнього 
природного середовища, за зверненнями водокористувачів та проектних 
організацій щодо об’єктів проектування відповідних територій.

11. Розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин для скидання 
зворотних вод підприємств, установ та організацій, які проектуються, нале-
жить до науково-технічної діяльності, що виконується на етапі створення пе-
редпроектної (ТЕО або ТЕР) та проектно-кошторисної документації (проект, 
робочий проект) на нове будівництво, розширення, реконструкцію і їх тех-
нічне переоснащення, за вимогами до послуг з розроблень першої категорії 
на договірних засадах.

12. Скидання промислових забруднених стічних, шахтних, кар’єрних, 
рудникових вод з  накопичувачів здійснюється згідно з  індивідуальним ре-
гламентом, погодженим з обласними, Київською та Севастопольською місь-
кими державними адміністраціями, органом влади Автономної Республіки 
Крим з  питань охорони навколишнього природного середовища. Норма-
тивно-правове забезпечення такого періодичного водовідведення до вод-
них об’єктів розробляється виключно державними науковими та науково-
дослідними установами Мінприроди на замовлення водокористувачів, що 
мають зазначені накопичувачі, як послуга на договірних засадах та погоджу-
ється Мінприроди».

«15. Якщо водокористувач не може забезпечити дотримання наданого 
розробником проекту нормативів ГДС, то ним або залученими спеціалізо-
ваними організаціями визначаються необхідні водоохоронні заходи, за ре-
зультатами яких науковими (науково-дослідними) установами надається по-
вторна послуга розроблення на договірних засадах.

15*. Виконані розробки нормативів ГДС та матеріали їх обґрунтування 
підлягають вибірковій або періодичній експертизі відповідності встановле-
ним вимогам. За виявленими експертизою недоліками здійснюються заходи 
реагування. Порядок експертизи та види заходів реагування визначаються 
Мінприроди.

16. Підставами для нової розробки та переоформлення документації 
нормативів ГДС є: закінчення дії дозволу на спеціальне водокористуван-
ня, зміна умов водокористування, стану та категорії якості води у водному 

об’єкті, зміна законодавчої та нормативної бази, вимога заходу реагування 
за висновком вибіркової або періодичної експертизи виконаних розробок. 
Нова розробка або відповідні зміни, що одержані на вимогу заходу реагу-
вання до закінчення строку дозволу на спеціальне водокористування, вклю-
чаються за поданням водокористувача та рішенням органу, який надав до-
звіл, до документації останнього замість попередньої розробки.

17. Водокористувач відповідає за наявність у складі документації спеці-
ального водокористування затверджених нормативів ГДС та за подання для 
їх розроблення достовірної вихідної інформації і даних, що одержуються на 
основі проведення інвентаризації показників складу зворотної води згідно 
з  наведеними переліками забруднюючих речовин, скидання яких норму-
ється та ідентифікація яких у зворотній воді є обов’язковою, обсягу витрат 
зворотної води, фонових концентрацій забруднюючих речовин у  водному 
об’єкті та інших необхідних для розробки даних та документів, крім одержа-
них від державних органів.

18. У  документах, що входять до складу проекту нормативів ГДС, роз-
робником зазначаються фактичні дані про наявність та вміст забруднюючих 
речовин, що скидаються водокористувачем у водні об’єкти, або таких, чия 
концентрація у  зворотній воді збільшується порівняно із забраною водою 
(наприклад на теплових або атомних електростанціях), ліміти на скидання, 
значення нормативів ГДС, плани заходів щодо зменшення скидання забруд-
нюючих речовин для поетапного досягнення екологічного нормативу якості 
води у водному об’єкті. До цих документів додаються відповідні матеріали 
обґрунтування, в разі відсутності яких проекти нормативів ГДС не розгляда-
ються.

До складу матеріалів обґрунтування проекту нормативів ГДС розроб-
ником повинні включатися результати виконання робіт на різних етапах як 
розділи пояснювальної записки з  повним обґрунтуванням характеристик 
водного об’єкта та нормативних вимог, зворотної води, системи водовідве-
дення, етапів розрахунків, а саме: правове та методичне обґрунтування; схе-
ма і модель розрахунку ГДС речовин з урахуванням специфіки водокорис-
тування; визначення розрахункових умов та підготовка вихідних даних для 
розрахунку ГДС речовин; розрахунок ГДС речовин; заходи щодо зменшення 
скидання забруднюючих речовин для поетапного досягнення екологічного 
нормативу якості води у водному об’єкті; джерела використаної інформації.

19. У разі відмови від видання дозволу на спеціальне водокористування 
через відхилення проектів нормативів ГДС органи, уповноважені видавати 
дозвіл на спеціальне водокористування, повинні надати водокористувачу 
письмове повідомлення з обґрунтуванням причин відхилення.

20. Надання розробникам нормативів ГДС необхідної інформації здій-
снюється її розпорядниками у відповідності до законодавства.
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Повторне розроблення нормативів ГДС, проведення інвентаризації 
складу зворотної води водокористувача та визначення фонових концентра-
цій забруднюючих речовин здійснюються як послуга на договірних засадах».

2. Структурні елементи організації та послідовності розроблення 
ГДС. До найбільших недоліків Порядку належить відсутність чітко виписано-
го механізму організації розроблення ГДС стосовно суб’єктів розроблення 
(розробників). Існування протягом більше двадцяти років механізму роз-
роблення нормативів ГДС, запровадженого [2] ще у  1994 р. та лише допо-
вненого окремими нормами у 1996 р., довело повну невідповідність такого 
розроблення меті державного регулювання якісного стану водних об’єктів. 
Не вдаючись до розгляду організаційних, методичних та багатьох інших не-
доліків існуючого організаційного механізму розроблення ГДС слід зазна-
чити його корупційну вразливість та відсутність змістовного зовнішнього 
контролю правильності розроблених нормативів, який не можливо здій-
снити при затвердженні нормативів ГДС та одержанні дозволу на спеціаль-
не водокористування. Можна припустити, що значна частка провини за ба-
гаторічну відсутність істотного покращення якості води у  водних об’єктах, 
припадає саме на недосконалу діяльність з розроблення нормативів ГДС. Го-
ловною особливістю запропонованих змін є  чітке визначення розроблен-
ня нормативів ГДС як наукової послуги з природоохоронної діяльності, що 
дає можливість встановлення відповідних сучасним умовам стосунків між 
замовниками та розробниками нормативів, професійних вимог до розроб-
ників, форм та розмірів оплати. Наступною особливістю є змістовний поділ 
послуг на «послуга розробки» та «послуга впровадження». Перший вид по-
слуг пов’язаний з НДР, для яких недостатньо лише вказівок та тексту [2]. Крім 
того, враховуючи складний характер діяльності з розроблення нормативів 
ГДС та необхідність в деяких випадках у порівняльному аналізу різних варі-
антів водовідведення, розробки ГДС слід поділити за етапністю на первин-
ні та повторні. У скороченому вигляді показники та критерії, відповідно до 
яких пропонується здійснювати розробки ГДС, наведено у таблиці.

3. Про критерії неформальної оптимізації розроблення ГДС. Давно 
назрілою необхідністю є поділення розробок нормативів ГДС (головним чи-
ном, за можливими наслідками водокористування в  частині скидання ЗР) 
щонайменше на дві категорії: першу та другу. Критерій для поділу розробок 
на категорії встановлюється Мінприроди України на підставі, здебільшого, 
обсягу скидання зворотної води. Критеріальний обсяг визначається за ста-
тистичною обробкою даних з  таблиць 2 щорічних «Звітів з  використання 
води» водокористувачів України. Приклад визначення такого критерію для 
базового року наведено на рис. 1 та рис. 2. Одержаний розподіл дає можли-
вість зв’язати частку кількості випусків (у %) з інтервалом значень річних об-
сягів скидів, що здійснюються цією часткою. Наприклад, лише 100 з 3586 ви-
пусків, тобто 2,7 % їх загальної кількості (мала кількість!), мають обсяги скидів 

від 14410,0 до 845367,0 тис. м куб./рік, тобто охоплюють 98,3 % інтервалу об-
сягів скидів від найбільшого за обсягом скиду випуску (дуже велика частка!). 
Отже, 97,3  % кількості випусків мають невеликі обсяги скидів. Результати 
свідчать про істотно різний ступінь впливу на водні об’єкти, що чиниться 
скидами з різних випусків. Така дуже велика відмінність у впливі детермінує 
поділення всієї сукупності випусків щонайменше на дві частини (категорії): 
випуски першої категорії — зі значним впливом (мала кількість), та випус-
ки другої категорії — з незначним впливом (велика кількість). Відповідно до 
зазначеного поділу здійснюється розроблення нормативів ГДС для різних 
випусків зворотних вод: як розробки першої та другої категорії. Розробки 
першої категорії мають виконуватися найбільш авторитетними науковими 
(науково-дослідними) установами. Для виконання таких розробок найбільш 
підходять наукові (науково-дослідні) установи Мінприроди України.

Таблиця. 
Структурна схема організації розроблення нормативів ГДС

Абревіатури: Н(Д)У — державна наукова (науково-дослідна) устано-
ва; Н(Д)У10 — державна наукова (науково-дослідна) установа, з досвідом 
успішного розроблення нормативів ГДС не менше 10 років; Н(Д)УМ — на-
укова (науково-дослідна) установа Мінприроди; ОДА — обласні Київська 
та Севастопольська міські державні адміністрації, орган влади Автономної 
республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Викладений підхід доводить необхідність та можливість об’єктивного 
встановлення критерію поділу розробок на дві категорії, окреслює шляхи 
визначення такого критерія.

4. Висновки. Викладені результати спрямовані на вдосконалення систе-
ми державного регулювання скидання ЗР з точкових джерел у водні об’єкти 
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України шляхом оптимізації вимог до створення основних важелів (інстру-
ментів) регулювання забруднення водних об’єктів  — нормативів ГДС.  Ви-
явлено: невідповідності існуючої системи розроблення ГДС сучасним ви-
могам екологічного законодавства, регуляторної діяльності й  державного 
управління. Визнано за необхідне внесення в  [1] наступних головних змін, 
що стосуються: чіткого механізму організації розроблення ГДС та суб’єктів 
розроблення (розробників); поділення розробок нормативів ГДС на види, 
визначення етапності та послідовності розробки; вимог до розробників нор-
мативів ГДС; необхідності визначення якості виконаних розробок ГДС. Про-
ект відповідних змін до [1] надано Мінприроди України в жовтні 2016 р.
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ПРОБЛЕМА ВІДХОДІВ В  АСПЕКТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАКОНІВ  
ТА МЕТАБОЛІЗМУ МІСТ 

Міста, що зароджувалися, були спочатку тимчасовими поселеннями 
малої кількості людей. Поступово, збільшуючись чисельно, розширюючись 
територіально, структурно та інформаційно ускладнюючись, ці поселення 
об’єднувалися з іншими, утворюючи різні форми та системи населених міст. 
На сьогодні ці системи являють собою надскладні еколого-містобудівні сис-
теми «населення—середовище», розвиток яких не можливо зрозуміти без 
знання загальних законів формування та розвитку систем оточуючого нас 
світу. Міста, як відображення форм життєвої активності людини, асимілюють 
в собі безмежну розмаїть соціальних та економічних процесів, матеріально-
технічних засобів та естетичних ідеалів. Сьогодні місто є домінуючим типом 
штучного просторового оточення людини, яке формується в  процесі роз-
витку суспільства, як ще одна його «захисна оболонка». По відношенню до 
прилеглої території, місто виступає як цілісне утворення, що поглинає та пе-
реробляє елементи свого оточення (сировинні та енергетичні ресурси, воду, 
повітря, тощо) й продукує у великій кількості різні види відходів (комунальні, 
виробничі, сільськогосподарські, відходи будівництва та споживання й інші). 
Ці особливості дозволяють розглядати міста як відкриті системи із рисами 
метаболізму — обміном речовиною, енергією та інформацією із зовнішнім 
середовищем, що є основою існування та розвитку усіх природних систем 
[1—4].

Процес урбанізації в екологічній теорії проглядає у стратегії утворення 
безпечних поселень, за якою збирання в природному місті має для популяції 
свої переваги у вигляді підвищеної життєздатності групи (обумовлено коо-
перацією) та свої недоліки у вигляді стресів, які викликано переущільненням 
місць перебування, посиленням конкуренції за ресурси середовища, його 
забрудненням та деградацією [1, 2]. Щодо метаболізму міст. В наш час на кож-
ного мешканця планети в середньому на рік видобувається біля 20—45 тон 
сировини, з якої біля 90—98% прямує у відходи тони. Побутові відходи ста-
новлять 0,3—0,6 тон на одну людину. За масштабами сировини, що видобу-
вається й переробляється (100 Гт/рік), господарська діяльність людини пе-
ревищила вулканічну діяльність планети (10 Гт/рік). За свою історію людство 
спрямовувало головне зусилля на створення технологій та знаряддя для 
виробництва продукції споживання. Й лише останнім часом воно стало при-
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діляти увагу проблемам поводження з відходами, оскільки навантаження на 
усі компоненти довкілля через накопичення відходів почало суттєво впли-
вати на умови проживання та здоров’я людей [3, с. 265].

Україна входить в  число країн із найбільш високими абсолютними об-
сягами утворення та накопичення відходів. Щорічно їх утворюється 700—
720 млн тон. Загальна маса накопичених на території країни відходів у по-
верхневих сховищах перевищує 25 млрд тон, що в розрахунку на 1 км2 площі 
становить близько 40 тис тон. Відходи нагромаджуються у вигляді шламос-
ховищ, териконів, відвалів, різних звалищ. Площа земель, зайнятих ними (за 
різними джерелами), становить близько 160 тис. га. Внаслідок гіпертрофова-
ного розвитку гірничодобувної промисловості в Україні домінують відходи, 
що утворюються під час розробки родовищ (до 75 % загального обсягу) та 
збагачення корисних копалин (до 14 %). В результаті ж життєдіяльності од-
ного мешканця України за рік утворюється одна тона відходів (нагадаємо, 
у  світі  — 0,3—0,6 тон) [3, 5]. За даними Кабміну у  2015 році лише близько 
6 % утворених побутових відходів було утилізовано, а 94% — направлено на 
сміттєзвалища та полігони. Обсяги побутових відходів в  Україні становили 
11,8 млн тон (1,6% від їх загальної маси — 720 млн тон). Однак послугами зі 
збирання побутових відходів у країні користується лише 78% населення, тож 
загальні обсяги утворення відходів насправді — значно більші [6]. 

Задля вирішення цієї проблеми Кабмін спільно з  міжнародними парт-
нерами з  Німеччини, Великобританії, Данії розробляє Національну страте-
гію поводження з відходами. Стратегія має визначити нормативно-правові 
основи цивілізованого поводження з  відходами та окреслити заходи, що 
передусім повинні вживатися, для запобігання, повторного використання 
та переробки, а не захоронення відходів. Метою ж її опрацювання є визна-
чення шляху та поступовий перехід України до економіки замкнутого циклу: 
економіки, в якій утворення відходів буде зведене до мінімуму, а повторне 
використання ресурсів — до максимуму [6, 7]. 

Щодо «зеленої модернізації економіки України». Слід зазначити, що 
ще на початку 20—го століття австрійський економіст і професор Гарвард-
ського університету Йозеф Шумпетер відкрив секрет багатства держав. Річ 
у тому, що багатство країни залежить від кількості інновацій: чим більше кра-
їна робить наукових відкриттів, промислових винаходів та підприємницьких 
нововведень, тим вона багатша. В історії цього питання відбувався один і той 
же процес: якщо держава всіляко підтримувала нові технології, то швидко 
виходила в лідери. Виробляти ж те, що застаріло і нікому не потрібно, — це 
безглуздя, яке веде до бідності. Причому чим більше непотрібного  — тим 
швидше зубожіння. Безумовно, означене стосується й  відходів. Шумпетер 
ввів поняття кластера інновацій, яке означає, що кожне наукове відкриття 
викликає не одну зміну технологій, а відразу декілька [8]. В площині, що озна-

чено, мова може йти про нагальність розвитку українського сектору пере-
робки відходів.

За дефініцією М. Ф Реймерса, відходи — це «…непридатні для виробни-
цтва даного виду продукції види сировини, його залишки, які не можливо 
ужити, або виникають в ході технологічних процесів речовини (тверді, рідкі 
та газоподібні) і енергія, що не піддаються утилізації у даному виробництві… 
проте (курсив наш) відходи одного виробництва можуть служити сирови-
ною для іншого» [1, с. 153]. Він зазначає, що «з урахуванням всіх видів від-
ходів, кількість корисного суспільного продукту становить не більше 2% від 
природних речовин і  енергії, які втягуються (інші 98% складають відходи). 
Отримання кращого співвідношення, мабуть, принципово неможливо, так як 
реутилізація веде до значних витрат енергії. Як правило, енергетичний кое-
фіцієнт корисної дії всіх виробничих процесів суспільства сумарно близький 
до 0,2% — ступеню утилізації сонячної енергії рослинністю» [1, с. 153].

За визначенням Національної стратегії поводження з відходами, в даний 
час стан поводження з твердими відходами в Україні знаходиться на неза-
довільному рівні. Основні проблеми полягають у відсутності об’єктів з ути-
лізації відходів, неефективності контролю за навколишнім середовищем, 
у незаконній утилізації відходів та створенні стихійних звалищ, у фінансових 
перешкодах, відсутності єдиної організаційної структури та нестачі необхід-
ної практики управління кластером інновацій, що формується у рамках ре-
алізації Програми підтримки зеленої модернізації економіки України. Задля 
вирішення цієї проблем слід сприяти запобіганню утворення відходів, їх від-
новленню та рециркуляції [7].

Проте сьогодні, загальноприйнятим методом «переробки відходів» є по-
лігонне поховання як небезпечних, так і  твердих побутових відходів (ТПВ). 
За оцінками фахівців, в європейських країнах щорічно утворюється 24 млн 
тон небезпечних відходів, з них 75 % ховається. Однак полігонне похован-
ня вважається найменш економічно доцільним для відходів, які можна ре-
циклювати, утилізувати чи використати іншим шляхом. Порівняно до без-
посереднього розміщення відходів на полігонах, популярнішим в  ЄС стає 
сміттєспалювання (як за температур 700—800°С так й високотемпературна 
переробка 1350—1600°С  — піроліз). Цей засіб знешкодження ТПВ пере-
творюється в наш час на енергетичну індустрію (за тепловим еквівалентом 
1 тонна ТПВ = ½ тони вугілля). Спалювання ТПВ дозволяє значно знизити 
їх обсяг й вагу; перетворити речовини, у тому числі й небезпечні, в інертні 
й тверді; зруйнувати речовини, які б призводили до утворення біогазу при 
безпосередньому похованні на полігонах [9]. Сучасне обладнання дозволяє 
розміщувати сміттєспалювальні заводи навіть в центрі великих міст: такі за-
води працюють у Відні, Токіо, Цюріхі, Ліоні [10]. Утім спалювати сміття люди 
почали вже давно. Досить згадати, що «геєною вогненною» багато століть 
тому називали міське звалище під Єрусалимом, де горіло сміття. Перший же 
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сміттєспалювальний завод був побудований ще в 1874 році в Ноттінгемі (Ан-
глія). В Україні за часів СРСР було побудовано сміттєспалювальні заводи в Ки-
єві, Харкові, Севастополі та Дніпропетровську, але в наш час працює лише 
столичний завод «Енергія» [10]. 

Щодо сміттєпереробки. Слід зазначити, що ресурси багатьох матері-
алів на Землі обмежені, а  відходи та вироби, що закінчили свій життєвий 
цикл, часто (але не завжди) є більш дешевшим джерелом багатьох речовин 
і матеріалів [9]. Підраховано, що тверді побутові відходи — метал, пляшки 
всіх калібрів, склобій, макулатура, пластикові пляшки, пластмаса, целофан, 
ганчір’я — складають в побутових відходах від 40 до 70 %. Є три категорії 
ТПВ — вторинна сировина (35%), біорозкладні відходи (35%) й непереробні 
(30%). Переробка першої категорії — високо прибуткова, другої — помірно 
прибуткова, третьої — збиткова (вторинна утилізація сміття цього типу або 
неможлива, або вимагає невідповідних результату витрат). Зараз рентабель-
ність «сміттєвого» бізнесу становить 10—15%, теоретично він має бути при-
бутковим й в Україні. Але поки що найдешевшим у нашій країні залишаєть-
ся «класичний шлях»: контейнер — сміттєвоз — звалище — рекультивація. 
Проте ємність будь-якого звалища-полігону не безмежна й  після закриття 
сміттєвий могильник ще 50—70 років залишається небезпечним для навко-
лишнього середовища. Навіть оброблена із дотриманням всіх санітарних 
норм і засипане ґрунтом звалище виробляє «звалищний газ». Тому будувати 
житло там не можна, хоча сам полігон, як правило, розташовується в безпо-
середній близькості від «сміттєвиробника», тобто міста. При нинішніх розцін-
ках на вивезення відходів рентабельна звалище в Україні має знаходитися 
не далі ніж за 17 кілометрів від міста; в Європі — до 50 км (там вищі тарифи 
на комунальні послуги). В промислово розвинених країнах від звалищ пла-
номірно відмовляються: в Японії — складується не більше 3% сміття; в Євро-
пі із 2005 року заборонили проводити поховання неперероблених відходів 
[10]. Питання поводження з усіма видами відходів (правильного визначення 
їх кількості, функціонування системи накопичення, транспортування, збері-
гання та утилізації) повинні займати належне місце в навчальних програмах 
профільних ВУЗів. Певні кроки у цьому напрямку було зроблено в КНУБА на 
підставі результатів власних досліджень та досліджень ДУ ІГЗ НАМНУ. 

Щодо рентабельності «сміттєвого» бізнесу. Слід зазначити не тільки на-
явність поліпшених, екологічно нейтральних технологій, наприклад, роз-
робку науковців з Нідерландів, яка дозволяє без попереднього сортування, 
в рамках однієї системи, розділяти й переробляти всі види відходів (медич-
ні, побутові, технічні) в закритому циклі (за даною технологією споруджено 
завод у Німеччині, який успішно працює у тестовому режимі вже понад 10 
років [9]); а згадати й загальновідомий факт: плином процесів у навколишнім 
світі керують певні закони Природи [1, 2, 11]. Розглянемо три з них.

Екологічний «закон не можливості усунення відходів». За цим законом, 
«у будь-якому господарському циклі утворюються відходи й побічні ефекти, 
їх не можливо усунути, вони можуть бути лише переведені з однієї форми 
в іншу або переміщені в просторі … Якби була б реальна можливість позбу-
тися відходів, це порушувало б закони збереження маси та енергії. Сумар-
на кількість відходів у вигляді речовини, енергії та побічних ефектів (зміни 
динамічних якостей природних систем й т.і.) практично стала: у виробничих 
циклах змінюються лише місце їх виникнення, час утворення та фізико-хіміч-
на або біологічна форма. Очищення, як лише зміна фізико-хімічної форми 
та переміщення забруднюючої речовини у просторі, може дати дуже малий 
загальний ефект, так як вимагає різкого зростання енергетичних витрат. Ло-
кально воно досить корисне, але слід пам’ятати, що широко регіонально 
й глобально у тривалому інтервалі часу воно неефективне: зиск, що отриму-
ється в одному місці, згашається втратою, що виникає в інших місцях. Про-
блема може бути вирішена тільки зниженням тиску суспільства на середови-
ще життя через депопуляцію» [1, с.67]. 

Означений загальносистемний закон тісно пов’язаний із «законом роз-
витку системи за рахунок її навколишнього середовища». За цим законом, 
«будь-яка природна система може розвиватися тільки за рахунок викорис-
тання матеріально-енергетичних та інформаційних можливостей її навко-
лишнього середовища. Абсолютно ізольований саморозвиток неможли-
во. Закон випливає з  засад термодинаміки. Він має надзвичайно важливе, 
теоретичне і  практичне значення завдяки основним своїми наслідками: 
Абсолютно безвідходне виробництво неможливо... Будь-яка більш високо-
організована біотична система, використовуючи і  видозмінюючи життєве 
середовище, становить потенційну загрозу для більш низькоорганізованих 
систем…» [1, с.70—71]. «Відповідно до першого наслідку, можна розрахо-
вувати лише на маловідходне виробництво, тому першим етапом розвитку, 
технології має бути їхня мала ресурсоємкість (як на вході, так і на виході…); 
другим етапом  — створення циклічного виробництва (відходи одних під-
приємств можуть бути сировиною для інших) і третім — організація розум-
ного депонування (поховання) неминучих залишків і нейтралізація непере-
борних енергетичних відходів (всі три етапи можуть бути одночасними)» [1, 
с. 71]. Отже, «уявлення, що біосфера працює за принципом безвідходності, 
є хибним, так як в ній завжди накопичуються й вибувають з біологічного кру-
гообігу речовини, що формують осадові породи» [1, с. 71]. Подібне можна 
вгледіти у досвіді Японії, яка, в силу браку землі, зі спаленого сміття та спре-
сованого пластику будує штучні острови.

Щодо загальних законів «зниженням тиску на середовище». Слід згадати 
й закон екосистемної саморегуляції, за яким середовище стосовно кожного 
виду має певну популяційну ємність, резерв якої  — «недонаселеність» те-
риторії обумовлює зростання, а її вичерпання — перенаселеність території 
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викликає скорочення чисельності виду. Означене зумовлено тим, що чи-
сельно зростаючи, вид посилює тиск на довкілля, що викликає деградацію та 
опосередкований опір середовища, спрямований на підтримання в системі 
екологічної рівноваги. Надлишкова чисельність популяції (перевищення єм-
ності та оптимальної щільності) будь-якого виду, у тому числі й виду «homo 
sapiens», погіршує середовище існування, яке не встигає відновлюватися 
й стає менш придатним для життя, що й викликає депопуляцію. Забруднен-
ня є однією з форм погіршення довкілля та показником незбалансованості 
екосистеми. У збалансованій системі, як правило, всі продукти життєдіяль-
ності одного виду усуваються іншими, у разі якщо баланс порушено — за-
бруднення накопичуються [11]. Як зазначалось, в наш час людство збільши-
ло обсяг та асортимент відходів своєї життєдіяльності настільки, що природа 
вже не встигає, а деякі відходи і не може ефективно переробляти, оскільки 
з’явились такі забруднювачі, для переробки яких у природи немає відповід-
них «технологій». Через накопичення відходів, які вилучено людською діяль-
ністю з біосферних кругообігів, забруднення діє в наш час як наростаючий 
ультимативний фактор середовища, що збільшує на людину свій тиск.

У якості прикладів «збільшення зворотного тиску» середовища на на-
селення в  системі «населення—середовище», наведемо результати комп-
лексного дослідження щодо впливу на навколишнє середовище та здоров’я 
людей прилеглих населених пунктів двох існуючих у Київській області «по-
лігонів»: сміттєзвалища біля с. Крюківщина у Києво-Святошинському районі 
та золошлаковідвалу Трипільської ТЕС в Обухівському районі.

Щодо сміттєзвалища біля с. Крюківщина. На території, що безпосеред-
ньо прилегла до «полігону», має місце наднормативне забруднення атмос-
ферного повітря (сірководень  — 1,125 ГДК, аміак  — 1,15 ГДК, кротоновий 
альдегід — 1,2 ГДК), ґрунту (нікель — 1,126 ГДК, кадмій — 2,52 ГДК, ртуть — 
4,9 ГДК, свинець — 2,389 ГДК, хром — 2,785 ГДК), ґрунтових і поверхневих 
вод (нікель  — 5,5 ГДК, кадмій  — 12 ГДК, ртуть  — 3,0 ГДК) речовинами, які 
є специфічними для цього об’єкту. Рівень же захворюваності населення сер-
цево-судинними хворобами та хворобами органів дихання в селах, приле-
глих до звалища (Крюківшина, Тарасівка, Юрівка, Гатне), суттєво перебільшує 
аналогічні середньо обласні показники, що обумовлено станом довкілля. 
При цьому спостерігається чітка тенденція збільшення показників захворю-
ваності при зменшенні відстані від населеного пункту до сміттєзвалища.

Щодо золошлаковідвалу Трипільської ТЕС. На території, що прилегла теж 
зафіксовано наднормативне забруднення атмосферного повітря (пил з вміс-
том двоокису кремнію 20—70% до 9,2 ГДК, сполуки хрому до 2,1 ГДК), ґрунту 
(кадмій до 3 ГДК), поверхневих і ґрунтових вод у джерелах децентралізова-
ного водопостачання населення (кадмій до 60 ГДК, хром до 12 ГДК, нікель 
до 6 ГДК, свинець до 4 ГДК, марганець до 8 ГДК в порівнянні з показниками 
води питного призначення) забруднюючими речовинами, які властиві для 

об’єкту. У  мешканців населених пунктів, прилеглих до золошлаковідвалу, 
спостерігається перевищення рівнів захворюваності за різними класами 
хвороб. Динаміка ж основних показників захворюваності населення серце-
во-судинними, онкологічними та хворобами органів дихання чітко корелює 
із відстанню від відвалу до населених пунктів. 

Як свідчать наведені результати досліджень, ігнорування проблеми від-
ходів в урбаністичному середовищі сьогодні не тільки негативно впливає на 
умови проживання населення, обумовлюючі дискомфорт від сусідства із на-
копичувачами різних видів відходів, але створює суттєві загрози здоров’ю 
людей. При цьому, слід відзначити, що по мірі розвитку урбаністичних про-
цесів, кількість людей, що зазнаватиме негативний вплив від невирішеності 
проблеми поводження з відходами, постійно зростатиме. 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ЛЕТУЧЕЙ ЗОЛЫ 
И  ГАЗООБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В  АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 
И  ОЦЕНИВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ СЖИГАНИИ КАМЕННОГО 
УГЛЯ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ УКРАИНЫ 

Широкий диапазон отрицательного влияния загрязнения атмосферно-
го воздуха на здоровье задокументировано в исследованиях, проведенных 
в разных частях мира, в особенности в отношении негативных последствий 
для здоровья от воздействия взвешенных частиц (TSP) и их тонкодисперс-
ных фракций (РМ2,5 и РМ10). В настоящее время нет доказательств того, что 
есть безопасный уровень воздействия или пороговый уровень ниже кото-
рого негативных последствий для здоровья не возникает [1].

Более 80% населения Европейского региона Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в том числе Европейского союза (ЕС), живет в горо-
дах, где уровни PM превышают уровни, указанные в «Рекомендациях ВОЗ по 
качеству воздуха». Согласно рекомендациям ВОЗ, среднегодовые концен-
трации твердых частиц с аэродинамическими диаметрами 2,5 мкм и меньше 
(РМ2,5) и 10 мкм и меньше (РМ10) в атмосферном воздухе должны находить-
ся на уровне 10 и  20 мкг/м3 [2]. Необходимо отметить, что даже при отно-
сительно низких концентрациях влияние загрязнения воздуха на здоровье 
является значительным. 

Исследования, проведенные в 2005 г. по программе «Чистый воздух для 
Европы» (Clean Air for Europe, CAFE) и по проекту MED-PARTICLES (Samoli et 
al., 2013), реализованному в 10-ти европейских мегаполисах Средиземномо-
рья (включая Барселону), направленные на влияние PM2,5 на смертность от 
всех причин, среди которых на первом месте которых стоит смертность от 
болезней сердечно-сосудистой и дыхательной систем и от рака легких, и по-
казывают, что ежедневное увеличение смертности на 0,55%, связанное с по-
вышением уровня PM2,5 на 10 мкг/м3 [3, 4]. 

Международное агентство по изучению рака (МАИР) [5] классифициро-
вало загрязняющие вещества в атмосферном воздухе в целом, и конкретно 
PM, как канцерогены группы 1 (IARC, 2013). В  соответствии с  этим, в  даль-
нейшем при проведении оценки воздействия на здоровье необходимо учи-
тывать рекомендации МАИР, касающиеся связи PM2,5 с  заболеваемостью 
раком легких, обусловленных загрязнением воздуха. 

Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и здоро-
вья населения закреплено п.2 Директивы 2008/50/ЕС [6] и  п. 4 Директивы 
2004/107/ЕС [7] путем внедрения наиболее эффективных мероприятий по 

определению и  уменьшения выбросов загрязняющих веществ в  их источ-
никах.

Согласно Директиве 2008/50/ЕС о качестве атмосферного воздуха и чи-
стом воздухе для Европы необходимо «избегать выбросов вредных загряз-
няющих веществ воздуха, а  также предотвращать или снижать их путем 
установления соответствующих целей по качеству атмосферного воздуха 
с  учетом существующих стандартов, рекомендаций и  программ ВОЗ» [6]. 
В этом контексте и в рамках программы ЕС 2013 года «Год воздуха» Европей-
ское региональное бюро ВОЗ осуществило два проекта: (а) обзор данных 
о воздействии загрязнения воздуха на здоровье для пересмотра европей-
ских нормативов — проект REVIHAAP [8] и (б) оценка рисков для здоровья 
от загрязнения воздуха в Европе — проект HRAPIE при поддержке Европей-
ской комиссии (ЕК) [3]. В соответствии с проектами [3, 8], даны рекоменда-
ции по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье, основанные 
на научных данных, по пересмотру загрязняющих веществ, которые регули-
руются директивами ЕС 2008/50/EC [6] и 2004/107/EC [7].

В настоящее время действующее законодательство Украины в сфере ох-
раны атмосферного воздуха свидетельствует о его частичном соответствие 
требованиям законодательству ЕС.  Внесение изменений требуют действу-
ющие нормативно-правовые акты, представленные в  качестве стандартов 
качества атмосферного воздуха с заменой на технические регламенты [9].

В Украине отсутствует система мониторинга и не проводится нормиро-
вание разнофракционного состава и  оценивание концентраций взвешен-
ных частиц (PM10, PM2,5, PM1 и меньше), что ведет к тому, что невозможно 
объективно оценивать степень воздействия PM на качество окружающей 
среды и здоровья населения. 

В Украине отсутствуют методики разделения общей массы PM2,5 и PM10 
и не проводится контроль и мониторинг содержания этих веществ в атмос-
ферном воздухе.

Определение перечня загрязняющих веществ, по которым устанавли-
ваются нормативы удельных выбросов для котельных установок тепловых 
электростанций (ТЭС), сжигающих твердое топливо  — оксиды азота, сер-
нистый ангидрид, оксид углерода, твердые вещества проводится на основе 
[10−12].

Разработка нормативов удельных выбросов проводится с  использо-
ванием действующих нормативно-методических документов по нормиро-
ванию и  контролю выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу от ТЭС 
[11−14].

Если ориентироваться на европейское законодательство, которое уже 
несколько десятилетий назад ввело применение наилучших доступных тех-
нологий, то можно обратить внимание на постепенное, но значительное 
сокращение негативного воздействия на атмосферный воздух выбросов 
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загрязняющих веществ от предприятий тепловой энергетики. Европей-
ское законодательство, основываясь на экономической целесообразности 
и технических возможностях, дифференцировало требования к вновь вво-
димому и действующему оборудованию ТЭС. Регулирование деятельности 
по сокращению выбросов загрязняющих веществ от установок, сжигающих 
органическое топливо, проводится в соответствии с Директивами ЕС [7, 10] 
по ограничению выбросов определенных загрязняющих веществ. Эти Ди-
рективы ЕС [7, 10] содержат нормативы предельных концентраций загряз-
няющих веществ в  дымовых газах котельных установок, выбрасываемых 
в атмосферу.

Нормативы выбросов от стационарных источников регламентирует 
Директива 2010/75/ЕС о  промышленных выбросах (интегрированное пре-
дотвращение и  контроль загрязнения) [10]. Величины этих нормативов, 
установленные приказом Минприроды Украины от 27.06.2006 г. № 309 «Об 
утверждении нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ из стационарных источников» [11], ограничивают массовую концен-
трацию загрязняющих веществ в организованных выбросах стационарных 
источников и применяются как для действующих стационарных источников, 
так и для тех, которые проектируются, строятся или модернизируются.

В области энергетики нормативы на предельно допустимые выбросы 
загрязняющих веществ применяются для теплосиловых установок и котель-
ных, номинальная тепловая мощность которых, превышает 50 MBт согласно 
приказу Минприроды Украины № 317 от 16.08.2004 г. [13]. 

В рамках гармонизации природоохранного законодательства Украины 
и ЕС в соответствии с приказом от 22.10.2008 г. № 541 «Об утверждении тех-
нологических нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ от 
теплосиловыми установок, номинальная тепловая мощность которых выше 
50 МВт» [14], нормативы на выбросы загрязняющих веществ для котельных 
установок при сжигании угля должны соответствовать Директиве 2010/75/
ЕС [10], в  которой предусмотрены еще более 62 жесткие нормативы пре-
дельно-допустимых выбросов оксидов азота  — 300 мг/м3, диоксида серы 
выбросы диоксида серы — 400 мг/м3 и твердых частиц (пыли) — 30 мг/м3. 

К сожалению, на сегодняшний день выбросы значительной части круп-
ных установок сжигания в  Украине не удовлетворяет даже этим нормати-
вам, вследствие необходимости проведения большого объема работ по 
их модернизации и  ограниченных финансовых ресурсов операторов этих 
установок. В соответствии с планом [16] осуществления Директивы 2010/75/
ЕС [10] с 2017 г. практически все топливо-сжигающие установки необходимо 
модернизировать, и привести в соответствие с требованиями Директивы ЕС 
[10].

Для существующих крупных установок сжигания Украина установила 
Национальный план сокращения выбросов (НПСВ), в рамках которого долж-

но быть обеспечено постепенное сокращение выбросов от всех установок 
сжигания, включенных в НПСВ, к удовлетворению нормативам Директивы 
2010/75/ЕС [10] по выбросам диоксида серы и твердых частиц — до 1.01.2029 
г., оксидов азота  — до 1.01.2034 г. Несоблюдение указанных нормативных 
показателей предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу котельными установками, задействованных в  технологическом 
процессе хозяйственной деятельности предприятия, может привести к се-
рьезным финансовым потерям, которые предусмотренные соглашениями 
между Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. 

В табл. 1 приведены нормативы выбросов в атмосферу ТЭС Украины для 
котельных установок в  соответствии с  мировой практикой и  Директивой 
2010/75/ЕС [10], и [11].

Таблица 1. 
Предельные объемы выбросов (мг/нм3)  

для сжигаемых установок, работающих на угле

Совокупная номинальная эффективная 
тепловая мощность, МВт

SO2 nOx Летучая зола 

Приказ Минприроды 27.06.2006 г. № 309 500 500 50
Директива 2010/75/ЕС (>300 МВт) 200 200 20
Германия [17] 400 240 150

Перечень показателей измерений в выбросах газопылевых промышлен-
ных содержит 87 показателей, в том числе нормированные [11], а именно:

·	 пыль;
·	 вещества в  виде взвешенных твердых частиц 1 класса опасности 

(кадмий, ртуть, таллий и их соединения), 2 класса опасности (кобальт, 
никель, селен, теллур и их соединения), 3 класса опасности (свинец, 
хром, медь, марганец, ванадий и их соединения);

·	 газообразные неорганические вещества 4 класса опасности (диок-
сид серы, оксиды азота, оксид углерода).

Законодательством Украины закреплены нормативы качества атмос-
ферного воздуха и  представлены нормативами предельно-допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в  атмосферном воздухе (ПДК) [18]. 
В  Украине существует единый список ПДК, распространяющийся на всю 
территорию страны и охватывающий около 350 соединений и 40 групп ве-
ществ, обладающих эффектом суммации. В  большинстве стран перечень 
ПДК более ограничен, чем в Украине. Сравнительные данные о величинах 
ПДК основных загрязнителей атмосферного воздуха Украины и зарубежных 
стран приведены в табл. 2.

Установленные в  Украине ПДК для длительных воздействий для боль-
шинства загрязняющих веществ жёстче стандартов качества воздуха, реко-
мендованных ВОЗ и установленных директивами стран ЕС [17−22].
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Сравнение данных из табл. 2 показывает, что значения ПДКсс, действую-
щие в разных странах, существенно отличаются. 

Таблица 2. 
Критерии оценки токсических и канцерогенных эффектов веществ, 

контролируемых в атмосферном воздухе Украины  
и европейских стран [17−22]

Ве
щ

ес
тв

о

Rf
C с, м

г/
м

3

ПДКсс, мг/м3
Ук

ра
ин

а

Ро
сс

ия

ВО
З

Яп
он

ия

ЕС СШ
А

А
вс

тр
ия

Ш
ве

йц
ар

ия

Ка
на

да

Ге
рм

ан
ия

SO2 0,08 0,05 0,05 0,05 0,01 0,02 0,2 0,1 0,12 0,14
NOx 0,04 0,04 0,04 0,04 0,11 0,04 0,1 0,1 0,08 0,16 0,08
CO 3,0 3,0 3,0 11,45 7 8 10
TSP 0,1 0,15 0,15 0,1 0,2 0,15 0,2 0,15

PM10 0,05 0,06*
0,04

0,02 0,1 ≤ 0,05*
(0,04)

0,15* 0,12

PM2,5 0,015 0,035*
0,025

0,01 0,0085—
0,018*
(0,025)

0,012
(0,015)

*среднесуточные концентрации.
Необходимо отметить, что более детальное сравнение с гигиеническими 

требованиями зарубежных странах приведено в сопоставлении с японским 
законодательством, где система нормирования более полная, чем в других 
странах с развитой промышленностью. В отличие от Украины в Японии на 
всю территорию страны распространяются ПДК для пяти веществ. Как вид-
но из приведенных данных, среднесуточные ПДК для SO2 и взвешенных ве-
ществ в Японии и Канаде несколько жестче, чем в Украине. 

Из табл. 2 видно, что в  России установлены предельно допустимые 
среднесуточные и среднегодовые концентрации взвешенных частиц РМ10 
и  РМ2,5 по контролю содержания мельчайших частиц на предприятиях, 
приведенные в [20].

Нормативы для определения концентраций взвешенных частиц фрак-
ций PM10 и  PM2,5 в  Украине не установлены, несмотря на то, что в  соот-
ветствии с  рекомендациями ВОЗ, используется следующая связь, что кон-
центрация взвешенных частиц фракции PM10 = 0,55·TSP; а PM2,5 = 0,26·TSP, 
в случае неизвестного дисперсного состава пыли в атмосфере, которая ис-
пользуется в европейских странах ВОЗ и в России [2, 3, 21].

Согласно Директиве 2004/107/ЕС (прил. 3) [7] количество постов уста-
навливается не только с учетом количества населения, но и с учетом уровня 

загрязнения атмосферного воздуха. В связи с этим, это правило необходимо 
закрепить в действующем законодательстве Украины на уровне норматив-
но-подзаконного акта. Научные исследования, проведенные относительно 
воздействия мышьяка, кадмия, никеля свидетельствуют о генотоксичности 
веществ с канцерогенным воздействием на человека, и не существует поро-
га, ниже которого они могли бы представлять угрозу для здоровья (п. 3 Ди-
рективы 2004/107/ЕС). Значимым вопросом является обеспечение эталон-
ных методов измерения в соответствии со стандартами CEN для измерения 
мышьяка, кадмия, никеля и бенз(а)пирена в атмосферном воздухе. 

В Украине не все вещества, которые подлежат контролю, согласно п. 4.8 
2004/107/ЕС [7] включены в перечень веществ, относительно которых про-
изводится мониторинг согласно п 2.4 РД 52.04.186—89 [22] и п. 11 Директивы 
[7] стандартизированные точные методы измерения и общие критерии рас-
положения измерительных станций являются важными элементами оценки 
качества атмосферного воздуха. 

Поэтому к национальной системе стандартизации Украины необходимо 
ввести следующие стандарты:

·	 EN 14907:2005 «Стандартный метод гравиметрического измерения 
для определения массовой фракции PM2,5 взвешенных твердых час-
тиц»;

·	 EN 12341:1999 «Качество воздуха  — определение фракции РМ10 
взвешенных твердых частиц — Эталонный метод и процедура поле-
вого исследования для подтверждения эквивалентности эталонных 
методов измерения»;

·	 EN 14902: 2005 «Стандартный метод измерения Pb/Cd/As/Ni во фрак-
ции РМ10 взвешенных твердых частиц»;

В Украине создан механизм предоставления информации о состоянии 
окружающей среды, однако, действующее законодательство Украины не 
требует доведения до населения информации об уровнях концентраций ве-
ществ, указанных в п. 1 ст. 7 Директивы 2004/107/ЕС. 

С момента подписания протокола к  Орхусcкой Конвенции (конвен-
ция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к  информа-
ции, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды») [23] Украина взяла обяза-
тельство внедрить общегосударственную публичную электронную систе-
му кадастров выбросов загрязняющих веществ (включительно с  данными 
PM2,5 и  PM10) и  в дальнейшем присоединиться к  европейской системе 
мониторинга состояния окружающей среды E-PRTR. В настоящее время ни 
один из постов наблюдения в Украине не оборудован необходимым аппа-
ратным и программным обеспечением и не подключен к международным 
базам данных [24].
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В соответствии с требованиями «Протокола про стратегическую эколо-
гическую оценку» [25] важным направлением исследования является оцен-
ка воздействия на окружающую среду выбросов ТЭС Украины мощностью 
более 300 МВт, которые используют каменный уголь (ст.4 п.2, прил.1, п.2) 
и оценивание экологического риска (прил.3 п.6). 

С целью предупреждения негативного воздействия на атмосферный 
воздух выбросов летучей золы и ее составляющих ТЭС и их вклада в фор-
мирование экологического риска для здоровья человека в  соответствии 
с  требованиями Директив ЕС [6, 7, 10], необходимо проводить детальное 
исследование химического, радиоактивного и дисперсного анализа частиц. 

В соответствие с  нормативами среднесуточных ПДК загрязняющих 
веществ (табл. 2), контролируемых в  атмосферном воздухе Украины и  ЕС 
и рекомендациями ВОЗ [2, 3, 8] приведены результаты оценивания экологи-
ческого риска [26], обусловленного выбросами летучей золы и ее составля-
ющими, представленными неканцерогенными, канцерогенными тяжелыми 
металлами и элементным составами на примере Змиевской ТЭС. 

Таблица 3.  
Экологический риск при воздействии токсических и канцерогенных 

эффектов веществ, контролируемых в атмосферном воздухе  
Украины и ЕС с учетом рекомендаций ВОЗ

Показатель r(ПДК)

TSP PM10 PM2,5

Твердые частицы 3,42·10–6 1,13·10–5 1,49·10–5

Неканцерогенные
вещества

3,37·10–7 3,72·10–7 1,76·10–7

Канцерогенные веще-
ства

2,19·10–5 2,42·10–5 1,14·10–5

Элементный состав 2,27·10–5 1,05·10–5 2,83·10–6

Величина экологического риска, обусловленная канцерогенными 
и неканцерогенными тяжелыми металлами в  составе выбросов летучей 
золы ТЭС, составляет в 6,5 раз больше величины за счет оценивания в клас-
сическом представлении. Если добавить величину риска, обусловленного 
элементным составом, тогда величина риска увеличится в  7,51 раза. При 
оценивании экологического риска важно учитывать и  дисперсный состав 
летучей золы, который вклад которого составляет на 30%, больше за счет 
воздействия фракции PM10, а с учетом фракции PM2,5 на 53,5%, что увели-
чивает величину риска в 7,62 раза по сравнению с классическим оценивани-
ем риска. В совокупности за счет учета химического и дисперсного анализов 
частиц величина экологического риска увеличивается в 20,8 раз.

ВЫВОДЫ
Для обеспечения экологической безопасности и  благополучия насе-

ления Украины, необходимо восстановление действия санитарных правил 
охраны воздуха и внесения в них изменений, которые приведут их в соот-
ветствие с международными стандартами и практиками, принятых в Евро-
союзе. 

В Украине, несмотря на достаточно развернутую систему нормативов 
качества окружающей среды, недостаточно регулируемым остается содер-
жание твердых частиц PM2,5 и PM10 в атмосферном воздухе.

На национальном уровне необходимо установить нормативы концен-
трации взвешенных частиц (PM2,5; PM10) в атмосферном воздухе и обеспе-
чить их мониторинг.

Разработать региональные программы и планы по выполнению контро-
ля над мероприятиями относительно повышения качества воздуха, которые 
должны ориентироваться на рекомендации ВОЗ и ЕС. 

Для обеспечения уровней, указанных в  «Рекомендациях ВОЗ по каче-
ству воздуха» и минимизации опасности для здоровья, необходимо прово-
дить эффективное управление качеством воздуха путем внедрения методов 
и средств сокращения выбросов, в частности летучей золы и газообразных 
соединений от всех установок сжигания на твердом топливе (угле). 

Необходимо более эффективно исследовать дисперсный состав летучей 
золы и проводить мониторинг по всем канцерогенным и неканцерогенным 
компонентам, которые содержатся в  выбросах летучей золы ТЭС Украины 
в атмосферном воздухе.
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СТРУКТУРНОЕ ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 
СВЯЗНОПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ — ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
ЕЕ БУФЕРНЫХ СВОЙСТВ

Экологически чистая почва составляет основу здорового существова-
ния, как животного, так и растительного мира. Почвенный покров, тончай-
шая оболочка суши, является транзитным звеном жизненно важных потоков 
вещества, энергии и информации, которые связывают в единое целое литос-
феру, гидросферу и социосферу. На протяжении тысячелетий почвы нако-
пили огромнейшие запасы биоэнергии и биогенных элементов, создав при 
этом репродуктивную основу биоресурсов планеты. Именно поэтому сни-
жение их плодородия из-за загрязнения или деградацию при неправильном 
хозяйствовании вызывает беспокойство человеческого сообщества и моби-
лизует его на поиск путей рационального, экологически ориентированного 
использования этого главного национального богатства. 

В Украине на территории Полесья среди распространенных почв зна-
чительную площадь занимают малоплодородные дерново-подзолистые 
почвы легкого гранулометрического состава (песчаные, связнопесчаные, 
легкосуглинистые). Эти почвы сформировались под влиянием лесной рас-
тительности и минимальном участии травянистой в условиях повышенного 
гидроморфизма, что обусловило формирование в  них резко дифференци-
рованного профиля на горизонты вымывания и вмывания коллоидов и окис-
лов, повышенной кислотности, ненасыщенностью основаниями поглощаю-
щего комплекса и, как следствие, незначительной буферностью [1, 2]. 

В основе современной теории окультуривания таких почв лежит прин-
цип экологической реорганизации корнеобитаемого слоя путем примене-
ния комплекса агротехнических и агрономических приемов, направленных 
на получение стабильных и  высококачественных урожаев сельскохозяй-
ственных культур. 

Экологизированная система окультуривания дерново-подзолистых 
почв предусматривает изменение направленности почвообразовательного 
процесса, с целью нивелирования элювиальной составляющей и стимули-
рования аккумулятивной, что в  конечном результате, приводит к  улучше-
нию буферности почв. Буферные свойства почв главным образом зависят 
от эффективного функционирования их буферных механизмов. Дефиниция 
«буферных механизмов» трактуется как совокупность компонентов почвы 
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(гранулометрический состав, органоминеральная и биологическая состав-
ляющие, органическое вещество и т. д.), которые гармонично функциониру-
ют и обеспечивают формирования буферных свойств почв.

Одним из главных компонентов почвы лимитирующих плодородие дер-
ново-подзолистых почв есть их гранулометрический состав. Почвы легкого 
гранулометрического состава, особенно песчаные, несомненно, являют-
ся низко плодородными и наибеднейшими по запасам элементов питания 
растений. Кроме этого их влагоемкость, фильтрация и инфильтрация, водо-
подъемная способность также зависят от гранулометрического состава. 

В почве как открытой термодинамической системе непрерывно проте-
кают множество различных почвенных процессов, каждый из которых влия-
ет на способность почвы выполнять те или иные функции. Функциональная 
устойчивость почв напрямую зависит от их буферных свойств и  кислот-
но-основного состояния. Поэтому улучшение буферных механизмов дер-
ново-подзолистой связнопесчаной почвы посредством использования 
структурного окультуривания, на теперешнем этапе развития сельскохо-
зяйственного производства в Украине, приобретает особую актуальность.

Проведенные нами исследования, были направлены на изучение вли-
яния структурного окультуривания дерново-подзолистой связнопесчаной 
почвы на изменение ее буферных свойств (на примере кислотно-основной 
буферности).

Установление изменений показателей кислотно-основной буферности 
дерново-подзолистой связнопесчаной почвы (содержание физической гли-
ны 7,97 %, рНводн. 5,5) проводили на опытном поле Колковского высшего про-
фессионального училища, пгт. Колки, Маневицкий р-н, Волынской области. 

Исследования были проведены в мелко деляночном опыте схема кото-
рого приведена в таблицах. Мелиоранты вносили двумя способами — враз-
брос по поверхности и локально в подпахотный слой на глубину 25—30 см. 

Для исследования были выбраны следующие мелиоранты: глина, 
лёсс, торф. Физико-химическая характеристика глины — рНводн. составлял 
8,5  единиц, а  содержание карбонатов кальция и  магния соответственно, 
7,7 и 13,5 %. В лёссе рНводн. был 8,6 , при этом содержание СаСО3 составляло 
24,0 %, а MgCО3 — 1,1 %. Торф низинный: зольность — 11,3%; рНводн. — 4,8; 
слабо разложенный и среднегумуфицированный. 

Почвенные образцы были отобраны з глубины 0—20 см в соответствии 
с ДСТУ 4217:2004 [3]. В отобранных почвенных образцах определяли пока-
затели кислотно-основной буферности в соответствии с ДСТУ 4456: 2005 [4], 
гранулометрический состав - ДСТУ 4730: 2007 [5].

Результаты исследований. При выращивании большинства сельско-
хозяйственных культур среднесуглинистый гранулометрический состав 
считается наиболее оптимальным. В подзолистых почвах такому грануломе-
трическому составу соответствует содержанием физической глины от 30 до 
40 %. Именно такой гранулометрический состав обеспечивает необходимую 

интеграцию показателей влагоемкости и достаточной аэрации, хорошие аг-
рохимические и агрофизические свойства, а также способствует развитию 
наилучшей буферности почвы. Изменение гранулометрического состава 
почв осуществляют разными способами, в  зависимости от поставленной 
цели. Например, для этого регулярно вносят органические удобрения, что 
постепенно приводит к  обогащению илистыми и  глинистыми частичками. 
Быстрое же изменение гранулометрического состава почв достигают путем 
структурного окультуривания.

В результате проведенных исследований установлено, что внесение 
структурных мелиорантов способствует повышению содержания физиче-
ской глины в почве. Последнее отмечено на всех вариантах полевого опыта, 
табл. 1. Внесение глины, лёсса и лёсса совместно с торфом способствует ее 
увеличению до такого ее количества, при котором он характеризуется как 
супесчаный, когда содержание физической глины находится в пределах от 
10 до 20 %. 

Необходимо отметить, что при добавлении 10 т/га глины, 15 т/га торфа 
и 15 т/га лёсса вразброс по поверхности почвы не привело к существенно-
му увеличению в  почве физической глины. При этом гранулометрический 
состав дерново-подзолистой почвы оставался связнопесчаным. Внесение 
лишь 2 т/га глины по 3 т/га торфа и лёсса локально, по технологии локаль-
ного окультуривания [6], способствовало увеличению в  локальных зонах 
физической глины, т.е. изменению гранулометрического состава от связно-
песчаного к супесчаному. 

Полученные нами результаты по структурному окультуриванию дерно-
во-подзолистой связнопесчаной почвы свидетельствуют про положитель-
ные изменения гранулометрического состава при внесении вразброс вы-
соких норм структурных мелиорантов. Аналогичный эффект в  локальных 
зонах достигается при внесении структурных мелиорантов локально в под-
пахотный слой по технологии локального окультуривания, при этом нормы 
их внесения сокращаются, по глине в 5 раз, торфу и лёссу в 3 раза. 

Как было отмечено выше, гранулометрический состав почвы является 
одним из важных компонентов их буферных механизмов, поэтому положи-
тельные изменения гранулометрического состава под влиянием структур-
ного окультуривания являются косвенным свидетельством повышения бу-
ферных свойств исследуемой дерново-подзолистой почвы. 

Следует отметить, что именно кислотно-основная буферность почв, 
в  отличии от калийной или фосфатной буферности, оказывает полифунк-
циональное влияние на плодородие почв. С  другой стороны, изменения 
кислотно-основного равновесия в почвах тесно связаны с экологическими 
проб лемами, такими как — парниковый эффект, озоновые дыры, различные 
виды смога (индустриальный, фотохимический), загрязнение токсиканта-
ми и т.  д., что, безусловно, негативно отражается на урожаях сельскохозяй-
ственных культур. Вместе с этим, проявление и количественный объем их 
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негативного влияния во многом обусловлен устойчивостью почв к  внеш-
ним воздействиям, последнее охарактеризовано показателями буферности 
почв. Оценивание изменений буферных свойств почв под влиянием струк-
турного окультуривания на основании графических моделей и показателей 

Таблица 1.  
Изменение гранулометрического состава дерново-подзолистой  

связнопесчаной почвы  под влиянием структурных мелиорантов 

Вариант Содержание гранулометрических фракций,% Грануло-
метрическиий 

состав
1—0,25

мм
0,25—

0,05
мм

0,05—
0,01
мм

0,01—
0,005 

мм

0,005—
0,001

мм

< 
0,001

мм

сумма 
фрак 
ций

< 0,01
1. Контроль (без 
мелиорантов)

53,48 24,87 13,68 0,71 0,85 6,41 7,97 связно песчаный

2. Глина, 10 т/га 
(вразброс)

49,17 32,66 8,79 1,36 2,27 5,75 9,38 связно песчаный

3. Глина, 2 т/га (ло-
кально)

23,34 30,83 34,88 2,25 1,91 6,79 10,95 супесчаный

4. Глина, 50 т/га 
(вразброс)

39,90 37,13 8,75 2,40 5,10 6,72 14,22 супесчаный

5. Глина, 10 т/га 
(локально)

20,89 24,76 37,04 5,02 5,46 6,83 17,31 супесчаный

6. Торф, 15 т/га 
(вразброс)

50,41 33,40 8,03 1,06 1,56 5,54 8,16 связно песчаный

7. Торф, 3 т/га (ло-
кально)

51,20 30,08 10,49 1,12 1,02 6,09 8,23 связно песчаный

8. Лёсс, 15 т/га 
(вразброс)

51,05 31,01 9,08 1,23 1,35 6,28 8,86 связно песчаный

9. Лёсс, 3 т/га (ло-
кально)

20,32 37,23 26,90 5,30 3,60 6,65 15,55 супесчаный

10. Глина, 10 т/
га + Торф, 15 т/га 
(вразброс)

22,74 34,94 28,50 4,40 3,15 6,27 13,82 супесчаный

11. Глина, 2 т/га + 
Торф, 3 т/га (ло-
кально)

21,23 25,45 37,07 8,53 1,16 6,56 16,25 супесчаный

12. Лёсс, 15 т/
га +Торф, 15 т/га 
(вразброс)

22,51 29,82 37,43 2,91 1,55 5,78 10,24 супесчаный

13. Лёсс, 3 т/га + 
Торф, 3 т/га (ло-
кально)

21,16 30,11 32,77 5,30 5,96 4,70 15,96 супесчаный

буферности открывает новые возможности в  сфере качественной диагно-
стики их агроэкологического состояния [7, 8]. 

Поэтому в своих исследованиях мы уделяем особое внимание изучению 
влияния структурного окультуривания дерново-подзолистой связнопесча-
ной почвы на показатели кислотно-основной буферности (рН буферности). 
Результаты исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Изменение показателей кислотно-основной буферности дерново-по-

дзолистой связнопесчаной почвы под влиянием структурных мелиорантов 

Вариант
рН 

(водн)
в ОТ

Буферная  
емкость, балы КБА ООПБ,

балыБЕщ БЕк
1. Контроль (без мелиорантов) 5,5 18,4 7,2 0,44 14,34
2. Глина, 10 т/га (вразброс) 5,7 21,6 8,6 0,43 17,11
3. Глина, 2 т/га (локально) 5,8 21,9 8,6 0,43 17,20
4. Глина, 50 т/га (вразброс) 5,8 21,6 9,4 0,39 18,91
5. Глина, 10 т/га (локально) 6,0 21,7 9,4 0,40 18,66
6. Торф, 15 т/га (вразброс) 5,2 34,9 8,5 0,61 16,93
7. Торф, 3 т/га (локально) 5,1 35,9 8,5 0,62 16,87
8. Лёсс, 15 т/га (вразброс) 5,5 32,3 6,6 0,66 13,23
9. Лёсс, 3 т/га (локально) 5,7 30,6 9,8 0,51 19,80
10. Глина, 10 т/га + Торф, 15 т/га 
(вразброс) 5,6 22,0 8,9 0,42 17,79

11. Глина, 2 т/га + Торф, 3 т/га (ло-
кально) 5,5 21,9 9,1 0,41 18,23

12. Лёсс, 15 т/га +Торф, 15 т/га 
(вразброс) 5,7 22,0 8,8 0,42 17,65

13. Лёсс, 3 т/га + Торф, 3 т/га (ло-
кально) 5,6 21,7 9,0 0,41 17,99

Основными оценочными показателями кислотно-основных свойств 
почв [6, 7] являются: буферная емкость в  щелочном интервале нагрузок 
(БЕщ); буферная емкость в  кислотном интервале нагрузок (БЕк); Коэффи-
циент буферної асиметрії (КБА); общий оценочный показатель буферности 
(ООПБ). Также важным оценочным показателем кислотно-основной буфер-
ности является показатель активности ионов водорода (рН водн), который 
фиксируется в отображающей точке (ОТ).

Исходные значения рН почвенного раствора, глубина залегания кар-
бонатов, содержание гумуса, емкость катионного обмена, степень насы-
щенности основаниями почвенно-поглощающего комплекса, является 
обязательной составляющей традиционной методологии качества почв. 
Качественное применение перечисленных показателей в  диагностике по-
чвенного плодородия и их экологического состояния возможно только при 
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их совместном (интегральном) использовании. Буферные показатели почв 
прямо учитывают все выше названные критерии оценки, но и значительно 
расширяют их, что обусловлено непосредственно принципом установле-
ния буферных свойств почв. Получение показателей буферности осущест-
вляется в автоматическом режиме с помощью электронного пособия ранее 
разработанного в Национальном научном центре «Институт почвоведения 
и агрохимии имени А. Н. Соколовского».

Проведенные исследования свидетельствуют про положительные из-
менения рН буферных свойств дерново-подзолистой почвы под влиянием 
внесения структурных мелиорантов. Установлено, что внесение лёса в нор-
ме 3 т/га локально в дерново-подзолистую связнопесчаную почву способ-
ствует не только повышению рН в локальных зонах (показатель рН в ОТ), но 
и повышает ее буферность. При этом общий оценочный показатель буфер-
ности повышается до 19,80 баллов, хотя на контроле его значение составля-
ло только 14,34 балла. Внесение лёсса локально способствовало повыше-
нию буферной емкости в щелочном интервале — БЕщ, что очень важно на 
этих почвах, где остро стоит проблема вымывания оснований. Можно сде-
лать вывод, что внесение лёсса локально способствует устойчивости почв 
к кислотной деградации. 

Положительный результат получен и  при внесении глины. При этом 
установлено, что при внесении 10 т/га глины локально ООПБ повышается 
до 18,66, что почти тождественно внесению глины в норме 50 т/га вразброс. 
То есть, локальное внесение глины дает практически одинаковый результат 
с ее внесением вразброс по поверхности почвы. Применение торфа суще-
ственно не повлияло на буферные показатели дерново-подзолистой связ-
нопесчаной почвы. 

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, 
что структурное окультуривание дерново-подзолистой связнопесчаной по-
чвы можно рассматривать как эффективный фактор повышения их буфер-
ных свойств. 
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ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ І  ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

Потужною силою розвитку сучасного суспільства є інтенсивне глобаль-
не поширення інформаційно-телекомунікаційних технологій, які допома-
гають збирати, зберігати, аналізувати та розповсюджувати екологічну ін-
формацію. Потрібно зазначити, що найбільшого розвитку екоінформаційні 
технології досягли в США. В цій країні створено свою екоінформаційну систе-
му, що містить дані про забруднення складових довкілля. Один з прикладів 
цього є онлайн екоінформаційна система Air Quality Index (AQI) Індекс якості 
повітря (Рис. 1). В AQI є індекс звітності про якість повітря, який в свою чергу 
відображає екологічну інформацію про забрудненість повітря у всіх регіо-
нах країни. Агентство США з охорони навколишнього середовища обчислює 
п’ять основних забруднювачів повітря: озон, аерозольний пил (також відо-
мі, як тверді частинки), окис вуглецю, двоокис сірки та двоокис азоту. Для 
кожної з  цих речовин національні стандарти якості повітря встановлюють 
норми для захисту здоров’я населення та рівні забруднення, що становлять 
найбільшу загрозу для здоров’я населення в цій країні [1].

Існує багато інших прикладів подібних екоінформаційних систем. Датчи-
ки ДЗЗ космічних супутників надають нам більш чіткі, ніж будь-коли раніше, 
дані змін у довкіллі. Серед багатьох таких даних — поширення пожеж у тро-
пічних лісах південно-східної Африки, втрата озону над Антарктикою, змен-
шення розмірів та обміління Аральського моря тощо.

Досить активно в цьому напрямі працює і Європейське космічне агент-
ство (ЄКА). Прикладом цього є  проект «Глобальний моніторинг навколиш-
нього середовища та безпеки». Зростаючий потік супутникових даних дає 
безцінну екологічну інформацію, зокрема, для управління природокористу-
ванням, для оцінки наслідків природних та техногенних катастроф і розподі-
лу гуманітарної допомоги [2].

Нью-йоркська Група з дослідження громадських інтересів за допомогою 
свого проекту комунального картографування, продемонструвала, які мож-
ливості можуть дати мапи місцевим активістам. Використавши доволі про-
сту ГІС, активісти місцевих громад забруднених районів Нью-Йорку і  його 
передмість спромоглися створити мапи, які встановили зв’язок між розта-
шуванням таких підприємств, як станції з перевалки сміття, нафтопереробні 
заводи і фабрики з переробки стічних вод, з місцями, в яких зафіксовано ви-
сокі рівні захворюваності на рак та астму.

Комп’ютери і програмне забезпечення екологічних географічних інфор-
маційних систем (ГІС) дають змогу зберігати, аналізувати і використовувати 
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зображення, які отримані супутниками за допомогою засобів дистанційного 
зондування Землі (ДЗЗ). Ця інформація разом з наземними спостереження-
ми та іншими аналітичними даними може допомагати дослідникам вивчати 
забруднення та інші екологічні небезпеки, знаходити багаті на окремі при-
родні ресурси регіони і моделювати негативні зміни у довкіллі. ГІС зберігає 
багато пластів (зрізів) інформації з прив’язкою до місцевості. Пласти даних 
можуть містити супутникові зображення, топографію, державні кордони, 
стан потенційно небезпечних об’єктів критичної інфраструктури, річки, ав-
тостради, лінії електропередач, джерела забруднення, ареали дикої при-
роди.

Мапи, які зберігаються в  ГІС, дають змогу скористатися перевагами 
комп’ютерів, що можуть зберігати величезну кількість даних та виконувати 
складні циклічні обчислення. На прикладі моніторингу стану потенційно не-
безпечних об’єктів, який потребує отримання оперативної інформації з дат-
чиків та інших джерел індикації уражаючих факторів, виникає необхідність 
розробки мережі моніторингу на основі інтелектуальних сенсорів. Завдяки 
Web-системам регіонального державного моніторингу в Україні на експери-
ментальній інтерактивній екологічній карті міста Києва може бути показана 
поточна інформація про підприємства-забруднювачі та інтерактивна інфор-
мація про екологічний стан на кожному підприємстві (Рис.2). 

Ця система може отримувати інформацію із багатьох джерел про під-
приємство та речовини, що можуть забруднювати атмосферу, ґрунти та  
воду [3].

Маючи унікальні можливості для повноцінного аналізу та оперування 
географічною інформацією, ГІС є тим реальним інструментом, який здатний 
забезпечувати інформаційну основу для прийняття оптимального управлін-
ського рішення. Здатність обробляти інформацію просторового характеру, 
представлену на географічних картах, принципово відрізняють ГІС від інших 
інформаційних систем. 

ГІС-технології також допомагають на рівні європейських зусиль зупинити 
транскордонне забруднення повітря, яке призвело до загибелі риби у малих 
річках Скандинавії і дерев у Чорному лісі в Німеччині, спричинене викидами 
двооксиду сульфу-супутньої речовини спалювання викопного палива, яка 
утворює кислотні дощі. Модель, розроблена вченими неурядового дослід-
ницького інституту в Австрії, дала змогу проаналізувати вплив на довкілля 
різних сценаріїв сірчаних викидів. При підготовці рішення автоматизовані 
екоінформаційні системи вказують, яким чином можна здійснити скорочен-
ня «критичного рівня» кислотних опадів з метою захисту екосистем [2, 4].

Таким чином, сучасні комп’ютерні ГІС-технології дають можливість поєд-
нати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем 
космо- та аерозображень земної поверхні) з екологічною інформацією (різ-
номанітні статистичні дані, списки, екологічні показники тощо). Такі системи 
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зв’язку, як Інтернет та стільниковий телефон, прискорюють обмін усіма вида-
ми інформації, в тому числі оперативними екологічними даними. З’єднуючи 
між собою розташовані на великій відстані  інтелектуальні сенсори,  мере-
жа допомагає дослідникам і  активістам працювати разом над вирішенням 
екологічних проблем. Завдяки цьому можна підвищити рівень екологічної 
безпеки держави та оперативніше інформувати, прогнозувати та запобігати 
можливим техногенним та природним катастрофам.
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МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ 
КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Запропонований метод оцінювання загроз об’єктам критичної інфра-
структури, на основі методу аналізу мереж (ANP-process). Крім вирішення пи-
тання віднесення ряду об’єктів до списку критичної інфраструктури в статті 
визначено яким чином можна здійснювати об’єднання цих об’єктів у клас-
тери, встановлювати системні зв’язки між ними та проводити оцінювання. 

Ключові слова. ризик, оцінювання загроз, критична інфраструктура, 
метод аналізу мереж.

Постановка проблеми в  загальному вигляді. Необхідність захисту важ-
ливої інфраструктури є одним із найважливіших пріоритетів держави. Важ-
ливість безпечного функціонування критичної інфраструктури, а саме її клю-
чових об’єктів, є  головним чинником забезпечення національної безпеки, 
сталого функціонування економіки, добробуту та захисту населення країни. 
У той же час, виникає проблема аналізу та виокремлення об’єктів критичної 
інфраструктури України із множини існуючих, та оцінки загроз цим об’єктам 
за допомогою наукових методів підтримки та прийняття рішень. В зазначе-
ному контексті актуальними залишається питання розробки методів оціню-
вання загроз об’єктам критичної інфраструктури.

Аналіз публікацій. Питання критичної інфраструктури актуальне для 
всіх, без виключення, країн світу. За останні 25 років накопичено великий 
фактографічний і методичний матеріал, який недостатньо використовується 
для вирішення технічних і технологічних проблем при пошуках підходів до 
забезпечення природно-техногенної безпеки різних видів антропогенної ді-
яльності [1—5].

У спеціальній екологічній літературі, поки що, переважають підходи до 
оцінки розмірів порушення природного середовища та концентрацій шкід-
ливих речовин у тих чи інших абіотичних складових екосистеми, справед-
ливо ставиться проблема деградації тих чи інших компонентів ландшафтів. 
З другої половини ХХ століття науковцями-екологами затрачувалися значні 
зусилля на створення методів об’єктивної оцінки техногенного впливу ан-
тропогенної діяльності на навколишнє середовище. В  науковій літературі 
описано цілий ряд таких методів екологічної оцінки, серед яких найбільше 
поширення отримали [4—7]:

− картографічні методи (метод нашарування та сполученого аналізу 
карт, метод контрольних списків);

− матричні методи (матриця Леопольда, матриця Петерсона, матриця 
взаємодіючих компонентів, східчаста матриця Соренсена);

− методи на основі мережних діаграм; 
− статистичні методи; 
− адаптивні методи (метод Сондхейма, аналіз рішень, метод Холлінга);
− методи моделювання (імітаційно-оптимізаційні моделі, моделі на 

основі концепції бази знань, логіко-інформаційні моделі).
Проте, до цього часу ще не розроблено загальноприйнятого універсаль-

ного методу оцінки впливу на навколишнє середовище. 
Виділення невирішеної проблеми. Що ж до публікацій та наукових праць, 

які стосуються проблеми оцінки ризиків та загроз на об’єктах критичної інф-
раструктури, то нажаль, на даний момент, вони відсутні.

Метою статті є дослідження методологічних підходів до оцінювання ри-
зиків та загроз та їх ранжування на об’єктах критичної інфраструктури на 
основі методів експертних оцінок систем підтримки прийняття рішень.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день відомі такі визначен-
ня “критичної інфраструктури” в провідних країнах світу:

− системи та об’єкти, фізичні чи віртуальні, настільки життєво важли-
ві для держави, що недієздатність або знищення таких систем або 
об’єктів підриває національну безпеку, економіку, здоров’я або без-
пеку населення, або має своїм результатом будь-яку комбінацію з пе-
реліченого вище (законодавство США (USA Patriot Act 26.10.2001р.));

− об’єкти, порушення (або припинення) функціонування яких призво-
дить до втрати управління, руйнування інфраструктури, незворотних 
негативних змін (або руйнування) економіки країни, суб’єкту або ад-
міністративно-територіальної одиниці, або суттєвому погіршенню 
безпеки життєдіяльності населення, що мешкає на цих територіях, на 
тривалий період часу (законодавство Російської Федерації);

− система, спадкоємність якої важлива для функціонування держави, 
втрата або порушення якої мало б або могло б піддавати загрозі жит-
тя громадян, могло б нанести серйозні негативні економічні або со-
ціальні наслідки для суспільства чи її великої частини (законодавство 
Великобританії);

− діяльність, мережі, послуги, матеріальні блага та інформаційні техно-
логії, вихід з ладу або знищення яких значно вплинуло би на здоров’я 
та безпеку громадян, або на діяльність державної влади (законодав-
ство Хорватії).

За відсутності дефініції терміну “критична інфраструктура” у національ-
ному законодавстві у  подальшому розгляді будемо спиратися на його на-
ступне визначення: на наш погляд, під “критичною інфраструктурою” розумі-
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ється — системоутворююча інфраструктура держави, що включає до свого 
складу об’єкти, які відіграють ключову роль для забезпечення національної 
безпеки, функціонування економіки держави та безпеки життєдіяльності її 
громадян.

При оцінці ризиків, пов’язаних із загрозами природного, техногенного 
та соціально-політичного (в т.ч. терористичного) характеру виявляється, що 
найбільш складним завданням є оцінка саме кількісного ступеня ризиків, що 
обумовлено самою природою інформації та даних, які використовуються 
при цьому.

Основною особливістю оцінки ризиків небезпек, існуючих для об’єктів 
критичної інфраструктури (ОКІ), є неможливість, у більшості випадків, вико-
ристовувати апарат теорії ймовірностей через нестачу статистичних даних. 
В таких умовах оцінювати ризики і управляти ними, можна тільки аналізуючи 
можливі причинно-наслідкові зв’язки їх виникнення.

У більшості випадків неможливо визначити точне значення збитку ОКІ, 
який може бути нанесений в результаті тієї чи іншої події. Це складно зро-
бити й тому, що число потенційних загроз та ризиків надзвичайно велике, 
і  тому, що в  багатьох випадках збиток не зводиться лише до матеріально-
го, який може бути виражений в грошовому еквіваленті, але вимагає враху-
вання нематеріальної складової збитку. Не менш складно визначити точне 
значення ймовірності події ризику. Тому можна говорити тільки про оцінки 
цих величин. Для фіксації оцінки цих величин по окремим можливим подіям 
пропонується використовувати шкалу ранжування через матрицю оцінки 
ризику (табл. 1).

Таблиця 1. Матриця оцінки ризику

Очікувана 
частота ризиків

Категорія ризиків
I Катастрофічний II Критичний III Граничний IV Незначний

Частий (А) 4A
Можливий (В) 3B 4B
Випадковий (С) 2C 3C 4C
Віддалений (D) 1D 2D 3D 4D
Неймовірний (Е) 1E 2E 3E 4E

Що ж до методології оцінки ризиків та загроз, на нашу думку, влучним 
вирішенням даної проблеми буде саме використання методу експертних 
оцінок (метод Делфі) та/або методу аналізу мереж (ANP-process) Т.  Сааті[2, 
11]. Вони ґрунтуються на припущенні, що на основі думок експертів можна 
збудувати адекватну модель майбутньої оцінки розвитку об’єкта прогнозу-
вання.

Постійний брак коштів на проведення повномасштабних регулярних 
хіміко-аналітичних досліджень, складність проблеми формалізації повного 

переліку чинників впливу загроз, необхідність проведення термінових 
і оперативних оцінок загроз і впливів приводять до необхідності розвитку 
методів оперативного експертного екологічного оцінювання. 

Припустимо, що нам відомі усі параметри чинників загроз, тобто вектор:

 F F FT T
n
T

1 ,...,( ) , (1)

де Fi
T ( ,..., , ..., )f f fi K11 1 1  — спектри, що є компонентами вектора потоку загроз, а 

fij  - чинники впливу загроз, що є компонентами спектрів загроз. 
Якщо природно-техногенні явища чи процеси не можуть бути форма-

лізовані й приведені до математичного моделювання, то застосовують ев-
ристичне моделювання, яке базується на узагальненні висновків групи не-
залежних експертів. Ці методи використовують математичну обробку оцінок 
експертів з метою узагальнення та об’єктивізації думки висококваліфікова-
них спеціалістів. 

Для проведення оцінки і ранжування природно-техногенних загроз за-
стосовують декілька підходів, найчастіше - порівняння загроз з універсаль-
ними стандартами. Стандарти можуть бути кількісними чи носити характер 
якісних норм (наприклад, обмеження на визначені види діяльності в межах 
певної території, що має природоохоронний статус). 

Порівняння величини впливу зі стандартами може бути застосоване для 
оцінки екологічних загроз за умови, якщо такі стандарти вже розроблені. На 
основі такої оцінки може прийматися рішення про включення загроз в на-
ступний детальний розгляд або про необхідність вжиття визначених заходів 
для пом›якшення впливу загроз.

Огляд сучасних підходів до системного аналізу складних систем і проце-
сів та аналіз математичного апарату, що застосовується при цьому, дозволя-
ють зробити висновок: аналіз і оцінка природно-техногенних загроз повинні 
бути багатофакторними, а системний аналіз сукупності джерел природно-
техногенних загроз доцільно проводити з урахуванням ряду факторів оцін-
ки, що є визначальними при формуванні цільових функцій для критеріїв 
оцінки загроз. 

На сьогоднішній день серед відомих прикладів застосування експертних 
методів оцінки і ранжування загроз можна назвати:

— Thorpe J. та Godwin R. для оцінки загроз біорізноманіттю в канадській 
провінції Saskatchewan[8];

— методику оцінки і  ранжування загроз для територій збереження 
глобально-вразливих видів вчених із США Richard Margoluis та Nick 
Salafsky, опубліковану в роботі «Керівництво з оцінки і зменшення за-
гроз для збереження біорізноманіття»[9];

— методика ранжування загроз біорізноманіттю за їх пріоритетніс-
тю[10].
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Узагальнений аналіз підходів, що були реалізовані в цих методиках, до-
зволяє сформулювати послідовність процедур виконання певних дій при 
проведенні оцінки різнотипних загроз: 

1. Ідентифікація загроз для об’єктів критичної інфраструктури та їх кла-
сифікація.

2. Вибір і обґрунтування критеріїв для оцінки загроз.
3. Поділ території для виділення типових об’єктів критичної інфра-

структури з відносно однорідним складом природних та техногенних 
чинників впливу.

4. Системний аналіз природно-техногенних геосистем із застосуванням 
ГІС — технологій.

5. Визначення й формування комплексних критеріїв оцінки загроз.
6. Проведення аналізу загроз за вибраними критеріями щодо природ-

но-техногенних геосистем.
7. Проведення ранжування загроз.
8. Визначення кількості високорівневих загроз щодо природно-техно-

генних геосистем.
9. Аналіз високорівневих загроз за типами загроз.
10. Розробка плану дій щодо зменшення загроз.
Для побудови логіко-інформаційної моделі оцінки техногенної загрози 

використовуємо три групи критеріїв,що визначаються згідно із методологі-
єю побудови концептуальної моделі оцінки ризиків:

− джерело загрози;
− шлях проходження загрози;
− об’єкт впливу (реципієнта) загрози.
Система критеріїв (див. рис.1) сформована таким чином, щоб врахувати 

різноаспектні оцінки впливу техногенних загроз на екосистеми ВТГС через 
відповідні фактори, що входять до складу часткових критеріїв. 

Інтегральний критерій (узагальнена цільова функція) є інструментом для 
уникнення невизначеності шляхом зведення багатокритеріальної задачі до 
однокритеріальної. Цей критерій представляє собою скалярну функцію век-
торного аргументу:

 J e f J e J e J en nΣ ( ) ( ), ( ), ..., ( ) ,= ( )1 1 2 2  (2)
де J eS ( )  — цільова інтегральна функція критерію оцінки загроз, 
J e i ni i( ), ,= 1  — цільові функції складових критеріїв оцінки і ранжування за-

гроз. 
Вид функції (2) визначається внеском кожної складової критерію в інте-

гральний критерій. При оперативному розв’язанні багатокритеріальної за-
дачі щодо інтегральної оцінки техногенних загроз природному середовищу 
доцільно перейти до скалярної задачі, використовуючи адитивну:
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узагальнену цільову функцію.  
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Критерій  оцінки
джерела походження 

загрози

Критерій  оцінки  шляхів
розповсюдження

впливу  загрози

Критерій  оцінки
реципієнтів  впливу

загрози

Фактор  оцінки  характеру
походження джерела 

загрози

Фактор  оцінки
походження джерела 

загрози

Фактор  оцінки  типу
джерела загрози

Фактор  оцінки  масштабу
поширення  загрози

Фактор  оцінки
середовища поширення

загрози

Фактор  оцінки  режиму
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Рис. 1. Система критеріїв оцінки природно-техногенних загроз

У наведених формулах коефіцієнти α βi i,  відображають відносний 
внесок складових критеріїв в інтегральний, а коефіцієнти si  забезпечу-
ють оцінку інформативності складових критеріїв. Вагові коефіцієнти α βi i, , 
si , аргументи цільової функції ei , (фактори в оцінках загроз за відповідними 
критеріями) визначаються експертними оцінками за шкалою Саатів безроз-
мірному вигляді. 

Оцінювання загроз об’єктам критичної інфраструктури розглянуто на 
прикладі газотранспортної системи України. Побудова мережі та оцінюван-
ня здійснювалося на основі розробленого програмного продукту. В якості 
альтернати були обрані та описані три рівня загроз — загроза виникнення 
аварії з незначними наслідками, загроза виникнення аварії з відчутними на-
слідками, загроза виникнення аварії з непередбачуваними наслідками (ка-
тастрофи).

Оцінка загроз показана рис. 2. Використання готової програми значним 
чином спростило процедури побудови мережі та здійснення оцінювань 
в матрицях парних порівнянь та розрахунку суперматриці.
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ВИСНОВКИ
Запропонований метод оцінювання можна застосовувати для оператив-

ного експертного оцінювання техногенних загроз навколишньому природ-
ному середовищу на об’єктах критичної інфраструктури України. Гнучкість 
методу аналізу мереж дозволяють адаптувати його для вирішення завдань 
не тільки оцінювання загроз, але і пошуку шляхів їх нейтралізації. В подаль-
ших дослідженнях ці переваги можуть бути використані для створення 
експертно-аналітичних систем з питань забезпечення техногенної безпеки 
в Україні.
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МІГРАЦІЯ ГЕРБІЦИДІВ З  РИСОВИХ ЧЕКІВ ДО КОЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЇ 
МЕРЕЖІ

Розробка та впровадження водоохоронних заходів на рисових зрошу-
вальних системах неможливо без прогнозів можливих наслідків застосуван-
ня хімічних засобів захисту рослин. 

Метою даної роботи є спроба встановити закономірності поведінки де-
яких пестицидів в умовах рисової зрошувальної системи, використовуючи 
наявну неповну інформацію отриману нами і іншими авторами, та створити 
доступну для практичного використання модель оцінки міграції пестицидів 
до колекторно-дренажної мережі.

Наявні у вітчизняній та зарубіжній літературі дані щодо міграції, пері-
оду збереження та виносу пестицидів, які застосовуються на рисових зро-
шувальних системах, колекторно-дренажними водами дуже обмежені та 
вкрай суперечливі. Як правило, в літературі констатуються факти наявності 
пестицидів в пробах води, які відбирали епізодично, без врахування осо-
бливостей водного режиму, строків обробки рисових полів пестицидами 
і інших факторів, які впливають на швидкість перетворення і міграцію пес-
тицидів в елементах зрошувальної системи. Наявність протиріч в результа-
тах, отриманих різними авторами, очевидно, можна пояснити різною інтен-
сивністю біологічних процесів в конкретних умовах, оскільки встановлено, 
що в процесах розкладу пестицидів суттєву роль відіграє біологічний фак-
тор. 

В літературних джерелах щодо міграції пестицидів та оцінки їх виносу 
в колекторно-дренажну мережу і водні об’єкти зазвичай відсутні фіксовані 
значення факторів, які впливають на швидкість перетворення токсикантів та 
їх переміщення, в зв’язку з чим такі дані неможливо використати для аналізу 
співвстановлення і встановлення закономірностей міграції. Проведені влас-
ні модельні експерименти та польові дослідження з фіксацією відповідних 
факторів та умов.

Міграція пестицидів за межі рисових чеків в картові скидні канали визна-
чається витратними статтями водного балансу: фільтрацією, поверхневим 
скидом і проточністю. Крім того, на формування якісного складу води шару 
затоплення впливають випаровування і транспірація. Найбільш мінлива ве-
личина фільтрації, яка обумовлена місцевими гідрогеологічними умовами, 
густотою і технічними характеристиками водовідвідної мережі, а також тех-
нічним рівнем рисових зрошувальних систем, які експлуатуються.

Величина виносу пестицидів в  колекторно-дренажну мережу визнача-
ється перш за все поведінкою токсикантів в системі ґрунт — вода на рисово-
му чеці. Для встановлення закономірностей поведінки хімічних препаратів 
визначали характер їх взаємодії з водою та ґрунтами, динаміку взаємовпли-
ву і фактори, які її обумовлюють.

Пестицид, який внесений на поверхню грунту у  вигляді суспензії чи 
емульсії, в  період затоплення поля частково трансформується за рахунок 
процесів фотолізу та випаровування. Ступінь зменшення кількості препара-
ту буде залежати від тривалості часу його перебування на поверхні грунту 
з  моменту обробки до проведення першого поливу, вологості грунту, лет-
кості конкретного препарату. Після поливу або випадіння осадів починаєть-
ся перерозподіл пестициду між твердою фазою грунту і водою за рахунок 
процесів дифузії (на відстані, які вимірюються міліметрами) і переносу речо-
вини гравітаційною та капілярною водою за одночасного протікання проце-
сів сорбції—деструкції. Рух води при цьому відбувається крупними порами, 
тріщинами, обходячи гомогенну частину грунту. Заповнення порового про-
стору грунту в зоні аерації впродовж незначного проміжку часу, який зале-
жить від водно-фізичних властивостей конкретного грунту. Після цього по-
чинається повільна фільтрація. Потужність шару заповнення водою грунту 
визначається рівнем ґрунтових вод до моменту поливу рисового поля після 
обробки пестицидом та наявністю ущільненого слабкопроникненого гори-
зонту.

Відразу ж  після початку поливу розчинність пестициду відіграє вирі-
шальну роль в його міграції. Враховуючи розчинність пестицидів, які засто-
совуються в  рисосіянні, можна прогнозувати, що в  тому об’ємі води, який 
подається на полив, розчиняється практично весь пестицид, що знаходить-
ся на поверхні грунту. Після встановлення сорбційної рівноваги в  системі 
ґрунт — вода рівноважна концентрація пестициду в рідкій фазі системи буде 
приблизно однакова як у шарі затоплення, так і в ґрунтовому розчині. Про це 
свідчать результати наших польових експериментів на лучно-чорноземних 
ґрунтах.

Аналіз основних факторів, які впливають на міграцію гербіцидів в еле-
ментах рисових зрошувальних систем і  встановлення взаємозв’язку між 
ними, дозволило розробити модель оцінки міграції гербіцидів з рисових че-
ків до колекторно-дренажної мережі.

Вихідна концентрація гербіциду у  воді шару затоплення ( 0
ПC ), яка вста-

новлюється при першому після обробки рисового чеку засобами захисту 
поливі, визначається дозою внесеного препарату, часом, що пройшов від 
моменту обробки до затоплення, кількістю води, витраченої на створення 
шару затоплення. Ця частка залежить від способу внесення гербіциду, від 
водно-фізичних властивостей ґрунтів: чим вище водопроникність, тим мен-
ша частина гербіциду потрапляє в шар затоплення:
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C a
N
h

e0
0

0 1Π = −, κτ

де N  — норма внесення гербіциду за діючою речовиною, кг/га,
h0  — шар затоплення, м,
κ  — коефіцієнт, який характеризує швидкість перетворення гербіциду 

в ґрунті, доба-1 (визначається експериментально) [1],
t — час з моменту обробки грунту гербіцидом до затоплення чеку, доба,
a  — частка препарату, який перейшов у  шар затоплення, безрозмірна 

величина, яка визначається експериментально. Для практичних розрахун-
ків можна використати встановлені експериментально дані: для супісків — 
0,025, легких суглинків  — 0,05, середніх суглинків  — 0,03, важких суглин-
ків — 0,13.

При обробці гербіцидом затопленого чеку вся кількість препарату роз-
поділяється у воді шару затоплення:

C
N
h0

0

0 1Π = ,

На практиці бувають випадки, що займають проміжне положення.
На концентрацію гербіциду в  ґрунтово-іригаційних водах, крім гідро-

динаміки потоку, впливають початковий розподіл гербіциду в товщі грунту, 
концентрація гербіциду в шарі затоплення, процеси деструкції та сорбції:

гр
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0,1(1 )
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де h1 — потужність зони аерації,
П — пористість ґрунтів зони аерації, частки одиниці,
r — константа рівняння Фрейндліха (визначається експериментально) [2].

Для випадку попередньо підтопленого чеку ф
рC . 

Концентрацію гербіциду у  воді шару затоплення в  довільний момент 
часу ( П( )C t ) розраховують за формулою:

ф

П П
0( )

Q Q
t

WC t C e
Π

Π
+ 
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де t — час від моменту затоплення обробленого гербіцидом чеку, доб.;
κп— коефіцієнт швидкості перетворення гербіциду у  воді шару зато-

плення, доба-1 (визначається експериментально) [1],
Qп, Qф— витрати води на поверхневі скиди і фільтрацію, м3/добу,
W— об’єм води шару затоплення, м3.
Концентрація гербіциду в дренажних водах в будь-який момент часу ви-

значається за двома залежностями: у початковий період фільтрації в дрену 

буде надходити вода з концентрацією гербіциду, що сформувалася при за-
топленні зони аерації (з поправкою на розкладання і сорбцію), потім (через 
час ti — час руху води за і-тою стрічкою потоку) починає позначатися кон-
центрація гербіциду у воді шару затоплення:
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Для визначення ti  спочатку визначається ширина активної зони фільтра-
ції (B).

В якості розрахункової схеми міграції гербіцидів з  чеків до картового 
скидного каналу приймається, що через деякий час після створення шару 
затоплення на поверхні чеку відбувається змикання зрошувальної води 
з ґрунтово-іригаційними.

Дренуючий вплив скидних каналів навіть при незначній їх глибині, роз-
повсюджується на невелику частину ширини рисового чеку, так звану «ак-
тивну зону», в якій відбувається основний рух ґрунтово-іригаційних вод до 
дрени. Під рештою частиною рисового чеку утворюється практично застій-
на зона [3—6], ґрунтові води якої не беруть участі в формуванні дренажного 
стоку. Ширина активної зони фільтрації залежить тільки від форми ліній по-
току і орієнтовно може бути визначена за наступною залежністю [3]:

B = h(1,5 + 0,3H) + 0,64H,

де H — глибина залягання місцевого водотриву, м,
h — глибина дрени, м.

Далі визначається довжина шляху фільтрації для кожного фрагменту:
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Час перебування води в будь-якій стрічці потоку складатиме:
2
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де m — нестача водонасичення;
yi

2  — середня довжина шляху фільтрації за i-тою стрічкою потоку, м;
Kф — коефіцієнт фільтрації, м/добу.
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Формування зворотних вод зрошення рису відбувається в межах рисо-
вої карти, яка розділена на чеки. Рисові чеки — це первинний елемент рисо-
вої зрошувальної системи. При цьому, вода з поверхні чеку і дренажний стік 
надходять до постійних картових скидних каналів, які розташовані вздовж 
кожної карти. На формування якості води картових скидних каналів впливає 
цілий ряд факторів. Концентрація гербіциду у  картовому скидному каналі 
визначається змішуванням вод поверхневих скидів з дренажними водами. 
При цьому потік дренажних вод через нерівномірності фільтрації і, отже, 
нерівномірного розподілу гербіциду, умовно розбивається на фрагменти 
(стрічки потоку), кожен з яких характеризується своєю середньою концен-
трацією і витратою води:

п п др ф

1
п ф

( ) ( ) ( )
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i i
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C t Q t C t Q
C t

Q Q
=

⋅ + ⋅
=

+

∑

де Сп(t)  — концентрація гербіциду у воді шару затоплення на рисовому чеці 
в розрахунковий момент часу, мг/дм3,

Qп(t)  — гідромодуль поверхневих скидів, м3/га/добу,
ф
iQ  — гідромодуль дренажного стоку, м3/га/добу,
др ( )iC t   — концентрація гербіциду в  дренажній воді, яка надходить за 

і-тою стрічкою потоку в розрахунковий момент часу, мг/ дм3,
t — час, який відраховується від моменту подачі зрошувальної води до 

чеку, доба.
При розрахунку концентрації гербіцидів у воді скидних колекторів (вну-

трішньогосподарських, міжгосподарських та магістральних) слід врахову-
вати процеси самоочищення, розведення за рахунок надходження скидних 
дренажних вод з  необроблених гербіцидами ділянок, а  також додаткове 
надходження гербіцидів з інших ділянок системи.

ВИСНОВКИ
Колекторно-дренажні води рисових систем формуються за рахунок тех-

нологічних скидів води шару затоплення чеків, режиму проточності, філь-
трації поливної води із чеків та зрошувальних каналів, а  також за рахунок 
відтоку ґрунтових вод до дренажної мережі (боковий фільтраційний відтік).

Міграції гербіцидів до колекторно-дренажної мережі (крім прямого над-
ходження при авіаобробці) відбувається з поверхневими скидами при пони-
женні шару затоплення рисового чеку пов’язаного з технологічними особли-
востями вирощування рису. Крім того, гербіциди мігрують до водовідвідної 
мережі та в ґрунтові води з фільтраційними водами.

Встановлення факторів, які впливають на величину виносу токсикантів 
до колекторно-дренажної мережу і поведінку їх у воді останньої, дозволило 

розробити методику оцінки виносу гербіцидів до колекторно-дренажної ме-
режі і далі до водних об’єктів.

Застосування запропонованої моделі міграції гербіцидів дозволить на-
мітити основні шляхи зменшення виносу гербіцидів за межі рисової зрошу-
вальної системи та запобігти забрудненню водних об’єктів, водоприймачів 
колекторно-дренажних вод.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ 
ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

Проблема екологічної безпеки стоїть особливо гостро в  регіонах роз-
ташування рисових зрошувальних систем. Незважаючи на відносно невели-
ку площу рисосіяння у  порівнянні з  площею зрошувальних систем, рисові 
зрошувальні системи складають найвищу екологічну небезпеку. Вони ха-
рактеризуються великими об’ємами водоспоживання. Зрошувальні норми 
сягають 30 тис. м3/га. За різними даними з  рисових зрошувальних систем 
скидається від 30 до 70 % об’єму води, яка надходить на поля. До того ж, скид 
колекторно-дренажних вод відбувається безпосередньо до заток Чорного 
моря. Відведення зворотних вод з рисових зрошувальних систем відбуваєть-
ся на протязі всього вегетаційного сезону з кінця квітня до початку жовтня. 
Застосування на рисових зрошувальних системах мінеральних добрив та 
пестицидів приводить до забруднення поверхневих та підземних вод [1, 2], 
порушуючи їх гідрохімічний та гідробіологічний режим. При цьому особли-
ву небезпеку для навколишнього середовища становлять пестициди, якими 
обробляють більше 90 % посівів рису.

Виходячи з цього, метою даної роботи була розробка природоохорон-
них заходів щодо підвищення екологічної безпеки рисових зрошувальних 
систем.

Пошук шляхів попередження небажаних наслідків застосування пести-
цидів неможливий без детального вивчення процесів міграції цих речовин 
в умовах зрошувальних систем. Процеси міграції пестицидів визначаються 
певними факторами.

Вивчення поведінки пестицидів в умовах рисової зрошувальної системи 
та модельних експериментів дозволило нам визначати основні фактори, які 
впливають на величину виносу і  деградації токсикантів в  колекторно-дре-
нажних водах. 

Розуміння основних закономірностей процесів міграції пестицидів 
в елементах рисових зрошувальних систем, а також уміння враховувати їх 
при прогнозуванні і  регулюванні складу та властивостей колекторних вод 
дозволить попередити подальше забруднення водних об’єктів токсичними 
речовинами і забезпечить збільшення ступеню безпеки застосування хіміч-
них засобів захисту рослин.

В результаті проведення багаторічних натурних досліджень та модель-
них експериментів в  умовах рисових зрошувальних систем розроблено 
ряд спеціальних водоохоронних заходів щодо попередження забруднення 

колекторно-дренажних вод гербіцидами і  знезараження дренажних вод, 
які сформувалися, в межах зрошувальної системи. Більшість із цих заходів 
засновані на регулюванні інтенсивності виявлення природних факторів, 
які визначають швидкість детоксикації гербіцидних препаратів в  системі 
ґрунт — вода рисових чеків.

Різноманітність ґрунтово-меліоративних умов районів рисосіяння не 
дозволяє обмежитись якимось універсальним прийомом, який би дозволив 
попередити забруднення водних об’єктів пестицидами. Тому слід застосову-
вати комплекс природоохоронних заходів, який включає попереджувальні 
заходи організаційно-господарського характеру, агротехнічні та інженерно-
меліоративні.

Серед попереджувальних заходів організаційно-господарських осно-
вними є: реконструкція старих рисових карт, чеків, чітке виконання інструк-
цій та рекомендацій, які регламентують правила зберігання, транспортуван-
ня та внесення пестицидів.

Система агротехнічних заходів повинна виключати нераціональне і не-
доцільне застосування гербіцидів. 

Нашими дослідженнями встановлено, що ґрунтові гербіциди похідні тіо- 
та дитіокарбамінових кислот в умовах рисових зрошувальних систем більш 
персистентні і мають більш високі міграційні властивості. Розподіл гербіци-
дів в системі ґрунт — вода рисового чеку і швидкість їх зникнення в значній 
мірі визначається також складом і  властивостями ґрунтів. Тому дотриман-
ня рекомендованого водного режиму сприяє економії зрошувальної води, 
з одного боку, та переводу поверхневого скиду в підземну складову, що під-
силює ґрунтову очистку води від застосованих гербіцидів.

Результати наших досліджень щодо нормування якісного і  кількісного 
складу колекторно-дренажних вод рисових систем [3] свідчать про змен-
шення об’ємів скидних вод і покращення їх якості, що зменшує антропоген-
не навантаження на затоки Чорного моря.

Нормування дренажно-скидних вод поставило перед аграріями завдан-
ня розробки нової технології вирощування рису [4] з  урахуванням вимог 
охорони довкілля. Крім того, спільними зусиллями аграріїв та екологів опти-
мізований режим водокористування [5], який передбачає встановлення но-
вої зрошувальної норми рису 18 000 м3/га (базова норма 24600 м3/га) і змен-
шення об’ємів водовідведення, що сприяє підвищенню екологічної безпеки 
рисових систем.

В якості інженерно-меліоративних заходів використовується ряд прийо-
мів та способів локалізації і детоксикації гербіцидів в межах рисової зрошу-
вальної системи.

За наявності умов для облаштування акумулюючих ємкостей, шляхом 
відсікання частини водного об’єкта, в  пониззях, в  старих ставках, озерах. 
Акумулюючі ємкості можуть застосовуватись також для знешкодження того 
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об’єму скидних вод, який утворюється при зворотному та багатократному 
використанні води для зрошення. Розміри ємкості визначаються виходячи 
з витрат колекторно-дренажних вод, які підлягають знешкодженню, і часу, 
який необхідний для зниження концентрації залишків пестицидів до ве-
личин, допустимих за умовами випуску в  водні об’єкти. Час витримування 
води в  акумулюючій ємкості залежить від ряду факторів, які впливають на 
інтенсивність біохімічного окислення пестицидів, їх фотолізу, випаровуван-
ня, сорбції інших процесів та розраховується з використанням коефіцієнтів 
неконсервативності [6], які отримані в модельних експериментах. Ефектив-
ність даного заходу перевірена в умовах Херсонської області. Акумулююча 
ємкість тут є озеро, площа якого складає 128,3 га, середня глибина 1,5 м. В це 
«озеро» надходить вода з  рисових чеків двох рисових зрошувальних сис-
тем. Після витримування в «озері» скидна вода відводиться до Каржинської 
затоки Чорного моря. Концентрація гербіцидів (пропанид, сатурн) у  воді 
скидного колектора сягала 16—34 мкг/дм3, а у воді каналу, який відводить 
колекторно-дренажні води до Каржинської затоки Чорного моря, гербіциди 
не виявлені протягом всього вегетаційного сезону.

Результати досліджень, проведених на ряді зрошувальних систем, свід-
чать про те, що повторне використання води для зрошення посівів рису, 
сприяє значному скороченню надходження до водних об’єктів мінеральних 
речовин, біогенних елементів та гербіцидів. 

Для оцінки ефективності водоохоронної ролі зворотного використання 
дренажних вод розрахований баланс ордраму на масиві 190 га. Загальний 
винос гербіциду за період вегетації становив 1,28 % від внесеної кількості. 
Величина виносу ордраму в умовах зворотного зрошення набагато нижча 
величин, отриманих нами при оцінці виносу гербіциду на дослідних чеках 
при чіткому виконанні рекомендованого водного режиму (відповідно 2 — 
2,46 %). Тобто, наявність масивів зворотного та повторного використання 
води на рисових зрошувальних системах знижує винос гербіцидів і відповід-
но забруднення водних об’єктів.

Прийнятним в  сучасних економічних умовах для рисових господарств 
є спосіб детоксикації гербіцидів шляхом посіву по пласту багаторічних трав 
та сидератів. На лучно-глейових ґрунтах вивчили вплив заорювання сиде-
ратів сої восени та конюшини весною перед посівом рису, а також фосфор 
і кальцій вмістких меліорантів (фосмука та вапняний шлам). Встановлено, що 
внесення меліорантів різко підвищило біологічну активність страрозрошу-
вального грунту: активність інтерфази — в 3 рази, дегідрогенази — в 2—2,5 
рази, протеази — в 2 рази, при цьому переважав вплив сидератів. Найефек-
тивнішим було внесення свіжих рослинних залишків на фоні фосмуки та вап-
няного шламу. У варіанті з внесенням меліорантів невілювався негативний 
вплив ордраму на мікробоценоз. Вже в першу добу значна частина гербіци-
ду зв’язувалась в органо-мінеральний комплекс. Швидкість біодеградації за-

лишкових кількостей гербіцидів корелювала з рівнем біологічної активності 
ґрунтів. В результаті збільшення мікробіологічної активності ґрунтів значно 
знижується концентрація токсикантів у воді шару затоплення, покращується 
якість зворотних вод зрошення і  запобігається винос залишків пестицидів 
до водних об’єктів. Спосіб може бути застосований на всіх видах ґрунтів, не 
вимагає капітальних затрат.

Процеси міграції пестицидів визначаються рядом факторів, серед яких 
багатьма дослідниками значна роль відводиться сорбції. Враховуючи важ-
ливе значення сорбції в  процесі формування якості складу і  властивостей 
природних вод, вивчили процеси сорбції основних гербіцидів типовими 
ґрунтами основних районів рисосіяння, підстилаючими породами та їх ме-
ханічними фракціями, а також органічними матеріалами [7]. 

Одним з заходів, спрямованих на запобігання забруднення дренажних 
вод рисових зрошувальних систем залишками пестицидів, може бути проти-
фільтраційний екран пластового типу на всій або частині площі змоченого 
ложа рисового чека. Ефективність екрана залежить від коефіцієнта фільтра-
ції та сорбційних властивостей матеріалів, які використані для облаштуван-
ня екрану.

Для локалізації гербіцидів в  межах рисового чеку розроблений екран, 
який складається з суглинистого прошарку товщиною 10—12 см з додаван-
ням речовин гумусової природи. 

Підвищення ефективності прошарку під кореневим шаром, збільшення 
його адсорбційно-кумулятивної ємкості відносно гербіцидів і  можливості 
регулювання фільтраційних властивостей, за рахунок чого в  значній мірі 
знижується надходження токсикантів в ґрунтові води на іригаційних систе-
мах і розширюється діапазон застосування способу в різних грунтово—мелі-
оративних умовах, досягається шляхом введення до складу прошарку, який 
складається із суглинку (45—55 %) і води, ЛВД (8—10 %) і інших компонентів.

Випробування прошарку запропонованого складу проведено в дослід-
них мікрочеках з  використанням піщаного грунту в  умовах рисової зро-
шувальної системи. Результати дослідної перевірки свідчать про достатню 
ефективність прошарку затримувати гербіциди. Якщо в контрольних варіан-
тах (без прошарку) концентрація пропаниду досягала 3,4 мг/дм3, ордраму — 
3,0 мг/дм3, то в мікрочеках з прошаркою даного складу гербіциди в дренаж-
ній воді не виявлені.

В кінці вегетаційного періоду проведено хімічний та мікробіологічний 
аналіз поверхневого шару грунту та прошарку для визначення накопичення 
токсикантів та ступеню їх розкладу.

Залишкові кількості пестицидів газохроматографічним методом не ви-
явлені. Результати мікробіологічного аналізу свідчать про те, що створен-
ня прошарку сприяє значному підвищенню загальної чисельності мікро-
організмів. Так, навіть в  верхньому шарі грунту над прошарком кількість 
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мікроорганізмів зросла в 1,5 рази, а в прошарку в 7—10 разів у порівнянні 
з ґрунтом. Тобто висока біологічна активність прошарку сприяє детоксикації 
препаратів на протязі вегетаційного періоду.

Такого типу прошарки можуть застосовувати при будівництві, рекон-
струкції чи капітальному плануванні рисових чеків. До того ж, виконані про-
гнозні розрахунки показали, що застосування прошарку достатньо на ді-
лянці, яка прилегла до дрени, рівній 10—15% площі рисового чеку, адже тут 
формується 90—95% дренажного стоку.

Проведені дослідно-виробничі випробування на рисових системах Хер-
сонської області підтвердили ефективність запропонованого заходу в умо-
вах застосування нових гербіцидів: цитадель, сіріус, базагран та ін.

Отже, в результаті проведених досліджень розроблений спосіб локалі-
зації та детоксикації пестицидів в межах рисових чеків, який дозволяє попе-
редити забруднення поверхневих та підземних вод і забезпечити техноген-
ну безпеку рисосіючих регіонів.

Невід’ємною і обов’язковою складовою природоохоронного комплексу 
заходів щодо підвищення екологічної безпеки рисових зрошувальних сис-
тем є  моніторинг якості дренажно-скидних вод та морської води в  районі 
водокористування.

ВИСНОВКИ
Для підвищення екологічної безпеки рисових зрошувальних систем за-

пропонований комплекс природоохоронних заходів, який включає органі-
заційно-господарські, агротехнічні та інженерно-меліоративні заходи щодо 
попередження забруднення поверхневих та підземних вод в умовах засто-
сування засобів захисту рослин.

Результати дослідження пестицидів в елементах рисових зрошувальних 
систем і  факторів, які визначають їх детоксикацію, дозволили накреслити 
основні шляхи зменшення виносу пестицидів до колекторно-дренажної ме-
режі та водних об’єктів:

1. Оптимізація водопостачання та водовідведення.
2. Локалізація цих речовин в межах рисового чеку та інтенсифікація їх 

розкладу.
3. Знешкодження забруднених залишками гербіцидів колекторно-дре-

нажних вод.
4. Моніторинг складу і  властивостей колекторно-дренажних вод та 

води водоприймача в районі скиду.
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