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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
При розробці Стратегії розвитку Харківської області на 2021- 2027 роки та
Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках, були обґрунтовані та запропоновані
наступні напрями та завдання щодо її реалізації:
− Комплексна оцінка екологічної безпеки території Харківської області з
урахуванням системи екологічних індикаторів, рекомендованих ЄЕК ООН.
− Створення

регіональної

системи

екологічного

моніторингу

стану

довкілля.
− Екосистемні послуги на території області.
− Екологічне оздоровлення та відновлення малих річок басейнів р.
Сіверський Донець та р. Дніпро.
− Районування території Харківської області з виділенням небезпечних
територій екологічного ризику, пов’язаного з забрудненням підземних та
поверхневих вод питного призначення та обґрунтування заходів по реабілітації їх
якості і поширення їх використання.
− Формування регіональної екомережі Харківської області.
− Створення

регіональної

інтегрованої

системи

інформування

громадськості про стан довкілля (РІСІГСД).
Реалізація кожного з вищезгаданих завдань окремо та усіх у цілому суттєво
вплине на вирішення актуальних екологічних проблем області, матиме комплексну
позитивну дію на стан оточуючого середовища і значно підвищить екологічну
безпеку.
Екологічна ситуація у Харківській області характеризується багатоплановим
антропогенним впливом і низкою взаємопов’язаних екологічних проблем. З огляду на
це, необхідно проведення комплексної оцінки екологічної безпеки території
Харківської області з урахуванням системи саме екологічних індикаторів. Це
дозволить визначити найбільш важливі екологічні проблеми, науково обґрунтувати
пріоритетні

напрямки

природоохоронної
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діяльності,

окреслити

потреби

вдосконалення екологічного моніторингу й поліпшити інформування громадськості
про екологічну ситуацію.
Регіональна система екологічного моніторингу стану довкілля потребує
суттєвого вдосконалення. ЇЇ впровадження підвищить ефективності управління
охороною

навколишнього

природного

середовища,

забезпечить

поліпшення

екологічної безпеки території та населення області за рахунок:
-поліпшення якості та оперативності отримання на мережі регіонального
моніторингу даних;
-інтеграції значимої екологічної інформації, що надходить від суб’єктів системи
моніторингу довкілля та об’єктів підвищеної екологічної небезпеки;
-інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень в галузі охорони
довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної небезпеки;
-поліпшення забезпечення центральних органів виконавчої влади, Харківської
обласної

державної

адміністрації

та

місцевого

самоврядування

необхідною

інформацією про стан і прогноз розвитку екологічної ситуації в області;
-поліпшення інформування громадськості про стан довкілля.
Збільшення масштабів господарської діяльності та її вплив на всі компоненти
довкілля загострило проблему раціонального використання водних, біологічних і
рекреаційних ресурсів та їх охорону. Актуальним стає визначення екосистемних
послуг

на

території

області

та

їх

оцінка

з

урахуванням

сучасного

рівня

антропогенного навантаження. Основними негативними факторами, що впливають
на

водні

екосистеми,

визначені

забруднення

(особливо

скиди

стічних

вод

промислових та комунально-побутових підприємств) і зарегулювання стоку малих
річок. Особливо напружена ситуація внаслідок забруднення територій Харківської
області спостерігається у басейнах Сіверського Дінця та деяких притоках Дніпра. На
сьогоднішній день необхідно продовжувати дослідження сучасного стану екосистем
Харківської області, розробляти та впроваджувати рекомендації щодо врегулювання
користування послугами екосистем.
Екологічне оздоровлення та відновлення малих річок басейнів р. Сіверський
Донець та р. Дніпро є стратегічно важливим для територій з низьким рівнем
забезпеченості водними ресурсами. Харківська область відзначається дефіцитом
водних ресурсів. Водночас, практика водокористування, особливо на малих річках і
ставках області, є вкрай незадовільною. Річки перезарегульовані, водозахисні смуги
порушуються, стік повністю перекривається, русла захаращуються сміттям, тощо. Це
призводить до зникнення малих річок, підтоплення й заболочення територій та низки
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інших негативних наслідків. Зрештою відбувається скорочення загального річкового
стоку й виникає ще більший дефіцит водних ресурсів. З огляду на зазначене, є
актуальним вжиття заходів із екологічного оздоровлення малих річок області,
покращення гідрологічного режиму водозбірних територій, а також контролю і
впорядкування водокористування на малих річках.
В Харківській області існує загроза погіршення стану здоров’я населення, що
проживає в місцях інтенсивного техногенного навантаження. При зберіганні цієї
проблеми, існує екологічний ризик для здоров’я людей з незворотними наслідками.
Таким чином необхідним є районування території Харківської області з виділенням
небезпечних територій екологічного ризику, пов’язаного з забрудненням підземних та
поверхневих вод питного призначення та обґрунтування заходів по реабілітації їх
якості і поширення використання. Необхідним є відновлення якості забруднених
підземних та поверхневих вод, що використовуються для централізованого та
нецентралізованого водопостачання населення, а

також питних водозаборів

Борівського, Красноградського, Куп’янського районів, міст Красноград, Кегичівка,
Харкова, Лозової, Чугуєва, с. Кочеток. Харківської області на яких виявлене
перевищення, в порівняні з нормативними значеннями в питній воді, вмісту хлоридів,
кадмію, свинцю, брому, алюмінію, радону алюмінію, заліза, марганцю, стронцію в 2-4
рази. Для вирішення природоохоронних задач, спрямованих на оздоровлення
екологічного стану Харківської області, необхідно, зокрема, виконати районування її
території в залежності від інтенсивності техногенного навантаження на підземні та
поверхневі води; визначити зони екологічного ризику, та обґрунтувати комплекс
попереджувальних або ліквідаційних заходів.
Формування

регіональної

екомережі

Харківської

області

зумовлено

необхідністю створення єдиної територіальної системи, що призведе до поліпшення
умов для формування та відновлення довкілля забезпечить підвищення природноресурсного

потенціалу

території

Харківської

області,

дозволить

зберегти

ландшафтне різноманіття, місця існування та зростання цінних видів тваринного і
рослинного світу, шляхи міграції тварин через поєднання територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність
для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та
міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні.
Актуальною залишається проблема загальнодоступного одержання широкими
верствами населення узагальненої інформації про стан довкілля Харківської області,
її використання у засобах масової інформації (друкованих та електронних).
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Створення регіональної інтегрованої системи інформування громадськості про стан
довкілля дозволить вирішити проблему доступності згаданої екологічної інформації.
До задач, які підлягають вирішенню належить обґрунтування та створення системи
інтегрованих (якісних та кількісних) показників, що легко сприймаються та
інтерпретуються різними верствами населення. Технічними задачами є: створення
інтегрованої зосередженої бази екологічних даних та джерел впливу на екологічний
стан території; просте геоінформаційне відображення інтегрованих екологічних
показників; створення інструкцій для експлуатації та користування системою.
Реалізація завдань з вирішення існуючих екологічних проблем дозволить
зменшити негативні екологічні, соціальні та економічні наслідки, а також матиме
ефект попередження їх виникнення й поширення тощо.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕДУРИ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ОЦІНКИ
Стратегічна екологічна оцінка проектів державного планування (СЕО) – це
процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів
державного планування (ДДП) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення,
виправданих альтернатив та розроблення заходів із запобігання, зменшення та
відшкодування можливих негативних наслідків [1, 2, 3].
Однією з проблем втілення в практику процедур СЕО є недостатність належної
методичної бази такої процедури. В Протоколі про СЕО [1] та Законі [3]
регламентується сама процедура оцінки, окреслюється перелік документів, до яких
ця процедура застосовується, та коло питань, які необхідно розглянути при втіленні
процедури. Але досі не існує достатньо детально розроблених методичних вказівок
щодо впровадження такої процедури для різних типів планів та програм.
Серед існуючих розробок щодо цього питання слід виділити наступні. Це, в
першу чергу, Інформаційно-довідковий посібник із застосування Протоколу ЄЕК ООН
по

СЕО

[4],

приклади

практичного застосування процедури

[5],

Методичні

рекомендації з проведення стратегічної екологічної оцінки ДДП в Україні [6] (зі
змінами за наказами Мінприроди від 29.12.18 № 465 та від 14.07.19 № 260) та ряд
інших [7-9].
В наведених документах відображені загальні тенденції процедури СЕО,
послідовність дій, згідно з цією процедурою (скоупінг, скринінг), але не приділена
увага особливостям методології аналізу альтернатив та дослідження зв’язків між
окремими складовими комплексу дій, передбачених певним ДДП. Не враховуються
також особливості певних видів планів або програм, хоча вони суттєво розрізняються
за сутністю, масштабами, географічними та часовими рамками дій. На практиці,
відмінність між змістом заяв про обсяг СЕО різних ДДП нерідко може бути майже
непомітною, і судити про неї можна лише за назвою ДДП та розміром фінансування
розробки СЕО.
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В існуючих методичних розробках ідеологія СЕО визначається на основі
принципів, процедур та методів, які використовуються при оцінці впливів планованої
діяльності на навколишнє середовище (ОВНС), оцінці впливів на довкілля (ОВД) та
на здоров’я населення (ОВЗ).
В той же час, у порівнянні з процедурами ОВНС та ОВД, які розробляються на
рівні проектування окремих об’єктів, процедура СЕО має ряд переваг, що
відкривають нові можливості щодо зменшення негативних наслідків для довкілля. Це
пов’язано з тим, що процедура СЕО застосовується на більш високому рівні, а саме
при ухваленні рішень і розробці ДДП. На цьому рівні закладаються основи для
майбутніх проектів, які в подальшому підлягають процедурі ОВД, та для багатьох
інших ініціатив, впровадження яких потенційно може спричинити негативний вплив на
довкілля. При цьому, оскільки на стадії СЕО можливе врахування екологічних
чинників при визначенні фундаментальних основ документів, що розробляються
(чому, де і в який спосіб проводитиметься планована діяльність), потенціал СЕО
значно збільшує можливості подальших процедур ОВД щодо зменшення негативних
впливів на довкілля.
Таким чином, переваги СЕО, які необхідно враховувати методологічно,
полягають в наступному [7, 9]:
- на етапі СЕО надається можливість розгляду ширшого кола альтернатив
варіантів регіонального або секторального розвитку;
- часові та географічні рамки, які встановлюються на рівні ДДП, дають більше
можливостей для розгляду кумулятивних і широкомасштабних наслідків впливів
планованої діяльності;
- уможливлюється оптимізація і вдосконалення звітів про ОВД шляхом їх
ув’язки зі звітом про СЕО, зокрема, удосконалюється обґрунтування необхідності,
місця розташування і варіантів планованої діяльності на підставі заздалегідь
визначених екологічних наслідків;
- виникає можливість зниження витрат на природоохоронні заходи, оскільки
більш екологічно несприятливі варіанти можуть бути відхилені на стадії СЕО;
- на ранній стадії планування враховується думка громадськості.
Особлива увага в процедурі СЕО приділяється розгляду альтернатив.
В Протоколі про СЕО [1] вимагається рівне ставлення як до варіанту,
запропонованого в проекті плану або програми, так і до альтернативних варіантів.
При цьому принципово важливо, щоб ймовірні значні наслідки пропонованого
варіанту плану або програми і альтернативних варіантів були виявлені, описані і
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оцінені одним способом. Органу влади, відповідальному за затвердження ДДП, а
також органам влади і громадськості, залученим до процесу консультацій, має бути
надана достовірна інформація про існуючі розумні альтернативи і про те, чому їм не
було віддано перевагу. Таким чином, достатньо повна інформація повинна бути
представлена для кожної з відібраних розумних альтернатив.
При проведенні СЕО можуть розглядатися різні типи альтернатив:
- варіанти плану або програми, альтернативні по відношенню до початкового
варіанту;
- альтернативні варіанти окремих елементів плану або програми;
- альтернативні варіанти цілей.
Важливим питанням при впровадженні СЕО є вибір аналітичних інструментів і
методик. Науковим підґрунтям до виконання СЕО є системний підхід, що базується
на системному аналізі стратегії, що розробляється. З позицій системного підходу
план або програма становить складну систему, що формується із множини елементів
та підсистем, які пов’язані між собою та об’єднані для виконання певних цілей.
Особливістю такої системи є об’єднання в одній структурі штучної (планована
діяльність) та природної складової (довкілля) та необхідність формування різних
структур в залежності від типу альтернатив, що розглядаються.
При проведенні СЕО є доцільним вибудовувати ієрархічну систему рівнів
альтернатив:
- рівень цілей («основні цілі» в термінах Протоколу про СЕО) і пріоритетів, на
досягнення яких спрямовані план або програма – як правило, пропонуються ті чи інші
принципові підходи до задоволення потреб у розвитку, а також загальні напрямки
бажаного розвитку (наприклад, сценарії розвитку), але у СЕО пріоритети цілей ДДП
визначаються з точки зору забезпечення екологічної безпеки;
- рівень видів та способів діяльності, що вживаються для досягнення обраних
у СЕО пріоритетних цілей ДДП з найменшими негативними наслідками для довкілля
– можуть пропонуватися різні технічні альтернативи досягнення цілей (наприклад,
використовувані технології, виробничі процеси, способи доставки), різні місця
здійснення запропонованої діяльності, різні терміни або послідовність дій;
- рівень умов здійснення запропонованої діяльності – варіанти заходів,
покликаних

забезпечити

максимально

можливі

позитивні

екологічні

реалізації ДДП і звести до мінімуму його негативні впливи на довкілля.
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наслідки

Таким чином, при проведенні СЕО вся сукупність альтернатив оцінюється з
точки зору досягнення мети – забезпечення екологічної безпеки за критеріями
мінімізації негативних впливів на довкілля та здоров’я людини.
До завдань системного аналізу планів або програм при проведенні СЕО має
бути віднесено не тільки дослідження окремих процесів функціонування елементів
ДДП як системи (тобто безпосередньо аналіз), але й планування діяльності в цілому
у відповідності до визначених цілей, включаючи заходи управління, що мінімізують
негативні впливи на довкілля (тобто синтез, який є завданням більш високого рівня,
ніж аналіз).
Методологічно системний аналіз плану або програми для використання в
процедурі СЕО має включати декілька етапів, а саме: словесний (або вербальний)
опис,

інформаційний

опис,

декомпозицію

(або

структурний

опис)

системи,

функціональний опис, аналітичний, включаючи графічний, опис.
На етапі словесного опису визначаються: передумови проблеми; рівень ДДП
(загальнодержавний, регіональний або місцевий); головні стадії прийняття рішень;
очікування громадськості; аналіз попередньої ситуації та інші.
На

етапі

інформаційного

опису

обмежується

складність

проблеми,

уточнюються цілі, визначаються фактори, що впливають на вирішення проблеми,
уточнюються можливі стратегії та критерії оцінки.
На етапі структурного опису виділяються два типи складових: множина
факторів, критеріїв та цілей та множина зв’язків і встановлюється співвідношення цих
множин між собою.
На етапі функціонального опису встановлюються зв’язки цілі системи з
засобами досягнення цілі з використанням критеріїв оцінки досяжності цілі та оцінки
засобів, що розглядаються.
На етапі аналітичного опису системи мають встановлюватись кількісні
характеристики, але аналітично описати складну систему засобами класичної
математики дуже проблематично і встановити детерміновані зв’язки між елементами
та цілями системи часто неможливо. Для реалізації процедур СЕО є доцільним
використання

аналітично-експертних

методів,

що

на

підставі

комплексної

багатофакторної оцінки дає змогу встановлювати область допустимих рішень.
Графічний опис доповнює можливості цих методів.
Такий підхід реалізується в роботах [10-12].
Таким чином, існує необхідність вдосконалення інструментів і методів
співставлення численних варіантів планованої діяльності за процедурою стратегічної
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екологічної оцінки (СЕО). Таке вдосконалення має відбуватись з використанням
можливостей системного аналізу та впровадження комплексної багатофакторної
екологічної оцінки.
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ВАЖКІ МЕТАЛИ У ҐРУНТАХ ТА РОСЛИННОСТІ ПРИДОРОЖНЬОГО
ПРОСТОРУ
Автомобільний транспорт є ключовим елементом транспортної системи будьякої держави. Збільшення кількості автотранспортних засобів в нашій країні
призводить до серйозного загострення екологічних проблем, особливо через низький
рівень техніко-експлуатаційних показників та великий середній вік автомобілів. В
результаті, через шкідливий вплив автомобільного транспорту, потерпають не лише
люди, але й рослинний та тваринний світ.
Поряд з цим, постійне зростання кількості автомобільного парку потребує
розширення дорожньої мережі країни.
Так, станом на 1 січня 2020 року загальна протяжність доріг України складала
161,9 тис. км. З них з твердим покриттям 158,4 км (97,8 %), ґрунтових доріг 3,52
тис.км Кількість мостових споруд складає 16150 шт., протяжністю 384,14 км.
Щільність автомобільних доріг складає 0,277 км/км2 території. Середньозважене
значення категорійності доріг по Україні складає 3,7 [1].
Також у 2020 році уряд планує відремонтувати понад 6,5 тис. км

доріг,

збудувати об'їзні шляхи у Дніпрі, Львові, Житомирі, Рівному, Тернополі, Береговому,
Дунаївцях та Кобилянці загальною протяжністю 101,5 км та розширити мережу
швидкісних доріг [2]. З огляду на це, задля виявлення негативного впливу та
забезпечення

збереження

навколишнього

середовища

необхідно

проводити

моніторинг екологічної безпеки експлуатації автомобільної дороги.
Загальновідомо, що система «автомобіль-дорога» є джерелом надходження
забруднюючих речовин у придорожній простір. Одними з найбільш небезпечних
забруднювачів серед токсичних речовин є важкі метали передусім кадмій, нікель,
хром, мідь, кобальт, свинець та марганець, які справляють на біоту довкілля, в тому
числі і на людину, канцерогенний, мутагенний та тератогенний вплив.
В навколишнє природне середовище вони потрапляють в результаті роботи
автотранспортних засобів (гальмівні масла, антидетонаційні добавки, присадки до
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палив та мастил, стирання автопокришок та циліндрів двигуна, знос шин,
підшипників, вкладишів, покриттів кузовів) та стирання дорожнього полотна при його
експлуатації [3].
Саме тому дослідження важких металів в придорожньому просторі повинно
бути

невід’ємною

частиною

моніторингу

екологічної

безпеки

експлуатації

автомобільної дороги.
Об’єктом дослідження було обрано ділянку дороги міжнародного значення М29 Харків-Дніпро, яка є частиною Європейського маршруту E105.
Ділянка автомобільної дороги (20 км – 22 км від перетину з М-03)
характеризується

наступними

транспортно-експлуатаційними

показниками:

магістральна автомобільна дорога; інтенсивність руху 2 680 авт./добу; склад руху (P
%): легкі вантажні автомобілі (до 2,5 т) – 21,6 %, середні вантажні автомобілі (до 5 т)
– 13,4 %, важкі вантажні автомобілі (більше 8 т) – 6,0 %, мікроавтобуси – 17,2 %,
автобуси – 1,5 %, легкові автомобілі – 40,3 %; середня швидкість руху 110 км/годину.
Геометричні параметри дороги: ширина проїзної частини 16 м (4 смуги руху);
тип покриття – асфальтобетон; центральна розділова смуга – 8 м; ширина смуги для
зупинки – 2,5 м.
Для вибору оптимальних ділянок відбору проб використовували комплексну
станцію прямих вимірів з часом відгуку – лише 1с. До станції входить лазерний
датчик якості повітря PM2.5 пилу Nova SDS011 та датчик параметрів середовища
Bosch Sensortec BME680 HSMI. Окрім того, використана у станції мікросхема BME680
має вбудований металооксидний датчик (Metal Oxide Semiconductor) летких
органічних сполук (ЛОС) та датчики, що дозволяють вимірювати тиск, температуру,
вологість і якість повітря. Завдяки використанню в SDS011 принципу лазерного
розсіювання концентрація частинок пилу у повітрі оцінюється за загальноприйнятою
класифікацією - розміром від 0,3 до 2,5 мкм і від 2,5 до 10 мкм з точністю макс. ± 10
мкг/м3 [4.5].
Необхідно звернути увагу, що застосування експрес-оцінки прямих вимірів
дозволить проводити відбір проб лише в тих точках де спостерігається динаміка
наявного складу ЗР в атмосферному повітря, що прямо корелює з інтенсивністю руху
транспорту автомобільною дорогою.
Вплив експлуатації вибраної ділянки дороги на довкілля оцінювали за
показниками вмісту важких металів в рослинах (у листі дерев та лікарських трав) та
ґрунті придорожнього простору за методом атомно-абсорбційної спектроскопії.
В залежності від інтенсивності руху транспорту автомобільною дорогою за
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допомогою зазначеної вище станції було проведено оцінку динаміки стану
забруднення повітряного середовища придорожнього простору. На тих ділянках, де
було зафіксовано зміну стану атмосферного повітря проводили відбір проб ґрунту та
рослинності, а саме на відстані 10 м, 50 м та 100 м від полотна дороги. Контрольні
зразки рослинності відбирались на відстані 450 м від полотна дороги [6].
Для дослідження відбирали зразки рослинності, які є типовими для прилеглої
до дороги місцевості: береза бородавчаста (Betula pendula), деревій щетинистий
(Achillea setacea), верба біла (Salix alba), сосна звичайна (Pinus sylvestris), парило
звичайне (Eupatoria), вільха клейка (Аinus glutinosa), осика звичайна (Populus
tremula).
Дослідження вмісту важких металів у відібраних зразках рослинності та ґрунту
проводилось
атестованому

в лабораторії «Еколого-аналітичних
оптико-емісійному

спектрометрі

досліджень» УКРНДІЕП на

високої

роздільної

здатності

з

індуктивно-зв'язаною плазмою PlasmaQuant PQ 9000 Elite.
Відбір та аналіз проб на вміст важких металів проводили з трикратною
повторюваністю.
За результатами проведених лабораторних досліджень виявлено накопичення
в рослинності придорожнього простору важких металів вище ГДК. В осиці звичайній
перевищення Mn, Co, Zn, Cr; вербі білій - Cu, Mn, Co, Cd, Cr; деревію щетинистому Cu, Mn,Cr; парилі звичайному, сосні звичайній, березі бородавчастій та вільсі клейкій
перевищення ГДК за Mn та Cr.
Поряд з цим встановлено також перевищення ГДК важких металів і в зразках
ґрунту за Cu, Mn, Cd, Cr, Ni та Pb.
Діапазон перевищень ГДК для різних хімічних речовин у різних рослинах та
ґрунті різний і представлений у таблиці 1.
Таблиця 1 – Діапазон перевищень ГДК у відібраних зразках грунту та рослинності.

Важкий метал

Перевищення ПДК

Cu
Mn
Pb
Co
Cd
Ni
Cr
Zn

1,3ПДК – 1,5ПДК
1,3ПДК – 3,6ПДК
1,3ПДК – 2,7ПДК
1,1ПДК – 1,9ПДК
1,3 ПДК – 2,5ПДК
1,1 ПДК-2,4ПДК
2,3ПДК – 4,3 ПДК
не більше 1,3 ПДК
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Після опрацювання лабораторних досліджень було встановлено ранговий ряд
накопичення важких металів у досліджуваних зразках придорожньої рослинності та
ґрунту (табл.2)
Таблиця 2. – Ранговий ряд накопичення важких металів у рослинності та ґрунті
придорожнього простору.
Відібрана проба
Береза бородавчаста
Сосна звичайна
Парило звичайне
Вільха клейка
Деревій щетинистий
Верба біла
Осика звичайна
Ґрунт

Ранговий ряд
Mn > Fe > Zn > Cu > Cr > Ni > Cd > Pb > Co

Fe > Mn > Zn > Cu > Cr > Ni > Pb > Cd > Co
Fe > Zn > Mn > Cu > Ni > Cr > Co > Cd > Pb
Zn > Mn > Fe > Cu > Ni > Cr > Co > Cd > Pb
Fe > Mn > Cr > Zn > Cu > Ni > Co > Pb > Cd

Аналіз отриманих результатів корелює зі схожими результатами попередніх
досліджень інших дослідників, що займались даною тематикою. Для розробки
ефективних заходів щодо забезпечення екологічної безпеки експлуатації дороги та
зменшення її негативного впливу на довкілля доцільно продовжити натурні
дослідження для з'ясування зміни накопичення важких металів за роками.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АОРs ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СТІЧНИХ ВОД (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

ТА

Проведено аналіз вітчизняної і світової науково-технічної літератури щодо
існуючих методів АОРs технологій. Встановлена перспективність і ефективність
використання напівпровідникових фотокаталізаторів на прикладі ТіО2 для очищення
стічних

вод

від

органічних

речовин.

ТіО2

характеризуються

високою

фотокаталітичною активністю, хімічною стійкістю і малою токсичністю. Визначено, що
досягнення високого ступеню очищення води від органічних речовин, а також вірусів,
бактерій тощо можливе лише при оптимізації технологічного процесу і проведення
випробування.
Забруднення води є проблемою глобального масштабу. Органічні сполуки
природного і штучного походження постійно потрапляють в довкілля з відходами
промисловості і сільського господарства. Промислові очисні споруди здатні видалити
в достатній об’єм забруднюючих речовин з використанням різних технологій
очищення

-

осадження,

фільтрації,

коагуляцію,

флокуляцію,

фільтрування,

знезараження, біотехнологічних методів та ін. що вважаються відносно ефективними
і безпечними при очищенні стічних вод. Але нажаль ці технології малоефективні
відносно біологічно токсичних і важко розкладних органічних сполук, процеси
знешкодження яких вимагають застосування вдосконалених методів (наприклад,
використання активованого вугілля, наномембранного фільтрування тощо), що
мають високу собівартість і часто економічно недоцільні.
На сьогоднішній день багато досліджень всесвітніх вчених спрямовано на
розробку АОРs (Advanced Oxidation Processes) технологій. Висока ефективність
технологій (АОРs) обумовлена утворенням активних радикалів, які сприяють
окисненню органічних і неорганічних речовин, що важко розкладаються, та
інактивації мікроорганізмів. Ланцюгові радикальні процеси мають низьку енергію
активації, у тому числі процесів знезараження, найбільш активними гідроксильними
радикалами ОН- та іншими активними формами кисню (АФК). До АОРs технологій
відносять комбіновані фізичні та хімічні методи (УФ-опромінювання (УФ), озонування
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(О3), УФ і Н2О2, УФ і О3/ Н2О2, УФ і ТiO2 тощо), що здатні очистити воду

від

забруднюючих домішок до дуже низьких концентрацій. При використанні таких
методів досягається високий рівень знезараження [1]. У таблиці 1 наведені комбінації
окиснювачів та ефекти при їх застосуванні.
Таблиця 1 – Окиснювачі і їх комбінації та ефект при їх використанні

Окиснювачі
Н2О2 – 2 г/дм3
Озон – 1,6 г/дм3
УФ – 7 мДж/см2
Н2О2 –2 г/дм3
Озон –1,6 г/дм3
УФ –7 мДж/см2
Н2О2 1%
УФ (λ=254 нм)
УФ 0,025 і 0,2
мДж/(см2·с) швидкість
подачі О3 1,5 і 3,8
мг/хв·дм3
УФ / О3 + ртyтна лампа
середнього тиску
Tungsram100+імпульсна
ксенонова лампа ІФП800
УФ/Н2О2 лампа низького
тиску з дозою УФ 200
мДж/см2 з одночасною
дією Н2О2 (30 мг/дм3)
УФО /Н2О2
УФО /Н2О2 (10 мМ) 3
години експозиції
УФО / Н2О2 (20 мг/дм3)
Н2О2+іони Сu, Ag, Zn

Ефект при використанні
Синергітичний ефект щодо культури Е.coli

Знезараження води

Синергітичний ефект щодо спорової культури
Bac.subtilis, Bac. Cereus, Bac. pumilis, Cl. Sporogenes та
клітин E. coli R-12, Str. faecalis
Адитивний ефект. Кількість бактерій знижується на 2,53,5 порядки.

Антагоністичні ефекти, що впливають на зменшення
мікроорганізмів

70 % деструкція токсину, розпад фармпрепаратів
(ібупрофен, дефінілгідрамін, диметілфенілпіразолон,
феніфтоїн)
Летальна синергічна реакція щодо грибкового патогена
Fusarium solani
Зниження значення БСК на 87%
Знезараження
Бактерицидний ефект

Дослідженнями [1] встановлено, що ефективність використання УФ / О3 вище
ніж кожного з дезінфектантів. Також визначено, що ефективність УФ / О 3 обробки не
залежить від джерела ультрафіолету, що використовується, а залежить від дози у
діапазоні 200–290 нм.
Також авторами [2] з’ясовано, що додавання Н2О2 (5-10мг/дм3) у процесі
поліхроматичного УФ у дозах, які використовуються при дезинфкекції, значно
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підвищує рівень утворення нітритів (на 15-40%, при чому при рН=6,5 вище ніж при
рН=8,3) у порівнянні з контролем без Н2О2, що є наслідком посиленого утворення
пероксидів та збільшенням розчинності гідроксильних радикалів при додаванні Н2О2.
Ефективність впливу УФ у комбінації з гама-променями

(35 і 62 Дж/м2)

досліджували на інактивацію Е.coli у первинно- та вторинно – очищених стічних
водах відповідно. Встановлено, що зміна доз γ-випромінювання не впливала суттєво
на ступінь інактивації.
В УКРНДІЕП [3] була проведена оцінка ефективності інактивації антибіотика
ципрофлоксацину

комбінуванням

фізико-хімічних

методів

(озонування,

УФ-

опромінювання, оброблення пероксидом водню) у водному середовищі. Показана
перспективність використання озонування, а також систем О3/УФ і О3/УФ/Н2О2 для
зниження токсичної дії залишків антибіотика ципрофлоксацина щодо тест-об’єкта
Escherichia coli в водному середовищі. Так, у процесі оброблення розчину
антибіотика озонуванням сумісно з УФ опромінюванням ступінь токсичності
антибіотика відносно тест-об’єкта знижувалась на (63 – 72)% при концентрації озону
15 г/дм3 протягом 10 – 15 хв. оброблення, що свідчить про інактивацію антибіотика.
Також відмічено, що оброблення тест-об’єкта сумісно озоно-повітряною сумішшю,
УФ-опромінюванням і пероксидом водню (О3/УФ/Н2О2) призвело до повного
біоцидного ефекту, при якому ферментативна активність бактерій кишкової палички
була

пригнічена,

що

пов'язано

з

високим

залишковим

редокс-потенціалом

обробленого, таким способом, розчину ципрофлоксацину.
За даними [1] для дуже забруднених стічних вод перспективним методом є
фотоліз Н2О2 під дією Fe+ (система Фентону) серед оксидних методів (Fe+/Н 2О2/УФ,
TiO2/УФ, Fe+/О2/УФ, Fe+/О3/УФ). Даний метод також є дешевшим у порівнянні з
озонуванням (висока вартість УФ-ламп і енергія).
Фотосистема Фотофентону ефективна для розпаду трибромметану [4], для
деструкції антибіотиків [5, 6] при БСК5 до 419 мгО2/дм3, завислих речовин – до 250
мг/дм3), видалення органічного вуглецю, важких металів (As, Cu, Pb), загального
фосфору, інактивації бактерій та зменшення токсичності стічних вод.
Використання

напівпровідникових фотокаталізаторів з метою генерування

вільних радикалів для активації процесів окислення органічних сполук є одним з
найбільш перспективних методів для реалізації економічної і енергоефективної
методики очищення води. Головною перевагою є те, що в "ідеальних" умовах
фотокаталітичний матеріал не потребує заміни, що забезпечує безперервність
роботи пристроїв на його основі.
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В якості таких фотокаталізаторів можуть бути використані напівпровідники на
основі оксидів титану (TiO2) і цинку (ZnO), які характеризуються високою
фотокаталітичною активністю, хімічною стійкістю, біосумісністю і малою токсичністю.
Цікавість до TiO2

пов’язана не тільки з його унікальними оптичними

властивостями та біологічною сумісністю з живими тканинами, а з точки зору
практичного використання за його антибактеріальні та каталітичні властивості.
Фотокаталізатори на основі TiO2 застосовуються для створення антибактеріальних і
самоочисних покриттів. Так, закордонні фірми AFG Industries, Pilkington, PPG
Industries, Deutsche Steinzeug Kerami, АGС F1аt Glass Europe в промислових
масштабах випускають самоочисне скло і поливу з TiO2 для покриття [7]. Також
з’являються

данні

про

перспективність

використання

фотокаталітичного

нанопокриття на основі TiO2 у боротьбі з короновірусом [8].
Для активації фотокаталітичних процесів у присутності цих матеріалів
використовують джерела випромінювання з довжиною хвилі, що лежить у ближній
ультрафіолетовій (УФ) області (λ < 400 нм).
На сьогоднішній день існує два основні методи обробки води з використанням
фотокаталітичного процесу: введення фотокаталізатора в порошкоподібній формі у
воду (суспензійний метод) і формування фотокаталізатора на поверхнях, що
контактують

з

водою

(система

з

нерухомим

шаром,

іммобілізований

фотокаталізатор) [9]. Перевагою суспензійного методу є те, що площа межі розділу
фаз між поверхнею фотокаталізатора і рідиною значно більше, чим в системі з
нерухомим шаром і, отже, відбувається ефективніша генерація радикалів або пряма
взаємодія

із

забруднюючими

речовинами.

Іммобілізований

фотокаталізатор

дозволяє уникнути додаткової операції фільтрації розчину, що очищається, після
закінчення фотокаталізу і дозволяє ефективно організувати проточний процес
очищення.
Авторами [9] підтверджена ефективність фотокаталітичного очищення води від
органіки нерухомим фотокаталітичним шаром в проточному реакторі, що є
компактним надійним рішенням для аналізу ефективності і швидкості протікання
фотокаталітичних процесів в реальному часі у лабораторних умовах. У якості
каталізаторів булі використані покриття (TiO2) і цинку (ZnO), що одержані зол-гель
технологією на підложках з алюмінію (т.ч. марка А0). Слід відзначити, що
використання фотокаталітичного покриття під випромінюванням УФ лампи
кращій результат аніж під випромінюванням УФ світлодіодом.
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дало

Автори [10] показали, що використання фотокаталітичного покриття на основі
TiO2 є ефективним рішенням для
сполук.

У

роботі

розкладання високих концентрацій органічних

використовували

ценосфери,

на

які

було

нанесено

фотокаталітичне покриття на основі TiO2.
В

УКРНДІЕП

була

встановлена

перспективність

використання

фотокаталізаторів у тому числі TiO2 як нетоксичного інертного наноматеріалу у
системі очистки для попередження біологічного забруднення транскордонних водних
об’єктів баластними водами [7]. Таким чином, розробка і дослідження ефективних
фотокаталізаторів на основі наноструктурованих напівпровідникових матеріалів є
перспективним науковим напрямком.
Огляд літератури показав необхідність

і перспективність

подальших

досліджень та розробок у напрямку АОРs технологій. Можна констатувати,

що

досягнення високого ступеню очищення води від органічних речовин, вірусів,
бактерій тощо можливе лише при оптимізації технологічного процесу. Однак жоден
хімічний дезінфектант або їх група не може бути універсальними для всіх випадків,
тому для кожного конкретного об'єкту необхідно враховувати всю сукупність
факторів, що впливають: хімічний склад води, певну ступінь знезараження, екологічні
наслідки та можливий вплив на здоров'я людини. Остаточно оцінити обраний метод
очищення або знезараження можна лише після проведення випробувань у
природних умовах з визначенням можливих побічних продуктів реакції, що зводять
ризик їх шкідливого впливу на людину та навколишнє середовище до мінімуму.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАСС –
СПЕКТРОМЕТРИИ ВТОРИЧНЫХ ИОНОВ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТНОГО
АНАЛИЗА КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНАХ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК И ЦЕЛЕЙ ГАРАНТИЙ
МАГАТЭ
Антропогенное воздействие на окружающую среду в районе расположения
ядерных установок, в т.ч. АЭС, формируется главным образом за счет факторов
нерадиационной природы, поэтому вычисление радиационной составляющей в
экологических сдвигах и их прогноз возможен только при комплексном
экологическом мониторинге, включающем оценку и радиационной, и химической
обстановки. Поскольку одна из основных задач экологического мониторинга
заключается

в

необходимости

раннего

предупреждения

нежелательных

последствий антропогенных воздействий на экосистемы, то данные наблюдений
за поведением химических микро- и (или) макроэлементов, в число которых входят
тяжелые металлы, может сыграть важную роль при оценке и прогнозе радиационной обстановки.
В настоящем докладе обосновывается возможность применения
масс-спектрометрии
загрязнения

вторичных

компонентов

ионов

природной

(МСВИ)
среды

при

для

анализа

проведении

метода

химического
комплексного

радиоэкологического мониторинга района расположения ядерной установки (на
примере АЭС), а также для целей контроля выполнения гарантий МАГАТЭ по
нераспространению ядерных материалов.
Сущность

метода

МСВИ

заключается

в

следующем

(рис.1):

высокоэнергетические ионы (Ar+, He+, O2+ или др.) c энергиями 0,2 - 30 кэВ (первичные)
создаются с помощью ионной пушки (1 или 2), фокусируются на твердотельном
образце (3) и выбивают с его поверхности некоторое количество т.н. вторичных ионов
(4). Эти вторичные ионы затем собираются ионными линзами (5) и отфильтровываются
масс-анализатором в соответствии с их атомными массами (6). Регистрация ионных
токов производится либо при помощи электронного умножителя (7, вверху), либо
цилиндра Фарадея (7, внизу), либо CCD экрана (8).
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Рисунок 1 – Схема динамического масс-спектрометра вторичных ионов

Результаты сравнения аналитико-экономических характеристик метода МСВИ
с

аналогичными

характеристиками

таких

широко

известных

методов,

применяемых для химического элементного анализа компонентов природной
среды, как эмиссионный спектральный, атомно-абсорбционный и нейтронноактивационный анализы, свидетельствуют о том, что метод МСВИ не уступает,
а по некоторым параметрам, таким как экспрессность (с учетом подготовки
пробы для анализа – до 90 минут); диапазон определяемых элементов (все
элементы периодической системы и их изотопы), диапазон минимально
определяемых концентраций (от

10 - 4 до 10 -7 %), простота подготовки проб

для анализа, превосходит эти методы (Табл.1).
Таблица 1 – Аналитико-экономические характеристики некоторых методов элементного
химического анализа
Характеристика метода

Методы анализа
МСВИ

ЭСА

ААА

НАА

2

3

4

5

1
Диапазон минимально
определяемых концентраций,

-4

10 – 10

-7

-1

10 – 10

-4

-1

10 – 10

-7

-4

10 – 10

%
Количество определяемых
элементов в одном образце

Все элементы
периодической
системы и их изотопы

25

10 – 70

10 – 60

10 – 80

-7

Ошибка количественного
анализа, %

10-25 (с
использованием

15 - 20

7 - 15

10 - 20

Озоление,

Озоление,

Не

стандартов).

Специальная подготовка

Не требуется,

пробы

озоление

Минимальная навеска пробы

-6

10 – 10

10 – 10

-5

10 – 10

10 – 90

30 – 1500

30 – 1000

2 – 1000

2000

600

100

600

2

2

1,5 10

1,5 10

5,3

1,0

2,3

17,0

10 – 10

для анализа, г

растворение растворение требуется

-11

-1

-1

-3

Время анализа одной пробы,
включая время на ее
подготовку, мин
Полезное количество
информации*, бит
Степень эффективности
метода*

-3

-2

Относительные разовые
капитальные затраты на
внедрение

оборудования**,

тыс. долл.США/год
* Значения, полученные при помощи расчетов по специальной методике [1].
**Ориентировочные данные, взятые с учетом стоимости промышленного
оборудования в 2005 году.

В работах автора с сотрудниками [2,3] разработаны теоретические основы
количественного

МСВИ-анализа

и

МСВИ-методика

для

практического

определения тяжелых металлов в компонентах природной среды, которая была
апробирована на пробах почвы и гидробионтов (мидии) на отечественном
промышленном

масс-спектрометре МС-7201М.

Полученные методом МСВИ

результаты показали высокую воспроизводимость (стандартные отклонения – 0,01

 0,03) анализа, но недостаточно высокую (±25  100%) правильность, т.е.
совпадение с данными анализа, который был выполнен методом эмиссионного
спектрального анализа, принятым нами за эталонный (правильный) метод.
Результаты
основание

теоретических

полагать,

характеристикам,

что

может

и

метод
быть

экспериментальных
МСВИ,

благодаря

рекомендован

для

исследований
своим

дают

аналитическим

определения

содержания

химических элементов в компонентах природной среды в районах расположения
ядерно-энергетических предприятий. Комплекс из методов МСВИ и эмиссионного
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спектрального анализа может стать максимально эффективным аппаратурным
средством

при

проведении

комплексного

радиоэкологического

мониторинга

окружающей среды в районах расположения ядерных установок, в т.ч. АЭС, что
подтвердили работы по его применению на нескольких АЭС Украины [4 ].
На базе промышленного масс-спектрометра типа мини-ВИМС МС-7201 был
создан макет масс-спектрометра вторичных ионов для элементного анализа
компонентов природной среды, который может найти применение для оперативного
обнаружения, например, в аварийных ситуациях, источников химического и
радиоактивного загрязнения почвы, растительности, гидробионтов и др., а также для
контроля в стационарных и полевых условиях уровня их загрязнения.
Дальнейшее развитие метода МСВИ как количественного метода химического
анализа компонентов природной среды должно быть связано с:
-

подробным изучением особенностей вторичной ионной эмиссии из

компонентов природной среды;
-

выяснением механизма вторичной ионной эмиссии образцов природных

объектов и его количественного описания;
-

изготовлением

стандартных

образцов

различных

компонентов

природной среды;
-

составлением банка масс-спектров веществ загрязняющих природную

среду для их автоматической идентификации;
-

исследованием и разработкой способов повышения чувствительности

масс-спектральных приборов, используемых для анализа компонентов природной
среды;
-

исследованием возможности автоматической работы прибора без

участия обслуживающего персонала в режиме мониторинга с автоматическим
предупреждением о превышении ПДК контролируемых загрязняющих веществ;
-

разработкой методики, средств и приборов для автоматизированного

отбора и подготовки проб для определения низких концентраций загрязняющих
компонентов природной среды веществ, в т.ч. радионуклидов.
Кроме упомянутого выше использования, метод МСВИ может успешно
применяться (и уже применяется) для решения ряда других практических задач
ядерной энергетики и технологии: для целей контроля соблюдения гарантий
МАГАТЭ в отношении ядерных материалов, при технологическом контроле
процессов производства продуктов ядерно-топливного цикла и их сертификации, для
определения степени обогащения расщепляющихся материалов и их чистоты и др.
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО РИСКА ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
НА
ОСНОВЕ
ДАННЫХ
О
РАДИОЁМКОСТИ
ПОЧВЕННОГО СЛОЯ, ЗАГРЯЗНЕННОГО РАДИОНУКЛИДАМИ
Оценка риска от воздействия радиоактивных и химических веществ в
настоящее время является актуальным научным направлением, эффективным
инструментом управления качеством среды и здоровьем человека. Данное научное
направление поддерживается и используется в практической деятельности многих
международных организаций: Научным комитетом по действию атомной радиации
ООН

(НКДАР),

Всемирной

организацией

здравоохранения

(WHO,

ВОЗ),

Международной Комиссией по радиологической защите (МКРЗ), МАГАТЭ и др.
Разработаны соответствующие методики оценки риска, которые нашли
практическое применение при анализе безопасности опасных производственных
объектов; управлении радиационной безопасностью и анализе эффективности
защитных мер на загрязнённых радионуклидами территориях; классификации
опасности радиоактивных и токсических химических отходов и др.
Разработка

методологических

подходов

к

оценке

и

управлению

радиационными рисками связана с созданием и развитием системы радиационной
защиты, основные положения которой содержатся в Рекомендациях Международной
Комиссии по радиологической защите (МКРЗ).
Так, в Публикации 60 МКРЗ (1991) была приведена количественная
характеристика риска возникновения стохастических эффектов от хронического
облучения населения

эффективной дозой 1 мЗв в год и значения совокупного

ущерба для здоровья, определены количественные критерии приемлемого риска
развития стохастических эффектов и соответствующие им дозовые пределы.
Важным положением в этих рекомендациях стало разделение видов деятельности с
источниками излучения на практическую деятельность и вмешательство.
В Публикации 103 МКРЗ (2007) взамен видов деятельности и анализа
процессов

введены

три

ситуации

облучения:

планируемое,

аварийное

и

существующее, которые рассматриваются с точки зрения радиационной защиты
раздельно, в том

числе в плане применения основных принципов и численных
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дозовых ограничений. Отмечается, что практическая система радиационной защиты
по-прежнему базируется на предположении о том, что в диапазоне малых доз
(менее 100 мЗв) выход рака и наследственных заболеваний прямо пропорционален
увеличению дозы облучения соответствующих органов и тканей. Основываясь на
этом, и в связи с новыми научными данными, в Публикации 103 приведены
уточненные коэффициенты риска.
Кроме того, в этой же Публикации были закреплены положения, касающиеся
оценки риска потенциального облучения и возможного воздействия на окружающую
среду.
Следует сказать, что предложенная в упомянутых выше Публикациях МКРЗ
концепция оценок риска в диапазоне малых воздействий применима исключительно
в целях относительного сравнения различных технологий, либо сравнения
гипотетической пользы и гипотетического ущерба, а не для оценки количества
реальных потерь жизни у населения по величине коллективной дозы радиации.
Например, в НРБУ-97 приведена величина верхнего уровня приемлемого
индивидуального риска при техногенном облучении лиц из числа населения в
условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующего излучения, равная
5,0·10-5. А в НРБУ-97/Д-2000 устанавливаются численные значения референтных
рисков потенциального облучения, не превышающие уровни приемлемости для
населения: 510-5 год-1.
Значение радиационного риска для населения, проживающего в районе
расположения ядерной установки (ЯУ), в т.ч. АЭС, рекомендуется устанавливать на
основе данных радиационного мониторинга, который проводится по существующим
в настоящее время методикам. Рассчитанные по ним значения риска характеризуют,
как правило, ограниченные, небольшие участки, на которых проводятся измерения.
Они не являются представительными и не полностью отражают объективную
опасность облучения населения проживающего на всей территории района
расположения РУ. Поэтому такие данные являются необходимыми, но не
достаточными для снабжения органов управления достоверной информацией с
целью

подготовки

и

принятия

управленческих

решений

по

регулированию

радиационных рисков и обеспечению радиационной безопасности человека на
социально приемлемом уровне.
В настоящей работе мы предлагаем оценивать радиационный риск для
населения через определение радиационной ёмкости ландшафтов (ландшафтных
элементов, экосистем), составляющих территорию вокруг радиационно-опасного
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объекта, основанное на применении методологии комплексного
радиоэкологического мониторинга (РЭМ) районов расположения таких объектов,
описание которой приведено в работе [1].
Такая методология обеспечивает равную точность и представительность
результатов

измерения

радиационных

параметров,

характеризующих

всю

контролируемую территорию, максимальную вероятность обнаружения загрязнения
выбросами при любых метеоусловиях, учет миграционных процессов, привязку к
характеристикам источника выброса.
Суть понятия радиационной ёмкости, примененного к ландшафту в целом и
его элементам [2], заключается в том, что в отличие от концентрации, радиоёмкость
учитывает размеры и свойства ландшафтного элемента и позволяет учесть
масштабы миграции радионуклидов (РН) и их максимальное накопление в нем,
которое сопоставляется с уровнем негативного воздействия загрязнителей на биоту,
находящуюся на поверхности или в объеме ландшафтного элемента, или на
человека. В таком варианте радиационная ёмкость ландшафтного элемента
определяется как активность РН, накопленных в ландшафте за бесконечный
промежуток времени, и находящихся в равновесии с их содержанием в
сопряженных ландшафтных элементах при параметрах миграции, присущих
данному ландшафту.
Радиационная ёмкость ландшафтного элемента (Rki ,Бк) оценивается
следующим выражением:

Rki =   K ij q ijdS ,
j

где суммирование проводится по всем j-м путям поступления РН в k-й ландшафтный
элемент, а интегрирование берется по всей территории (S,м2), подвергшейся
воздействию i-го источника; Ki , м/год – коэффициент, который определяет скорость
миграции РН в ландшафтном элементе; qij – объемная активность (содержание) РН,
поступивших в ландшафтный элемент от i-го источника по j-му пути, Бк/м3.
Покажем на упрощенном примере как можно реализовать на практике
предлагаемый подход к определению радиационной ёмкости ландшафтного
элемента территории расположения реальной АЭС и как с его помощью определить
уровень радиационного воздействия АЭС (дозовую нагрузку) на население.
Рассмотрим для простоты схему однокамерной модели поступления РН в
окружающую среду, где в цепочке переноса РН имеются лишь два звена: выброс в
атмосферу из АЭС и ландшафтный элемент. В качестве камеры, в которой
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происходит поглощение РН, рассмотрим почвенный слой одного из участков
относительно открытой местности в зоне наблюдения Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Этот участок состоит в основном из черноземов обыкновенных малогумусных, с
минимумом растительного покрова. Участок выбирался по специальной методике
районирования

зоны

наблюдения

АЭС,

основанной

на

выше

упомянутой

методологии РЭМ, заключающейся в её делении на районы, однородные по
ландшафтно-геохимическим характеристикам.
В качестве поглощающего почвой элемента возьмем радиологически опасный
с точки зрения воздействия на человека и биоту бета-, гамма излучающий
радионуклид -

137Cs,

выбрасываемый с АЭС. Рассмотрим только его вертикальную

миграцию, как имеющую большое значение для снижения мощности дозы внешнего
облучения людей и биоты от поверхности почвы, а также

для формирования

дозовых нагрузок на почвенные организмы. Для простоты расчетов, будем считать,
что влияние поверхностной горизонтальной миграции РН мало и не нарушает
динамического равновесия между радионуклидами в воздухе и почве и соседними
элементами ландшафта. Также не будем учитывать внутрипочвенные стоки между
соседними ландшафтными элементами. Кроме того, при расчете пренебрежем
уносом

радионуклидов

растениями,

убираемыми

или

скашиваемые

при

хозяйственном использовании участка, а также не будем учитывать вспахивание.
Перечисленные выше допущения и рассмотрение однокамерной модели
переноса

РН

лишь

частично

соответствуют

данному

выше

определению

радиоёмкости ландшафтного элемента, т.к. игнорируется взаимосвязь между
сопряженными ландшафтными элементами. Но так как в нашу задачу входит лишь
демонстрация принципа, следуя которому можно оценить радиоёмкость экосистемы
или ландшафта в целом, этой неточностью мы пренебрегаем.
Значение скорости вертикальной миграции

137Cs

в слое чернозема

определялись из экспериментов. Его значение (0,2 ± 0,05 см/год ) оказалось близким
к тем, которые приведены в литературе.
По данным ЗАЭС при работе двух блоков cреднегодовая поверхностная
плотность выпадений (внешний поток)

137Cs

на почву рассматриваемого участка

зоны наблюдения ЗАЭС мало отличалась по годам и составляла ≈ 2,5 Бк/год  м2,
что обусловила среднюю поверхностную активность этого нуклида на уровне 4,5
кБк/м2. При условии постоянства и равномерности потока радионуклидов на почву
и достижении равновесия между их осаждением и поглощением эффективным
слоем почвы за год в объеме почвенного слоя образуется концентрация (объемная
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активность)

137Cs,

равная 1,25  103 Бк/ м3 (2,5 Бк/год  м2: 2,0  10-3 м/год). При

площади выбранного участка, равном 1,2х108 м2, радиоёмкость (активность) его
почвенного слоя по отношению к

137Cs,

сформированная за год, составит ≈ 109 Бк =

1,0 ГБк или 2,7 сКи.
Для дальнейших расчетов будем полагать, что весь цезий, находящийся в
объеме почвы, является станционным, т.е. диффундировал туда на протяжении
всего времени работы АЭС (более 35 лет). Как и ранее, объемную активность

137Cs

в

почве примем равной 1,25  103 Бк/ м3, хотя в действительности она должна быть
меньшей из-за распада нуклида и уменьшения активности цезия с глубиной. Тогда,
максимальная радиоёмкость почвенного слоя толщиной ≈ 0,1 м, в котором
находится станционный цезий, будет равна 1,25  103 Бк/ м3 × 1,2×108 м2 × 0,1 м ≈
1010 Бк.
Воспользовавшись подходом к нормированию радиационного воздействия на
человека, описанным в работе [3], оценим дозу внешнего облучение населения,
проживающего на территории выбранного участка, от почвы за счет активности
радионуклида 137Cs, содержащегося на её поверхности.
Консервативная оценка дает значение мощности поглощенной дозы в воздухе
(внешнее облучение), равное 40,0 мкГр/год, что меньше ПД=1мЗв/год в 25 раз. Это
значит, что радиационно-гигиенический норматив для критической группы лиц
категории В, проживающей в исследуемом районе зоны наблюдения ЗАЭС,
выполняется.
Рассчитаем

теперь

индивидуальный

радиационный

риск

от

внешнего

облучения населения, проживающего на территории рассматриваемого нами
участка зоны наблюдения ЗАЭС, формируемого за счет загрязнения почвы

137Cs.

Воспользуемся для этого методикой [4], в которой пожизненный радиационный риск
от техногенного облучения в течении года от внешнего облучения Rext,si ,
обусловленного

содержащимся

в

почве

i-м

радионуклидом,

рекомендуется

определять по формуле:

Rext,si = rext,si × Tstay × Csoil,i ,
где rext,si – коэффициент радиационного

риска при загрязнении почвы i-м

радионуклидом, значения которого приводится в [4];

Tstay – доля времени (в расчете на один год), проводимая на открытой
местности без защиты;

Csoil,i - удельная активность i-го радионуклида в почве, Бк/кг.
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Подставляя в формулу для определения риска соответствующие значения
параметров (rext,si из таблицы [4], Tstay принимаем равным 0,3, Csoil,i - берем из
расчетов радиоёмкости, имея в виду, что это значение удельной активности
относится ко всему ландшафтному элементу, удельный вес чернозема - 103 кг/м3),
получаем:
Rext,si = 6,9·10-5 кг/год·Бк × 0,3 × 1,25 Бк/кг = 2,6 · 10-5 1/год .
Это

значение,

полученное

на

основе

методологии

РЭМ

и

модели

радиоёмкости, определяет индивидуальный радиационный риск от внешнего
облучения для всех категорий населения, проживающего на всей исследуемой
территории

вокруг

АЭС.

Оно

не

превышает

величины

индивидуального

пожизненного риска для населения в условиях нормальной эксплуатации АЭС,
приведенного в НРБУ-97 (5,0·10-5) и практически совпадает с величиной риска от
внешнего облучения населения Запорожской области (1,1· 10-5), рассчитанного в
работе [5] в соответствии с рекомендациями Публикации 103 МКРЗ.
Итак, зная радиационную ёмкость ландшафтов (или их элементов), возможно
определение уровня максимального накопления радионуклидов в компонентах
природной среды, находящихся в зоне влияния АЭС, которая работает в штатном
режиме. Это дает возможность достоверного определения радиационного риска для
населения в целом, проживающего на всей территории вокруг радиационноопасного объекта.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА, А ТАКЖЕ
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА И ЗАРАЖЕНИЕ ИМ
ЛЮДЕЙ С 2020 ГОДА
Об энергетике в мире и в Украине
Известно,

что

развитие

современного

техногенеза

связано

с

ростом

народонаселения, экономики и особенно энергетики. Для выявления баланса между
техногенезом и его наиболее активной составляющей – энергетикой, с одной
стороны, и загрязнением, самоочищением и экологической безопасностью в
окружающей среде, с другой, необходим термодинамический анализ современной
энергетики и ее влияния на окружающую среду [1, 3, 4, 5, 11].
В 1994 г. доля ядерной энергетики достигла 24% мировой энергетики [2, 5, 4,
7], однако радиофобия после Чернобыльской катастрофы затормозила ее развитие,
чем воспользовались нефтегазовые корпорации и страны.
После 80-х годов 20-го века техногенез явно и все сильнее негативно влияет
на окружающую среду, загрязняя и угнетая ее. Это прежде всего является
следствием использования в энергетике углеводородного топлива и проявляется в
загрязнении атмосферы и биосферы пылью, оксидами углерода, азота, серы,
метаном,

органическим

веществом,

а

также

в

повышении

температуры

и

загрязнением городов промышленными токсичными отходами. С этими явлениями
связаны такие негативные последствия для окружающей среды: глобальное
потепление, ураганы, наводнения, угнетение и уничтожение многих видов флоры и
фауны, ослабление здоровья людей и эпидемии, выгорание кислорода атмосферы
[3-8].
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Все более весомую роль играет антропогенное тепловое загрязнение
окружающей среды за счет тепловых потерь энергетики, которое выявляется при
микроклиматических исследованиях в мегаполисах и

промышленно развитых

районах, где температура увеличивается на 2-6 оС по сравнению с пригородными и
сельскими районами. Сейчас для Украины оно увеличивает среднегодовую
температуру приповерхностного воздуха на 0,03 оС, для Франции – на 0,1 оС, для
мира - на 0,005 оС. Тепловое загрязнение в мегаполисах быстро растет со временем
– на 2050 год оно увеличится в 8-10 раз [3, 9, 10].
Природные

процессы

самоочищения

окружающей

среды

достаточно

медленны, и не справляются с большими масштабами негативного влияния
техногенеза. В то же время природная среда, вследствие ограниченности, является
сдерживающим фактором развития современного техногенеза и энергетики. Суша
составляет 30% поверхности Земли, а благоприятные для жизни людей территории
– не более 7-10% площади суши. Например, 90% населения Китая проживает на
10% его территории.
Все больше населения живет в городах. В Украине – более 70%. В крупных
городах весьма значительна плотность населения. Например, в г. Киеве – около 30
тыс.чел./кв. км. Причем, население Киева за последние 30 лет выросло почти в 2
раза – сейчас около 3 млн. чел. [3].
Альтернативой углеводородной энергетике может быть только ядерная
энергетика, которая является более экологически чистой и мощной, нежели
тепловая, ветровая, солнечная, геотермальная и другие [2, 3, 4, 7]. Ядерная
энергетика не виновата в Чернобыльской катастрофе. Доля атомной энергетики (в
единицах условного топлива) составляет только 15% первичной энергии в Украине,
но она производит 45% электрической энергии в стране [2, 3]. В современных
условиях газового кризиса ядерная энергетика является единственным надежным
энергетическим источником для решения социально-экономических и экологических
проблем Украины. Проведен анализ развития энергетики мира, Украины и Франции,
территория и население которых сопоставимы. Энергетика Франции в 3-5 раз
превышает украинскую; население же Франции увеличивается с темпом 0,5% в год,
а Украины примерно с такой же скоростью уменьшается [8]. Основную роль в
развивающейся энергетике Франции играет ядерная энергия (около 80%), а
энергетика Украины деградирует, хотя производство энергии АЭС за последние 20
лет остается постоянной.
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При современном значительном темпе развития техногенеза и энергетики
ожидается вторая точка бифуркации в эволюции цивилизации – апокалипсис:
перенаселение, недостаток площадей и ресурсов, загрязнение и угнетение
окружающей среды, голод, обнищание людей, войны, терроризм, эпидемии,
выжигание атмосферного кислорода, который может начаться через 100-200 лет.
Чтобы избежать таких последствий стихийного развития техногенеза необходимо
все более ориентироваться на ограниченное развитие или даже на стационарное
состояние антропогенеза, т.е. на постоянство народонаселення и выработки
энергии, особенно чистой для окружающей среды ядерной энергетикой [3, 4].
Теперь о развитии, состоянии энергетики и окружающей среды в 21 веке.
Прежде всего в 2020 году о развитии современного климата, и о развитии
коронавируса, который отрицательно влияет на человечество.
О развития коронавируса в мире и в Украине
Весной 2020 года в атмосфере Украины проявилась достаточно значительная
концентрация коронавируса. Подобная эволюция этого вируса проявилась в
большинстве стран мира. Много людей заболело, а многих привело к смерти. К
концу июля 2020 г. на Украине заболело около 70 тыс. людей, из них около 40 тысяч
выздоровели,

а летальный исход был у 1670 людей. В мире к этому времени

статистика такова: заразилось – 17 миллионов, выздоровило – 10 миллионов, а
летальные исходы были у 667 тысячи людей.
Вирусы – это неклеточные мелкие организмы, которые состоят из нуклеиновой
кислоты (ДНК или РНК) и белковой оболочки. Их размер – 15-350 нм, или 10-8 – 10-7
метра.

Вирусы

также

являются

внутриклеточными

паразитами,

которые

размножаются только в живых клетках. Вирусы могут существовать только в жидкой
воде. Они заражают воздух, скорее всего, при невысокой температуре – обычно
ниже 10-15

оС

при его максимальной влажности, где могут существовать

микроскопические капли жидкой воды (туман). При повышении температуры воздуха
жидкая вода превращается в пар, а содержание в нем жидкой воды уменьшается и в
связи с этим уменьшается и зараженность воздуха вирусами, особенно при
температуре выше 20-25 оС [11].
По данным многих исследователей выявлено, что на протяжении 20 столетия
в мире из-за использования человечеством угля, метана и нефти прослеживается
все большее выделение углекислого газа (сейчас его атмосфере около 0,04%), а
также производится значительная вырубка лесов. Все это вызывает значительное
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глобальное потепление атмосферы. Этот процесс особенно усилен за последние 20
лет – потепление увеличилось примерно в 1,5 раза [9].
Исходя из изложенного, необходимо ответить на два основных вопроса
относительно коронавируса: 1) почему коронавирус сейчас с 2020 г. пошел по миру?
2) Какие надо принять необходимые меры для ликвидации такого развития и
распространения этого коронавируса и для спасения человечества от подобных
явлений?
Чтобы ответить на первый вопрос надо оценить условия современного
значительного

развития

этого

вируса.

Главной

причиной

такого

развития

коронавируса скорее всего была подходящая температура, что прежде всего
связано с увеличением выработки тепловой энергии мировой промышленностью, за
21 век примерно в 1,5 раза. Особенно значительным было влияние этого роста
тепловой энергии на атмосферу Земли за последние 10 лет, причем с нарастающим
масштабом. Это выразилось во многих климатических и аварийных событиях: таких
как многочисленные и сильные ураганы в атмосфере, наводнения в селениях и
городах, которые сопровождались разрушением построек и гибелью тысяч людей.
Общее потепление атмосферы также проявилось в таянии полюсных ледников, а
также в поднятии уровня мирового океана на десятки см.
К этому привело значительное потепление атмосферы из-за выгорания больших
количеств нефти, газа, угля и древесины человечеством и к значительному нагреву
воздуха атмосферы, и в заключение - к отсутствию мороза этой зимой вначале 2020
г. Это потепление атмосферы в начале 2020 г. и привело к широкому развитию
коронавируса в большинстве стран, а также к заболеваниям им людей, и к многим
авариям и катастрофам, к которым привела слабая научная информированность
руководства многих государств и компаний.
Отсутствие мороза во многих странах связано с потеплением климата из-за
постоянного увеличения человечеством продуктов сгорания газа, нефти и угля с
выделением углекислого газа и со все большим поднятием температуры атмосферы
этой зимой на 5-10оС. Т.е. наступил конец зимнего охлаждения атмосферы
человеческой деятельностью из-за значительного роста техногенеза и энергетики,
которые нагрели атмосферу и стали причиной развития коронавируса весной 2020 г.
Изменился также климат в Украине под влиянием роста промышленности и
использования продуктов сгорания с выделением СО2. Температура атмосферы
заметно поднялась за последние десятилетия - при росте выбросов СО2 от 5 т до 10
т в год на человека [8]. Температура атмосферы Украины за счет использования
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этой энергетики c 2005 г. до 2020 г. поднялось следующим образом: в январе была
ниже нуля и увеличилась от минус 7 оС в 2005 г. до нуля в 2020 г., а в июле средняя
температура поднималась от плюс 20оС в 2005 г. до 30оС в 2020 г.. Средняя годовая
температура поднималась от 8оС в 2005 г. до 15оС в 2020 г. /рис. 1/.
Поэтому теплой безморозной зимой 2020 г. и развился коронавирус, и быстро
к весне заразил человечество всего мира, то есть, в начале 2020 г. не было зимы не
только в Украине, но и в Европе, США и в Китае. Поэтому в средних широтах не
стало зимой мороза и в мире развился коронавирус. Зима сохранилась только в
северных государствах – в Северной Европе (Финляндии) и в Канаде. А летом
2020 г. температура в Украине поднялась до 35-40оС. Большую долю выбросов
углекислоты в городах дают также автомобили [6]. В последние годы увеличение
выбросов СО2 поднялось до 2 % в год и составило в атмосфере около 0,05-0,07 %.
Это развитие коронавируса в 2020 г. видимо готовилось с 2015 г. и ранее, а
проявилось

во

многих

климатических

и

аварийных

событиях,

таких

как

многочисленные и сильные ураганы в атмосфере, наводнения в селениях и городах,
которые сопровождались разрушением построек и гибелью тысяч людей. Общее
потепление атмосферы также проявилось в таянии полюсных ледников, а также в
поднятии уровня мирового океана на десятки см к этому привело значительное
потепление атмосферы

Рисунок 1. – Термодинамическая эволюция атмосферы и развитие коронавируса в
Украине в начале 21 века от 2005г. до 2020 г. Выделения тепловой энергии
промышленностью и изменения температуры приземной атмосферы: 1 - максимальной
температуры, 2 – средней температуры, 3 – минимальной температуры, 4 – изменение
выделения СО2 промышленностью в год: от 4 т в год на человека в 2008 г. до 10 в 2020 г.
[8].
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Здесь, прежде всего, надо отметить повышение минимальной зимней
температуры от минус 7оС в 2005 г. до нуля градусов зимой вначале 2020 г., когда
не было мороза в атмосфере Украины. Что касается дальнейшей эволюции
температуры в Украине, то она будет зависеть от охлаждения атмосферы при
соответствующем уменьшении мощности промышленности и выделении углекислого
газа.

Если

заметно

уменьшить

это

выделение,

то

с

2020-2022 г.г.

будет

соответственное падение температуры в атмосфере Украины с появлением
морозов, которые ликвидируют коронавирусное заражение в ней.
Это развитие коронавируса в 2020 г. видимо готовилось с 2015 г. и ранее, а
проявилось

во

многих

климатических

и

аварийных

событиях,

таких

как

многочисленные и сильные ураганы в атмосфере, наводнения в селениях и городах,
которые сопровождались разрушением построек и гибелью тысяч людей. Общее
потепление атмосферы также проявилось в таянии полюсных ледников, а также в
поднятии уровня мирового океана на десятки см к этому привело значительное
потепление атмосферы.
Теперь о втором вопросе и проблеме: о ликвидации коронавируса в
атмосфере. Он связан с эволюцией климата, которая прежде всего определяется
хозяйственной деятельностью человечества. Это, главным образом, касается
нагрева атмосферы и ликвидации зимы (рис. 1), что сравнимо с более ранними
климатическими условиями, например, с мезозоем, когда на поверхности Земли
была более высокая средняя температура атмосферы - около 50-60оС и не было
зимы [7]. Поэтому для того, чтобы нам не возвращаться в жаркий мезозой, когда еще
не было на Земле млекопитающих, нам надо срочно уменьшить выбросы в
атмосферу тепла и уменьшить использования нефти, газа и угля, перестать
вырубать леса, которые также выделяют для нас в атмосферу кислород. А надо
прежде всего развивать ядерную энергетику, а также перевести автомобили на
электричество, чтобы очистить воздух городов от излишнего тепла и углекислого
газа.
Поэтому для борьбы с коронавирусом надо провести мероприятия по
уменьшению выделения теплоты в атмосферу, и тогда как в допромышленные
времена можно ожидать охлаждение атмосферы и возвращения зимы и морозов,
которые уничтожат коронавирус в атмосфере. Правда, он еще будет присутствовать
в теплых помещениях, но там уже будет легче с ним справиться. Конечно
уменьшение количества тепловой энергетики задержит развитие и даже само
существование некоторых направлений промышленности, в том числе, военной,
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однако, это лучше, чем страдать и погибать от болезней. Это, кстати, уменьшит
развитие военной промышленности и приблизит нас к общему миру. Это даже плюс.
Важным результатом этого процесса борьбы с коронавирусом будет не только
улучшение здоровья, миролюбия людей и государств, но также направит их на
ускоренное развитие ядерной энергетики, а также других чистых видов энергетики,
таких как солнечная, ветровая и другие. Это, конечно, несколько затормозит рост
населения, промышленности, а также агрессивности, в том числе военной, что тоже
неплохо
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СОРБЦИОННОЕ УДАЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ВОДНЫХ
СРЕД
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ
АНИОННЫМИ
ГЛИНАМИ
ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА
В последнее время загрязнение тяжелыми металлами является широко
распространенной

экологической

проблемой,

которая

может

представлять

серьезную угрозу для человека и окружающей среды. Благодаря биоаккумуляции,
они обладают высокой токсичностью, и большинство из них не поддаются
биологическому разложению [1]. Cd (кадмий) - один из чрезвычайно токсичных
металлов, рекомендуемое значение Cd для питьевой воды в ВОЗ составляет 0,003
мг / л. Для человека длительное воздействие Cd может привести к повреждению
умственной и центральной нервной функции, состава крови, костей, печени и других
жизненно важных органов [2, 3]. Таким образом, очистка сточных вод, включая Cd,
стала актуальной темой науки и техники в области окружающей среды [4, 5].
Существует несколько способов удаления ионов металлов в водных растворах.
Ионы металлов могут взаимодействовать с твердой поверхностью разными
способами, включая осаждение, адсорбция, ионный обмен. Одним из эффективных
способов удаления металлов является адсорбция на различных материалах, таких
как активированный уголь, биоматериалы и глинистые минералы [6-8]. Недостаток в
использовании активированного угля является протекание обратного процесса
десорбции, что приводит к проблемам утилизации отработанного сорбента с
сорбированными ионами кадмия. СДГ (слоистые двойные гидроксиды), глинистые
минералы,анионного типа являются типичными интеркаляционными соединениями,
которые состоят из положительно заряженных двумерных слоев, внутри которых
располагаются молекулы сольвата и способные к анионному обмену противоионы.
Общая формула слоистых двойных гидроксидов:

M

2+

3+

M x (OH) 2
1-x

x+

. (A n- ) . m H2O
x/n n

43

Двойные гидроксиды обладают набором различных основных центров – это
слабые бренстедовские центры – гидроксилы для гидратированных поверхностей и
сильные Люисовские центры в парах О2-–Mn+ . Основность слоистых двойных
гидроксидов

зависит

от

температуры

прокаливания,

состава

и

структуры

катализаторов, соотношения катионов. Например, катионы Zn2+ и Ni2+ дают менее
основные катализаторы, чем Mg2+. Предшественники в карбонатной форме дают
более основные катализаторы, чем предшественники, содержащие Cl- или SO42-.
Исследования двойных гидроксидов начались с работ Фейткнехта, который
обнаружил, что при соосаждении гидроксидов металлов

из смеси растворов их

солей образуется новая фаза - двойной гидроксид, обладающий основными и
анионообменными свойствами. С тех пор были получены и изучены самые
различные сложные гидроксиды, обладающие аналогичными свойствами.
Структуру и связанные с ней основные и каталитические свойства двойных
гидроксидов лучше всего изучать, рассматривая их как синтетические аналоги
анионных глин. Все глины представляют собой слоистые соединения, состоящие из
бесконечных слоев оксидов металлов. Например, самый простой тип глин - каолины.
Они состоят из двойного слоя - одного силикатного тетраэдрического слоя и одного
алюминатного октаэдрического слоя. На краях и углах находятся свободные
гидроксидные группы,

которые проявляют как основные, так и кислые свойства,

могут обмениваться с анионами при погружении в раствор соли, но могут
обменивать и протоны на различные катионы. Поскольку и катионный, и анионный
обмен происходит на одних и тех же группах, то каолины имеют обменную емкость
примерно одинаковую для катионов и анионов. Кислотно-основные свойства
определяются, в первую очередь, значением рН среды:

Me+ + OH-

MeO- + H+

MeOH
pH > 7

pH < 7

Твердые вещества, у которых ионный обмен происходит на концевых группах,
имеют весьма небольшую обменную емкость, изменяющуюся пропорционально
площади поверхности. Число активных центров в гидроксидах сильно повышается
при изоморфном замещении катионов металлов. Так, число кислотных центров,
имеющихся в каолине, может быть существенно увеличено при замещении катионов
Al3+ в октаэдрическом слое на Mg2+ или Fe2+, а катионов Si4+ в тетраэдрическом слое
на катионы Al3+. При этом слои приобретают отрицательный заряд и для его
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компенсации между слоями находятся катионы щелочных металлов, а также
молекулы сольватационной воды. Эти катионы могут быть замещены и другими, что
и определяет катионообменные свойства глинистых минералов. Число кислых
центров зависит от степени изоморфного замещения, но во всех случаях она
значительно выше, чем обмен на краях и углах.
Гидроксиды, обладающие основными свойствами, также могут быть получены
путем изоморфного замещения катионов основных слоев. Естественно, в этом
случае замещающие катионы должны иметь степень окисления больше, чем
замещаемые. Например, гидротальцит может быть получен путем изоморфного
замещения ионов Mg2+ ионами Al3+ в структуре брусита (Mg(OH)2):
H
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O
Mg

O
H

H
O
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O
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O
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H
O
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O
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O
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O
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O
H
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O
H

O
H

гидротальцит
Из одних и тех же элементов можно получить как соединение, обладающее
основными центрами, так и соединение с кислотными свойствами. Изоморфное
замещение ионов Mg2+ на Al3+ в брусите приводит к возникновению избыточного
положительного заряда, а следовательно, к основным свойствам,

а замещение

ионов Al3+ на Mg2+ в Al(OH)3 приводит к появлению кислотных центров.
Следовательно, всегда можно рассчитать степень изоморфного замещения,
приводящую

к

максимальному

числу

основных

центров

на

поверхности

катализатора. Часто такая степень замещения отвечает и наиболее стабильной
структуре

катализатора. Наиболее низкой силой основных центров обладают

гидроксидные катализаторы, построенные из металлов равной степени окисления.
Их сила определяется лишь индукционным влиянием за счет смещения электронной
плотности. Согласно определению Брёнстеда основанием является вещество,
способное акцептировать протон, а основание по Льюису - соединение, являющееся
донором пары электронов. Поскольку основания Льюиса могут присоединять
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протон, то часто брёнстдовские основные центры льюисовские основные центры
называют просто основными центрами.
Бренстедовский основной центр в таких соединениях может представлять
собой гидроксил, локализованный на тетраэдрическом алюминии. Льюисовские
основные центры представляют собой неподеленную электронную пару кислорода:

..

OH-

Al
O

O

O
Mg

O
O

O

брёнстедовский центр

Mg
O

льюисовский центр

Самая общая формула, отвечающая слоистым двойным гидроксидным
катализаторам:

Meam+Men+(OH) Xlb
c d
Изменение параметров a, b, c, d, степеней окисления металлов переменной
валентности n и m, введение различных анионов,позволяют предположить
бесконечное множество соединений, отвечающих приведенной формуле. Анионные
глины или СДГ обладают высокой сорбционной емкостью по отношению к анионам.
Межслойный обмен, и поверхностная адсорбция вносят свой вклад в увеличение
сорбционную емкость СДГ, поскольку точка нулевого заряда, например, для СДГ MgAl-C03 может достигать 12-12,5. Учитывая структуру СДГ, предполагается, что эти
материалы могут легко интеркалироваться с другими анионами. Изучены СДГ,
модифицированные хелатирующими агентами, как потенциальные адсорбенты
тяжелых металлов из водного раствора [9]. Потенциальные адсорбенты для этих
соединений могут быть связаны со стабильностью хелатов, образованных между
лигандами и металлами.
Целью работы было проведение лабораторного синтеза СДГ переменного
состава исследования сорбционной активности по отношению к тяжелым металлам,
в частности к кадмию. Были проведены кинетические и термодинамические анализы
адсорбции Cd на СДГ для изучения механизма процесса адсорбции.
Слоистые двойные гидроксиды переменного состава MgAl-EDTA [9] были
получены в две стадии: вначале было получено соединение состава: (MgAl-NO3),
затем проведена анионообменная реакция этого соединения с Na2H2EDTA∙2Н2О.
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MgAl-NO3 готовили путем добавления по каплям 100 мл водного раствора 0,02
моль/л Mg(NO3)2 6H2O и 0,01 моль/л Al(NO3)3 ∙9H2O к 100 мл раствора NaOH [10,11].
Затем

растворы

перемешивали

центрифугированием

и

при

промывали

70°C
до

в

течение

нейтральной

8

ч,

разделяли

реакции.

MgAl-EDTA

синтезировали следующим образом. В атмосфере N2 0,015 моль Na2H2EDTA∙2H2O
добавляли к 150 мл суспендированного раствора MgAl-NO3. Затем растворы
перемешивали при 70 °C в течение 8 ч, разделяли центрифугированием, промывали
до нейтральной реакции и сушат при 60°С в течение ночи.
Элементно-химические анализы C, H и N были выполнены с использованием
прибора для элементного анализа. Инфракрасные спектры были получены с
использованием метода диска KBr с волновыми числами от 400 см-1 до 4000 см-1 на
FT-IR (инфракрасная спектроскопия с Фурье-преобразователем) (Spectrum One,
Perkin Elmer Inc.). Рентгеноструктурное исследование (порошковая рентгенография)
образцов

порошка

проводили

на

(RIGAKU

RINT2500HR-PC

Corporation)

с

использованием Cu Kα-излучения в диапазоне сканирования 2-80 °.
Были проведены эксперименты по адсорбции Cd (II), Zn(II) с использованием
MgAl-NO3

и

MgAl-EDTA.

Определенное

количество

MgAl-NO3

и

MgAl-EDTA

добавляли к 30 мл водных растворов, содержащих Cd (II) и Zn(II) в диапазоне от 0,05
мг / л до 1 мг / л. Сорбционные эксперименты проводили от 30 мин до 8 ч,
температура от 25 °С до 40 °С. Эксперимент с использованием растворов Cd (II) и
Zn(II) без адсорбента также был проведен для определения потери ионов Cd и Zn в
процессе осаждения. После каждого эксперимента по сорбции, суспензию,
содержащую адсорбент и растворы, содержащие Cd и Zn, фильтровали через
мембранный фильтр 0,10 мкм. Затем концентрацию Cd (II) и Zn(II)

в фильтрате

определяли фотоколориметрически и рассчитывали концентрацию Cd (II) и Zn(II).
Кинетические исследования были проведены для определения механизма процесса
адсорбции,

которые

предоставляют

полезные

данные

для

повышения

эффективности адсорбции и возможности масштабирования процесса.
Изотермы адсорбции данных адсорбции были изучены при варьировании
начальной концентрации Cd (II) и Zn(II) от 0,05 мг / л до 1 мг / л.
ВЫВОДЫ:
MgAl-СДГ, интеркалированные ЭДТА, были синтезированы с помощью
реакции анионного обмена. EDTA была успешно интеркалирована в слоистый
двойной гидроксид. Уменьшение молярного отношения Mg / Al предполагает, что
гидроксильный слой частично растворяется во время процесса реакции.
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Для анализа данных адсорбции использовались модели изотермы адсорбции
Ленгмюра и Фрейндлиха. Адсорбция Cd (II) и Zn(II) на MgAl-EDTA хорошо
согласуется с изотермами Фрейндлиха, что позволяет предположить, что адсорбция
происходит на нескольких типах участков адсорбции на адсорбенте.
Кинетические исследования адсорбции Cd (II) и Zn(II)

MgAl-EDTA были

проанализированы с использованием кинетических моделей псевдопервого и
псевдовторого

порядка,

наиболее

вероятен

псевдовторой

порядок.

Mg

(II),

высвобождаемый в водном растворе, может влиять на процент поглощения,
конкурируя с Cd (II) и Zn(II), что может быть связано с аналогичными константами
стабильности хелатированного магния, кадмия и цинка. Процесс поглощения ионов
тяжелых металлов на СДГ включает хелатирование с ЭДТА и осаждение. Этот
сложный механизм позволяет СДГ-ЭДТА, иметь высокое сродство к удалению Cd (II)
и Zn(II). Исходя из эффективности адсорбции этот адсорбент может быть
эффективным адсорбентом для ионов тяжелых металлов из водных сред.
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СИСТЕМ
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Розвиток інформатики і обчислювальної техніки є пріоритетним напрямком
науково-технічного прогресу.

Це

обумовлює необхідність

широкої

інженерів з обслуговування

електронно-обчислювальних систем і комплексів,

спеціалістів з програмного забезпечення і науковців з прикладних

підготовки

математичних

розробок обробки інформації, управління, інтенсивного використання засобів
обчислювальної техніки.
Науково-технічний прогрес змушує постійно вдосконалювати обчислювальні
комплекси, ставлячи все нові задачі підвищеної складності.
З

метою

якісного

багатопроцесорного,

надпотужного

і

надшвидкого

функціонування обчислювальних елементів та електронних плат у обчислювальних
комплексах важливим є забезпечення їх охолодження при максимальних режимах
експлуатації.
Постійний моніторинг оцінки ефективності роботи обчислювальних комплексів
та систем дозволяє забезпечити точність, надійність та достовірність обробки
інформації та отриманих даних.
Опис електронних плат та загальні характеристики
На даний час створювати друковані плати (ДП) з вбудованими електронними
компонентами (ЕК) є дуже складною задачею, бо цей напрямок електроніки є новим і
його розвиток відбувається і забезпечується окремими фірмами, підприємствами та
науково-дослідними інститутами. Доцільно виділити декілька вагомих проблем, які
ускладнюють створення ДП з вбудованими ЕК. По-перше, це відсутність чіткої
послідовності технологічних кроків створення ДП. Технологічний процес створення
ДП на пряму залежить від типу компоненту. По-друге, не відомі вимоги до
компонентів, які вбудовуються. Це можуть бути компоненти які сформовані у процесі
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формування ДП (наприклад тонкоплівкові резистивні шари), або звичайні дискретні
пасивні і активні SMD – компоненти, або спеціальні компоненти, які мають певні
відмінності від SMD – компонентів.
Зрозуміло, що ЕК можливо вбудовувати у багатошарові друковані плати
(БШДП). Відомо, що самі БШДП є не зовсім придатними до ремонту через свою
складність, а БШДП з вбудованим ЕК тим більше будуть не ремонтопридатними, що
робить такі плати буквально одноразовими. Це є головним питанням при виборі між
надійністю та ремонтопридатністю ДП. Новизна, та вищеперераховані проблеми, на
даний час обґрунтовують високу вартість проектування і виготовлення ДП з
вбудованими ЕК, що є також вагомим недоліком для розвитку цього напрямку
сучасної електроніки.
Матеріали і методи дослідження
З метою системного підходу до вирішення проблем, що виникають в процесі
використання технології вбудування ЕК в ДП, на основі аналізу літературних джерел
виконана класифікація ДП з вбудованими ЕК (рис. 1).
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Рисунок 1 – Узагальнена класифікація ДП з вбудованими ЕК

Вбудованими компонентами будемо вважати сформовані або вставлені
всередину, як правило, багатошарової структури ДП електронні компоненти.
Сформовані компоненти – це ЕК, які створюються у процесі виготовлення ДП, і вони
можуть бути тільки пасивними. Вставлені ISSN 2311-1100 CC-BY-NC компоненти – це
незалежно виготовлені дискретні ЕК, які можуть бути як пасивними, так і активними.
Вставленими можуть бути як звичайні SMD компоненти, так і низько-профільні (НП)
компоненти, що мають ті самі параметри, що і SMD компоненти того ж типу, але
відмінні невеликими розмірами , в першу чергу, товщиною. З класифікації видно, що
ДП з вбудованими компонентами діляться на ті, у яких компоненти формуються під
час формування ДП, і на ті, у які вставляються дискретні компоненти. Утворення ДП з
сформованими пасивними компонентами є відомою задачею, тому усі технологічні
кроки створення таких ДП відомі. А утворення ДП з дискретними ЕК має дуже багато
питань, які будуть детально розглядатися.
Розвиток енергетики і транспорту, актуальність підвищення ефективності
використання електроенергії та інші сучасні тенденції зумовлюють розвиток керуючої
та обчислювальної електроніки. У більшості випадків такі електронні пристрої
поєднують в собі потужне обчислювальне ядро і потужні канали управління
виконавчими пристроями. Продуктивність і функціональність такої електроніки
сьогодні постійно росте разом зі складністю і кількістю вирішуваних завдань.
Завдання,

що

вирішуються

виробниками

потужних

електронних

пристроїв
Сучасна потужна електроніка працює в побутовій техніці і пристроях
промислового призначення, в стандартних і жорстких кліматичних умовах, вона
різноманітна і багатозадачна. І все-таки ми постаралися виділити схожі тенденції і
типові завдання, що стоять перед виробниками потужних електронних пристроїв
поряд із забезпеченням їх якості та надійності:
•

Високі потужності компонентів.

Збільшення функціональності і продуктивності електронних пристроїв в ряді випадків
тягне за собою і зростання потужності, що розсіюється з одиниці площі електронного
приладу. Це вимагає забезпечення ефективного відведення тепла з поверхні
друкованих плат на корпус або радіатор і обумовлює застосування теплопровідних
матеріалів з більш високою теплопровідністю, ніж при традиційних рішеннях.
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•

Високі робочі напруги.

Сучасна електроніка все частіше керує потужними виконавчими механізмами і в ряді
випадків повинна працювати з високою напругою і струмами великої сили. Робота
пристрою з

високою напругою вимагає мінімізації ймовірності пробою між

провідниками і потребує теплопровідних матеріалів з високими діелектричними
характеристиками.
•

Жорсткі умови експлуатації.

Розвиток застосувань потужної електроніки обумовлює роботу пристроїв на
відкритому повітрі, в умовах підвищеної вологості, наявності агресивних середовищ,
механічних навантажень або в інших жорстких умовах. Для забезпечення високої
надійності таких пристроїв потрібно не тільки ефективне відведення тепла з поверхні
плати, а й захист пристрою від негативного впливу зовнішнього середовища. Такі
завдання вимагають матеріалів, що поєднують в собі функції теплопередачі і захисту
від впливу зовнішнього середовища.
•

Унікальні конструкторські рішення.

Чисельність застосовуваних електронних компонентів, унікальність поставлених
завдань, інтеграція пристроїв різного призначення в одному корпусі - все це
обумовлює пошук унікальних конструкторських рішень. Для реалізації таких рішень
потрібні спеціальні матеріали, які забезпечать високий рівень експлуатаційних
характеристик і нададуть свободу розробникам при вирішенні завдань забезпечення
теплового режиму електронних пристроїв.
Розподіл теплоти при роботі потужних електронних пристроїв
Високі робочі потужності електронних приладів призводять до суттєвого
розігріву корпусу приладу.
Електричні характеристики електронних приладів і модулів в сильній мірі
схильні до впливу високих температур, тому дуже важливо забезпечити ефективний
відвід теплоти від джерела у зовнішнє середовище.
Кількісно передача теплоти розраховується за допомогою теплового опору:
чим нижче тепловий опір, тим вище теплопередача. Тепловий опір компонентів
електронних приладів (кристала, підкладки, підстави, радіатора), як правило, малий.
Основне завдання при забезпеченні теплового режиму роботи приладу - знизити
тепловий опір перехідних шарів.
Тепловий потік від активного елемента поширюється нерівномірно. У
загальному випадку тепловий потік поширюється конусно-подібно розширюючись у
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міру віддалення від джерела теплоти. Зниження теплового опору найбільш критично
в вершині теплового конуса. У основі ж конуса теплота розсіюється на більшій площі,
тому вимоги до характеристик теплопровідних матеріалів можуть бути різні в різних
областях електронного приладу.
Сполучні шари умовно поділяють на 3 основних теплопровідних рівня:
Кристал – Підкладка, Підкладка – Підставка, Підставка - Радіатор
У зв'язку з конусоподібним поширенням теплового потоку 1-й теплопровідний
рівень вимагає матеріалів з найбільшою теплопровідністю, відповідно 3-й рівень
допускає використання матеріалів із більш низькими значеннями теплопровідності.
Основні

теплопровідні

матеріали

(ТПМ)

для

різних

теплових

рівнів

представлені такими:
ТПМ 1: Теплопровідні клеї, припої (теплопровідність 30 - 100 Вт / мК)
ТПМ 2: Припої, теплові пружини, рідкі метали (теплопровідність 15 - 86 Вт / мК)
ТПМ 3: Теплопровідні пасти, силіконові клеї, підкладки, заливальні компаунди,
гелі (теплопровідність 0,5 - 7 Вт / мК)
Основні групи матеріалів для забезпечення теплового режиму роботи
електронних приладів:
1.

Теплопровідні пасти
Якщо Ваш пристрій розроблено з урахуванням додаткової механічної фіксації

(притиску)

радіатора

до

поверхні

потужного

електронного

компонента,

то

теплопровідні пасти можуть бути хорошим і найпростішим рішенням для передачі
теплоти від компонента до радіатора.
2.

Теплопровідні клеї-герметики
Якщо потрібно поєднати ефективну передачу теплоти і надійне з'єднання

передавальної і розсіювальної поверхонь, то для вирішення такого завдання варто
звернути увагу на теплопровідні клеї і герметики. Некородуючі теплопровідні
силіконові клеї і герметики ідеально підходять для кріплення радіаторів та інших
деталей до поверхні електронних компонентів. Для цих цілей матеріали мають гарну
еластичністю і теплопровідністю. Можливо також використання силіконів даного
сімейства в якості теплопровідного герметизуючого матеріалу для трансформаторів,
джерел живлення, обмоток, реле та інших електричних пристроїв, які потребують
підвищеного розсіювання тепла.
3.

Теплопровідні гелі і заливальні компаунди
Якщо перед Вами стоїть завдання забезпечити хороший тепловідвід з поверхні

друкованого вузла і одночасно захистити пристрій від підвищеної вологості, впливу
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ударів і вібрацій, обмежити доступ до друкованого вузла, то в першу чергу можна
звернути увагу на теплопровідні гелі і заливальні компаунди.
4.

Теплопровідні підкладки
Якщо Ваша задача має на увазі відведення теплоти з обмеженою площі

друкованого вузла, теплопередачу на радіатор або корпус через повітряний зазор,
відсутність процесів затвердіння теплопровідного матеріалу і високу ефективність
теплопередачі, то силіконові теплопровідні підкладки - це матеріал, який варто
розглядати в першу чергу.
5.

Низькотемпературні сплави
Тепловий контакт може бути створений за допомогою пайки або притиску. Для

пайки використовуються припої у вигляді преформ, стрічок. Для створення
притискного контакту використовуються сплави у вигляді преформ, стрічок. Також
можуть використовуватися метали, що залишаються рідкими в діапазоні робочих
температур електронного приладу. Рідкі метали мають високу теплопровідність, що
значно перевищує теплопровідність багатьох неметалічних матеріалів. Інші переваги
таких систем - притаманна їм висока щільність і електропровідність. Даними
сплавами змочують більшість металевих і неметалевих поверхонь, тому вони можуть
бути використані для передачі тепла і електрики між металевими і неметалевими
поверхнями.
Оцінка

ефективності

роботи

систем

охолодження

обчислювальних

комплексів
Ефективність роботи обчислювальних комплексів це сукупність властивостей,
що

визначають

можливість

використання

обчислювальних

систем

(ОС)

за

призначенням.
Показник ефективності - це вектор, компонентами якого служать показники
властивостей, які є показниками якості. Ефективність обчислювальних комплексів
можна оцінити чисельно за допомогою показників якості роботи.
Основні показники, що характеризують ефективність роботи ОС, можна
об'єднати в такі групи:
1.

Показники якості.
Якість ОС - це ефективність роботи системи, що характеризує її технічну

досконалість, економічну доцільність і відображає ступінь її відповідності своєму
призначенню. Під ефективністю розуміється здатність ОС виконувати цільові
завдання, для вирішення яких вона призначена.
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2.

Показники продуктивності.
Продуктивність

є

однією

з

найважливіших

характеристик

систем.

До

теперішнього часу питання про те, що ж таке продуктивність або швидкодію системи
залишається відкритим. Це пов'язано з тим, що навіть на оцінку продуктивності однієї
ЕОМ впливає дуже багато чинників.
3.

Показники надійності і готовності.
Найважливішою характеристикою обчислювальних систем є надійність, під

якою розуміється властивість системи виконувати задані функції, що відповідають
певним режимам та умовам експлуатації, які включають в собі умови використання,
технічного обслуговування, ремонту, зберігання і транспортування тощо.
Поняття надійності тісно пов'язане з іншими показниками якості ОС готовністю, відмови стійкістю до відмови і точністю інформації.
4.

Показники адаптивності.

Під адаптивністю системи розуміється здатність ОС до самоорганізації: якщо в ній на
підставі оцінки впливу зовнішнього середовища, шляхом послідовної зміни своїх
властивостей, закладені можливості переходу до деякого стійкого стану, коли впливу
зовнішнього середовища виявляються в допустимих межах.
5.

Показники економічності.
Економічність ОС оцінюється сумарними показниками вартості самої ОС і

витратами на її експлуатацію.
Висновки
Ефективність роботи систем охолодження обчислювальних комплексів наразі
визначається їх економічними, технічними, експлуатаційними та ергономічними
характеристиками.
При оцінці ефективності ОС в процесі їх розробки або експлуатації
зустрічаються дві проблеми. По-перше, у більшості випадків не вдається встановити
єдиний узагальнений показник ефективності, який дозволив би порівняти різні
системи і обрати найкращу, оскільки, як зазначається раніше, якість оцінюється
безліччю властивостей.
По-друге, на сьогоднішній день не існує методики встановлення вимог на
показники ефективності, тому і не вдається розробити критерій оптимальності
системи в сенсі її якості на всі випадки життєвого циклу системи.
На сьогоднішній день, актуальним і

необхідним є розробка методології

обрахунку показників оцінки ефективності роботи обчислювальних комплексів та
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систем їх охолодження для забезпечення можливості надійної роботи комп'ютерних
систем при будь-якому обчислювальному навантаженні з урахуванням температури
навколишнього середовища.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИОМАССЫ В ПРОЦЕССЕ ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА
Согласно обновленной Энергетической стратегии Украины до 2035 года,
прогнозируется, что доля импортируемых компонентов в энергобалансе страны
может быть существенно снижена за счет развития возобновляемых источников
энергии, и в т.ч. энергетической биомассы, собственной добычи природного газа, а
также благодаря энергосбережению и повышению энергоэффективности.
Реализация

биоэнергетических

проектов

в

муниципальном

секторе

осуществляется в двух основных направлениях: производство тепловой энергии для
собственного теплообеспечения и производство тепловой энергии для других
потребителей (производственные продприятия, фирмы и компании).
Как

правило,

реализация

проектов

использования

биомассы

для

производства тепловой энергии ориентирована на полное или частичное замещение
газа. В индивидуальных котельных выполняются проекты полного замещения газа, а
в котельных централизованного теплоснабжения большой мощности - частичного
замещения, где газовые котлы играют роль резервных и пиковых.
В этом контексте важно учитывать экономические и экологические аспекты
применения

биоэнергетических

ресурсов

различного

происхождения

для

энергопроизводства в коммунальном секторе экономики страны.
Экономический аспект энергопроизводства на биомассе
Функционирование энергетического сектора Украины пока существенно
зависит от импорта ископаемых видов топлива - природного газа (импортировано
33,4% от общего объема использования 33,2 млрд м3 в 2016 г.), нефти
(импортировано 18,5% от общего объема добычи / импорта нефти 2,7 млн т в 2016
г.) и в последнее время каменного угля (импортировано 26,5% от общего объема
потребления угля антрацитовой группы 33,4 тыс. т в 2015 г.). Общий показатель
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импортозависимости Украины в 2015 году составлял, с учетом поставки ядерного
топлива, 51,6%, что представляет риск для энергетической безопасности [1].
Согласно прогнозу, общее поставки первичной энергии (ОППЭ) из угля в 2035
году должно составлять 12 млн т нефтяного эквивалента (т н.э.), по природному газу
- 29 млн т н.э. и с нефтепродуктов - 7 млн т н.э. (всего 48 млн т н.э.), примерно
совпадает с прогнозируемым общим экономическим потенциалом поставок энергии
из биомассы (43,4 млн т н.э. в 2050 г.). В 2035 году прогнозируемая доля энергии из
биомассы, биотоплива и отходов в структуре ОППЭ составит 11,5% (11 млн т н.э.)
[1,2].
Экономия природного газа на каждую произведенную 1 Гкал тепловой энергии
из биомассы составляет 132-165 м3, а сокращение выбросов парниковых газов при
замещении природного газа в процессах энергопроизводства биомассой - около
1,9 т СО2 / тыс. м3. Таким образом, котельная централизованного теплоснабжения
мощностью 8 МВт, что за отопительный период способна выработать 23 тыс. Гкал
тепловой энергии, что позволяет заместить более 3 млн м 3 природного газа и
снизить выбросы парниковых газов на 6 тыс. т СО2 ежегодно.
Экономическая

эффективность

биоэнергетических

проектов

зависит

от

индивидуальных условий, определяемых воздействием следующих основных
факторов:
• продолжительность отопительного периода и использования установленной
мощности оборудования (зависит от климатических условий населенного
пункта);
• цена на традиционные топлива (зависит от категории потребителей);
• цена биотоплива с доставкой (зависит от качества и вида топлива, а также от
расстояния транспортировки);
• масштаб проекта, объем капитальных затрат и условия финансирования.
В структуре затрат на производство тепловой энергии расходы на биотопливо
могут

составлять

40-60%,

поэтому

стоимость

топлива

является

ключевым

параметром экономической целесообразности замещения традиционных топлив. На
основе анализа данных о результатах 200 публичных закупок дров на сумму более
100 млн. грн в 2017 году можно сделать вывод, что цена на биотопливо в
зависимости от качества и региона может отличаться в несколько раз, что связано с
расходами на доставку [1-3].
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Минимальная стоимость дров с доставкой и НДС - 240 грн / ч. м3,
максимальная - 1200 грн / ч. м3, средняя - 580 грн / ч. м3. В пересчете на массу
средняя стоимость дров составляет 900 грн / т с НДС.
Стоимость топливных гранул с доставкой - 1170-3400 грн / т с НДС, брикетов 1300-3700 грн / т с НДС, а древесной щепы - 800-1400 грн / т с НДС.
Экономическая эффективность одинаковых проектов производства тепловой
энергии с разной стоимостью биотоплива может отличаться очень существенно, в
т.ч. быть экономически нецелесообразной.
Цена топлива и объем капитальных затрат пропорционально влияют на срок
окупаемости проектов, а тариф на отпуск тепловой энергии имеет обратное влияние,
поэтому использование дорогого топлива может быть целесообразным при
реализации тепловой энергии по высоким тарифам, либо для случаев полного
отсутствия других источников энергии в даном регионе или населенном пункте.
Целесообразным в этих случаях является уточненный и детализированный
расчет срока окупаемости создания системы теплоснабжения на биомассе.
Экологический аспект энергопроизводства на биомассе
Основой биомассы являются органические соединения углерода С, которые
при сжигании в процессе соединения с кислородом О2 выделяют теплоту. Начальная
энергия системы "биомасса-кислород", которая возникает под действием солнечного
излучения

в

процессе

фотосинтеза,

является

естественным

вариантом

преобразования солнечной энергии.
С помощью химических или биохимических процессов биомасса может быть
трансформирована в другие виды топлива или в конечную энергию. При сжигании
биомассы или ее производных продуктов органический углерод, содержащийся в
ней, и кислород из атмосферы вступают в реакцию с образованием двуокиси
углерода СО2 и воды Н2О. Процесс является циклическим, потому что двуокись
углерода СО2, выделившаяся при сжигании, может участвовать в производстве
новой биомассы.
Таким образом, биомасса является возобновляемым источником энергии.
Источником

биомассы

и

ее

производных

продуктов

для

энергетического

использования могут быть отходы и побочные продукты сельского хозяйства
(растениеводства,

животноводства),

пищевая

и

перерабатывающая

промышленности, отходы домашнего и коммунального хозяйства; древесина лесов и
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лесонасаждений, отходы их переработки; продукты водных сред; энергетические
культуры.
К основным физическим и энергетическим характеристикам топливной
биомассы - сырья относят:
- влажность,
- зольность,
- низшую теплоту сгорания,
- насыпную плотность,
- размер частиц,
- температуру плавления золы.
Органическое топливо содержит: горючие вещества, внутренний балласт,
негорючие минеральные примеси и влагу.
К горючей части топлива относят углерод С, водород Н, сера S и их
соединения. Основное выделения теплоты происходит за счет окисления углерода
С и горения водорода Н (рис.1) [1].

Рисунок 1 - Состав твердого топлива из биомассы

Сера S делится на органическую Sо (связанную с водородом, углеродом,
азотом), колчеданную Sк (связанную с железом) и сульфатную Sс.
Сера является вредной составляющей топлива, поскольку при ее сгорании
образуются

ангидриды

SO2

и

SO3,

которые

агрессивно

воздействуют

на

окружающую среду и приводят к низкотемпературной коррозии труб хвостовых
поверхностей котла.
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Кислород О2 и азот N2 являются внутренним балластом. Их содержание
уменьшает содержание горючих составляющих топлива. Соединения кислорода О 2 и
азота N с углеродом C и водородом H уменьшают теплоту сгорания топлива.
Углерод C, водород H и кислород O2, входящие в состав топливной биомассы,
являются главными компонентами, участвующими в реакциях окисления (горения),
которые проходят с выделением тепловой энергии и образованием углекислого газа
и воды.
Органично связанный кислород частично покрывает потребность для реакций
горения, а для реакций полного окисления используется кислород воздуха.
Влажность - это количественная характеристика, показывающая содержание
влаги, которая делится на внешнюю, капиллярную, коллоидную и гидратную.
Влажность топлива снижает теплотворную способность топлива и температуру
горения биомассы.
Относительной или рабочей влажностью древесины называют отношение
массы влаги к массе влажной древесины. Влажность свежесрубленной древесины
зависит от породы, структуры древесины и времени года. Она колеблется в широких
пределах: Wp = 30-55%.
Фактическая влажность древесного сырья существенно меняется в течение
зимнего и летнего периода, а также зависит от соотношения количества древесины
лиственных и хвойных пород и доли сухостоя в смеси.
Влажность соломы в период сбора урожая составляет 8-15% и зависит от
способа хранения, погодных условий и условий хранения.
Зольность - это содержание в топливе негорючих элементов, входящих в
соединения оксидов алюминия, кремния и железа, карбонатов и сульфатов магния,
кальция, железа. Зольность снижает качество топлива, увеличивает объем
образования золы и загрязнения поверхностей нагрева. Содержание золы для
различных типов биомассы колеблется в широком диапазоне: от 0,5% для
некоторых видов чистой древесины до 12% для некоторых видов шелухи и соломы,
дополнительно загрязненные посторонними примесями. Среднее содержание золы
в соломе составляет 4-8%, а в древесном топливе 1-3%. Содержание золы в
топливной биомассе влияет на выбор технологии ее сжигания, выбор оборудования,
способ удаления золы, а также на эмиссию твердых частиц в дымовых газах, выбор
типа и производительности системы очистки и организации объемов отвалов золы.
Теплота сгорания топлива - это энергетическая характеристика топлива,
определяет количество теплоты, которая выделяется при ее сгорании. Различают
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высшую и низшую теплоту сгорания топлива. На практике пользуется низшая
теплота сгорания топлива, которая выделяется при полном окислении всех горючих
составляющих топлива, без учета теплоты парообразования и выноса с золой.
Низкую теплотворную способность древесного топлива можно оценить расчетным
методом с учетом рабочей влажности и зольности.
Qнр =18,9 -0,214 Wp - 0,189 Ap , МДж/кг,
где Wp – влажность на рабочую массу, %; Аp – зольность на рабочую массу, %.
Например, средние характеристики щепы с энергетической ивы и тополя по
влажности и зольности мало отличаются от аналогичных значений щепы лесной
древесины, вместе с тем биомасса с мискантуса более сухая и с существенно
большей зольностью.
Биомасса отличается высоким содержанием влаги (35-55%), относительно
низкой теплотворной способностью (8-12 МДж / кг) и низкой насыпной плотностью
(200-350 кг / м3).
Повышенный уровень содержания серы S может наблюдаться в отходах и
остатках аграрного производства (солома, стебли, шелуха и т.д.) и может составлять
0,1-0,5%, поэтому при сжигании такого сырья особое внимание уделяется эмиссии
серы S в дымовых газах и процессам коррозии.
Содержание азота N и серы S в древесине являются низкими, что при
замещении угля в процессе совместного сжигания в итоге снижает выбросы оксидов
серы и азота в атмосферу.
Содержание в золе солей Ca и Mg приводит к росту температуры размягчения
золы, в отличие от Na и K в сочетании с Si. Зола соломы, содержит низкие
концентрации Ca и высокие концентрации K, начинает плавиться значительно
раньше, чем зола древесных топлив, потенциально создает ограничения для
использования соломы в котлах, предназначенных для сжигания древесного
топлива.
Негорючие элементы, входящие в состав топлива: Si, Ca, Mg, K, Na и Р,
образуют оловом часть топлива. K, P и Mg, которые являются питательными
веществами, играют важную роль в использовании биомассы и золы в качестве
биологических удобрений.
Тенденции использования бииомасы для теплоэнергетики
На

основе

энергетической

анализа
биомассы

экономических

и

экологических

особенностей

целесообразно

проанализировать

перспективы
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использования биомассы в качестве энергетического источника для сжигания в
теплогенераторах в системах теплоснабжения зданий, сооружений, предприятий и
населенных пунктов.
Одним из главных преимуществ энергетического использования биомассы
является ее мультивариантность как по технологиям преобразования энергии, так и
по способам ее конечного использования. Биомассу можно использовать в
энергетических целях путем непосредственного сжигания (древесина, солома), а
также в переработанном виде жидкого (эфиры рапсового масла, спирты, жидкие
продукты пиролиза) или газообразного биотоплив (биогаз из отходов сельского
хозяйства и растениеводства, осадков сточных вод, органической части твердых
бытовых отходов, продукты газификации твердых топлив).
Конверсия (преобразование) биомассы в другие виды энергоносителей или
конечную тепловую, или электрическую энергию может происходить физическими,
химическими и биохимическими методами [4].
Следует отметить, что ряд технологий преобразования энергии биомассы
являются

коммерческими

и

широко

апробированными,

могут

быть

усовершенствованы с энергетической и экологической точки зрения.
Преимуществом также является то, что по объемам поставки биомасса
является наиболее распространенным среди возобновляемых источников энергии.
На биомассу приходится 3/4 общего объема энергии из возобновляемых источников
в мире.
В 2014 году общее количество поставок энергии из биомассы составило
1414 млн. т н.э., что на 2,6% больше, чем в предыдущем году. В целом это
составило 10,3% мирового энергоснабжения. Потребление энергии из биомассы
составило 1206 млн т н.э. или 14% потребления энергии в мире [1-3].
Доля возобновляемых источников в производстве тепловой энергии на ТЭЦ и
непосредственно

потребленная

теплота

(коммунальные

и

промышленные

котельные, бытовые котлы и печи) составляет 7,1% и 27,7% соответственно, с
полным доминированием биомассы.
В секторе электроэнергетики биоэнергетика занимает третье место среди
возобновляемых источников энергии с генерацией 493 ТВт ∙ ч / год [3-5].
Однако

лишь 2,8% мирового

сектора транспорта

пользуется жидким

биотопливом. При этом, 3/4 мирового валового производства жидкого биотоплива
приходится на США и Бразилию.
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Стремительно растет производство гранул из биомассы (пеллет) с текущим
объемом 28 млн т (ежегодный прирост составляет 1,6 млн т). Крупнейшими
импортерами гранул являются страны ЕС (59% валового поставки), Южная Корея и
Япония [4-6].
Агропромышленный

сектор

обеспечивает

10%

общего

потребления

промышленного энергопроизводства из биомассы в мире за счет использования
побочных продуктов животноводства, растениеводства и специально выращенных
энергетических культур.
Производство биогаза в мире в 2014 г. достигло 58,7 млрд. м3, средний темп
роста составил 11,2% в год. Почти половина биогаза производится в Европе.
В

ЕС доля возобновляемых

источников энергии в общем

конечном

потреблении энергии достигла 16,4% в 2015 году. В секторе отопления и
охлаждения потребление энергии из вторичных источников энергии (ВИЭ) составило
94 млн. т н.э. При этом большая часть потребления (86%) была обеспечена за счет
биомассы (72 млн т н.э. - твердая биомасса, 3,2 млн т н.э. - биогаз). Биомасса также
обеспечила основную часть энергопотребления ВИЭ в секторе транспорта.
Анализ прогнозного конечного потребления энергии из возобновляемых
источников в 26 странах мира до 2030 г. показывает, что биомасса продолжит играть
доминирующую роль.

При

этом

ожидается,

что

почти

половина

мирового

потребления энергии из ВИЭ в 2030 будет приходиться на 6 стран: Бразилию,
Канаду, Китай, Индию, Индонезию и США.
Украина относится к странам с высоким биоэнергетическим потенциалом.
Перспективы развития биоэнергетики в Украине определены Национальным планом
действий

по

возобновляемой

энергетике

(НПДИЭ)

на

период

до

2020г.,

утвержденным Кабинетом Министров Украины 1 октября 2014г. [6]. Однако согласно
плану, в 2020г. биоэнергетика должна была выйти на уровень замещения
природного газа объемом 8,3 млрд. м3 в год, что осталось еще недостигнутым. По
оценке биоэнергетической ассоциации Украины, по состоянию на 2015 потенциал
энергии из биомассы составлял 20,2 млн. т н.э. К сожалению, он еще не реализован
и требует существенных усилий для реализации в энерго-экологическом плане. В
энергетическом
реализации

плане

необходимы

современных

усилия

для

высокоэффективных

создания,

установок

производства
на

биомассе.

и
В

экологическом аспекте незамедлителным действим должна быть разработка,
создание и реализация установок и аппаратов, повышающих экологические
показатели сжигания биомассы в процессах энергопроизводства.
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Эффективность и непрерывность производства тепловой энергии из биомассы
на объектах муниципальной сферы зависит от:
•

организации надежного снабжения котелен биомассой топливным сырьем
высокого стабильного качества;

•

использования

высокоэффективного

и

экологически

безопасного

оборудования с реализацией соответствующих инновационных технологий;
•

реализация

в

оборудовании

оптимизированных

сжигательных

и

теплообменных процессов с обеспечением пониженного содержания предных
компонентов, золы и смолы в дымовых газах энергоустановок;
•

соблюдения

безопасной

эксплуатации

и

обеспечения

экологических,

санитарных, строительных и пожарных норм, постоянного повышения уровня
квалификации персонала;
•

создания объективной системы мониторинга основных производственных
показателей процесса энергопроизводства, автоматизации процессов и
оптимизации затратных характеристик;

•

использования биотопливных пеллет в процессах теплоснабжения, что
способствует

реализации

автоматизации

обслуживания

и

программированнного изменения тепловых режимов работы [7].
Важной особенностью процессов энергопроизводства с использованием
энергетической

биомассы

в Украине

является

обеспечение

требований по

экологической чистоте эксплуатации энергоустановок, показатели которых должны
отвечать Директимвам ЕС. Полный пакет требований данных Директив вступает в
силу с 2021 года и предусматривает существенное ужесточение санкций к
нарушениям показателей энергопроизводства, а именно концентраций вредных
веществ и твердых частиц в дымовых газах энергоустановок.
В связи с этим, актуализируется вопрос и необходимость срочных адекватных
действий со стороны энергопредприятий по созданию, выпуску и установке
устройств и аппаратов, обеспечивающих очистку дымовых газов от вредных веществ
и твердых выбросов в атмосферу.
В этом аспекте особое внимание заслуживают установки, реализующие
малозатратные экологически чистые технологии [8]. К ним необходимо отнести
пиролиз биомасовых пелет с получением пиролизного газа. Это новое направление
использования биомассы в энергопроизводстве, реализующее экологически болем
чистые технологии и процессы.
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Следующим

этапом

в

развитии

подобных

малозатратных

технологий

повышения экологической чистоты энергопроизводства с использованием биомассы
рассматривается необходимость реализации процессов контактного энергообмена,
которые способны повысить энергетическую эффективность и экологическую
безопасность таких установок [9,10]. Опыт предыдущих исследований и разработок в
направлении повышения экологической чистоты энергопроизводства открывает
широкие возможности для достижения этой цели.
Выводы
Высокая стоимость и усиливающийся дифицит органического топлива в
современных условиях создали предпосылки и базис поиска альтернативных
источников первичной энергии для процессов энергопроизводства. Важное место в
настоящее время среди различных энергетических источников занимает биомасса.
В

мире

увеличиваются

масштабы

использования

биомассы

как

энергетического сырья для коммунального сектора экономики стран.
Резкое

увеличение

масштабов

использования

биомассы

в

процесах

энергопроизводства способствует созданию и развитию различных технологий,
устройств

и

агрегатов,

которые

улучшают

экономические

и

экологические

показатели основного теплоэнергетического процесса – выработке теплоты.
Необходимость существенного снижения удельных концентраций вредных
выбросов

в

актуализируют

дымовых

газах

необходимость

теплоэнергетических
эффективного

и

установок

экологически

еще

более

безопасного

использования различных видов биомассы в процесах энергопроизводства на
крупных и маломощных установках.
Опыт предыдущих внедрений, научно-обоснованных и реализованных на
реальних энергетических установках новых экологически чистых и энергетически
эффективных технологий, устройств и агрегатов позволяет ставить и решать
сложные комплексные энерго-экологические задачи.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
АЛЬГОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УКРАИНСКОЙ ЧАСТИ ДЕЛЬТЫ ДУНАЯ
Оценка экологического состояния дельты р. Дунай, в том числе оценка
качества речных вод устьевых рукавов Дуная, представляет интерес, как на
национальном, так и на международном уровне. Это связано, в первую очередь, с
выполнением плана действий Международной Комиссии по защите реки Дунай
(ICPDR) [1]. В настоящее время мониторинг гидрохимических показателей качества
воды

в

украинской

части

дельты

р.

Дунай

осуществляется

Дунайской

гидрометобсерваторией (ГМО) с периодичностью 1 раз в месяц. С целью устранения
неопределенностей в оценках влияния различных антропогенных факторов на
качество воды в дельте р. Дунай Украинский научно-исследовательский институт
экологических проблем (УКРНИИЭП), начиная с 2004 г., периодически проводит
дополнительные исследования показателей качества воды, включая наблюдения за
альгологическими показателями [2-3]. В [4] на основе анализа данных мониторинга
Дунайской ГМО выявлены основные тенденции изменения гидрохимических
показателей за период наблюдения с 2005 г. Цель данной статьи – выявление
тенденций изменения альгологических показателей за период исследований.

Исходные данные и методика исследований.
Альгологические исследования включали измерения численности и биомассы
клеток фитопланктона следующих 8-ми отделов: 1) Cyanophyta (Сине-зеленые), 2)
Dinoptyta

(Динофитовые),

3)

Cryptophyta

(Криптофитовые),

4)

Chrysophyta

(Золотистые), 5) Xanthophyta (Желто-зеленые), 6) Bacillariophyta (Диатомовые), 7)
Euglenophyta (Эвгленовые), 8) Chlorophyta (Зеленые).
Регулярные наблюдения производились на 11-ти пунктах мониторинга. Схема
расположения пунктов мониторинга приведена на рис. 1. По результатам измерений
для каждого месяца рассчитывались 5 показателей: общая численность и общая
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биомасса фитопланктона, индекс сапробности, индексы разнообразия Шеннона по
численности и по биомассе фитопланктона. Для каждого из перечисленных
показателей определялись среднегодовые значения.

Рисунок 1 – Схема расположения пунктов мониторинга

Для наглядного представления результатов наблюдений за качеством воды
расчеты производились с помощью специально разработанной для украинской части
дельты р. Дунай геоинформационной системе (ГИС). В аналитическую подсистему
разработанной ГИС были включены дополнительные блоки анализа результатов
мониторинга,

в

том

числе

блок

прогнозирования

качества

речных

вод.

Необходимость разработки специальной ГИС обусловлена тем, что в ГИС,
разработанной для р. Дунай в рамках проекта ICPDR [5], а также в ГИС
экологического мониторинга качества поверхностных вод Госводагентства Украины
[6] отсутствуют функции, позволяющие выполнять комплексную оценку качества
воды и прогнозировать его изменение.
Для прогнозирования значений отдельных и комплексных показателей
качества речных вод на определенный период времени в блоке прогнозирования
предусматривается

использование

различных

методов

экспоненциального

сглаживания. Выбор конкретного метода прогнозирования зависит от наличия или
отсутствия временной тенденции у прогнозируемого показателя. Поэтому на первом
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этапе

прогнозирования

рассчитывается

временная

тенденция

показателя

и

определяется ее значимость.
Если значимая тенденция временного изменения показателя не выявлена,
для прогнозирования используется метод простого экспоненциального сглаживания.
В противном случае для прогнозирования используется метод Хольта или метод
Хольта-Винтерса. Метод Хольта применяется для прогнозирования среднегодовых
значений

показателей;

метод

Хольта-Винтерса

–

для

прогнозирования

среднемесячных или среднеквартальных значений (с учетом сезонных индексов).
В

данной

работе

краткосрочное

прогнозирование

альгологических

показателей в пунктах наблюдений осуществлялось только для среднегодовых
значений показателей, для которых была обнаружена временная тенденция на
уровне значимости не более 10 % (доверительная вероятность не менее 90 %).
Поэтому для прогнозирования применялся метод Хольта.
Результаты исследований.
Рассчитанные для среднегодовых значений альгологических показателей
временные тенденции и уровни их значимости приведены в табл. 1
Таблица 1 – Среднегодовые значения альгологических показателей, усредненные по
пунктам наблюдений
Альгологические показатели
Индекс

Год

Биомасса

Индекс

Индекс разнообразия

наблюдения

фитопланкто

сапробности

Шеннона по

на, мг/дм3

Пантле-Букка

численности, бит/экз.

0,032

-0,028

-0,119

0,070

0,72

0,05

0,02

0,07

Временная
тенденция

разнообразия
Шеннона по
биомассе, бит/мг

Уровень
значимости
тенденции

Как видно из приведенных в табл. 1 данных, в среднем по украинской части
дельты р. Дунай за период исследований наблюдалось незначительное улучшение
качества воды согласно индексу сапробности. В то же время наблюдалось
незначительное увеличение индекса разнообразия Шеннона, рассчитанного по
биомассе фитопланктона, и определенное уменьшение индекса разнообразия
Шеннона, рассчитанного по численности фитопланктона. Значимых изменений
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общей биомассы фитопланктона не наблюдалось. Среднее за период наблюдений
значение биомассы фитопланктона (2,33 мг/дм3) согласно используемой в Украине
экологической классификации [7] соответствует 4-й категории качества воды («слабо
загрязненные»), а среднее значение индекса сапробности (1,7) соответствует 3-й
категории качества воды («достаточно чистые»).
На рис. 2 приведены диаграммы изменения индекса разнообразия Шеннона
по численности фитопланктона в 4-х пунктах мониторинга, где наблюдения
производились более регулярно.

Рисунок 2 – Изменение индекса разнообразия Шеннона по численности фитопланктона в
различных пунктах мониторинга

Как видно из приведенной схемы, значительное уменьшение индекса Шеннона
по численности наблюдалось, начиная примерно с 2013 г. Причем выявленные
тенденции наблюдались уже во входном створе украинской части дельты р. Дунай
(пункт мониторинга R01), то есть они обусловлены факторами, действующими за
пределами Украины.
Полученные
показателей

результаты

коррелируют

с

по

тенденциям

данными

анализа

изменения

альгологических

результатов

мониторинга

гидрохимических показателей [4]. Можно предположить, что выявленная тенденция к
уменьшению показателя индекс сапробности обусловлена выявленной в [4]
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тенденцией к улучшению качества воды по показателям: азот аммонийный, БПК-5,
азот нитритный, фосфор фосфатов.
Наблюдающаяся тенденция к уменьшению индекса Шеннона, рассчитанного
по численности фитопланктона, вероятно, обусловлена выявленной в [4] тенденцией
к увеличению концентрации марганца. Если до 2013 г. концентрация марганца была
на уровне рыбохозяйственной ПДК, то начиная с 2013 г. рыбохозяйственный
норматив превышается примерно в 3 раза. Коэффициент корреляции между
показателем индекс Шеннона, рассчитанный по численности фитопланктона, и
концентрацией марганца составляет R = –0,75.
Влияние марганца на фитопланктон имеет неоднозначный характер. Согласно
данным, приведенным в [8] стимулирующее воздействие марганца проявляется при
концентрациях до 50 мкг/дм3, а угнетающее воздействие – при концентрациях,
превышающих 300 мкг/дм3. Однако, согласно [9] угнетающее воздействие марганца
проявляктся

при

концентрациях

даже

незначительно

превышающих

рыбохозяйственную предельно допустимую концентрацию (10 мкг/дм3). Поэтому в
целях выявления механизма влияния увеличения концентрации марганца на
численность и биомассу фитопланктона были рассчитаны тенденции изменения
численности и биомассы различных отделов фитопланктона. Результаты расчетов
приведены в табл. 2.
Таблица 3 – Временные тенденции изменения численности и биомассы различных
отделов фитопланктона

Отделы

Численность

Биомасса

Тенденци

Уровень

Тенденци

Уровень

я

значимости

я

значимости

Cyanophyta

3,60

0,001

0,048

0,02

Dinophyta

-0,0008

0,12

-0,0029

0,14

Cryptophyta

0,0055

0,11

-0,0009

0,7

Chrysophyta

0,28

0,008

0,025

0,01

Xanthophyta

-0,26

0,33

-0,059

0,285

Bacillariophyta

-0,021

0,77

-0,372

0,92

Euglenophyta

0,0043

0,31

-0,0008

0,77

Chlorophyta

0,040

0,75

0,0078

0,58

фитопланктона
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Как видно из приведенных данных, значимые положительные тенденции
наблюдались только для 2-х отделов: сине-зеленых и золотистых водорослей.
Увеличение билмассы золотистых водорослей не существенно повлияло на индекс
Шеннона; в то же время увеличение численности сине-зеленых водорослей привело
к существенному уменьшению разнообразия за счет подавляющего преобладания
сине-зеленых водорослей.
Результаты краткосрочного прогнозирования изменения альгологических
показателей по методу Хольта приведены в табл. 3.
Таблица 3 – Краткосрочный прогноз изменения альгологических показателей речных вод
украинской части дельты Дуная

Альгологические показатели

Сглаженная тенденция,

Прогноз на

ед.изм./год

2020 год

Индекс сапробности

–0,014

1,54

Индекс Шеннона по численности

–0,014

1,83

0,009

3,1

фитопланктона, бит/экз.
Индекс Шеннона по биомассе
фитопланктона, бит/мг
Как видно из приведенных в табл. 4 результатов, в ближайшие годы
экологическая категория качества воды по индексу сапробности не изменится.
Выводы
1. В устьевых рукавах украинской части дельты р. Дунай выявлены значимые
тенденции изменения следующих альгологических показателей: индекс сапробности
(уровень значимости α = 5 %), индекс разнообразия Шеннона, рассчитанный по
численности фитопланктона (α = 2 %), индекс разнообразия Шеннона, рассчитанный
по биомассе фитопланктона (α = 7 %).
2. Значимой тенденции изменения общей биомассы фитопланктона за
исследуемый период не было отмечено. По показателю индекс сапробности
наблюдалось незначительное улучшение качества воды.
3.

Индекс

разнообразия

Шеннона

(по

биомассе

фитопланктона)

за

исследуемый период имел тенденцию к незначительному увеличению, а Индекс
разнообразия

Шеннона

(по

численности

фитопланктона)

–

тенденцию

к

определенному уменьшению, что связано с резким возрастанием после 2013 г.
численности сине-зеленых водорослей.
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4. Согласно используемой в Украине экологической классификации воды в
устьевых рукавах украинской части дельты р. Дунай по индексу сапробности
относятся к 3-й категории качества («достаточно чистые»), а по биомассе
фитопланктона - к 4-й категории качества воды («слабо загрязненные»).
5.

Уменьшение

индекса

разнообразия

Шеннона,

рассчитанного

по

численности фитопланктона, коррелирует с увеличением концентрации марганца;
коэффициент корреляции R = –0,75.
6.

Выявленные

тенденции

изменения

альгологических

показателей

обусловлены факторами, действующими за пределами Украины.
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Лунгу М. Л.
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних
проблем», м. Харків

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ГІДРОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ВЕРХІВ’Ї ДЕЛЬТИ
ДУНАЮ
Дельта Дунаю є дуже динамічною системою. Її наявний стан є результуючою
проходження взаємопов’язаних процесів перерозподілу водних мас, транспорту
твердих наносів, взаємодії морських і річкових вод, тощо. До того ж, ці процеси
підпадають під вплив кліматичних змін, який, найймовірніше, у подальшому буде
наростати, відображаючись на водності й, можливо, гідрологічному режимі водотоків
басейну, а отже й на подальшому формуванні дельти. На додаток до цього, на
гідрологічні процеси у дельті Дунаю (як українській, так і румунській) чиниться (або
чинився раніше) значний антропогенний вплив: перерозподіл стоку між рукавами,
спрямлення русел, днопоглиблення, побудова дамб, відбір води, меліорація
прилеглих територій тощо.
Вивченню гідрологічних характеристик дельти Дунаю присвячено велику
кількість робіт. Проводилися численні дослідження як комплексного характеру (напр.
[1]), так і спеціалізовані гідрологічні (напр. [2]), а також із використанням супутникової
інформації (напр. [3]). Зокрема, окремо вивчався й гідрологічний режим Кілійського
рукава дельти (напр. [4, 5]). Досліджувався й вплив перерозподілу стоку Дунаю між
Кілійським і Сулинським рукавами [6]. Аналізувалися [7] негативні наслідки цього
впливу. Непрямим підтвердженням ймовірності таких наслідків можна вважати й
оцінку ризику підтоплення [8], проведену для одного з селищ на румунському березі
Кілійського рукава дельти.
Метою цієї роботи є подальше вивчення особливостей гідрологічного режиму
української ділянки дельти Дунаю.
Для аналізу використовувалися первинні дані Дунайської гідрометеорологічної
обсерваторії (ДГМО) із щоденного поточного моніторингу гідрологічних параметрів.
Ця інформація була отримана УКРНДІЕП у ході виконання програм моніторингу [9]
впливу днопоглиблення ГСХ «Дунай – Чорне море» за 2004-2018 роки.
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Аналізувалася динаміка середньорічних величин витрат води й завислих
наносів. За цими показниками проаналізовано пункти біля м. Рені (Дунай, вхід до
української ділянки) та м. Ізмаїл (початок Кілійського рукава дельти, нижче
відгалуження

Сулинського

рукава).

Додатково,

як

легкопорівнювані

відносні

величини, аналізувалися питомі витрати завислих наносів на одиницю витрат води
(безвідносно до абсолютних величин витрат, як води, так і завислих наносів) по тих
же пунктах, а також у Кілійському рукаві біля м. Вилкове та у рук. Бистрий.
Розброс значень не аналізувався, оскільки у цьому випадку він відображає не
похибку визначення, а сезонний хід величин та їх короткотермінові коливання, а отже
не впливає на достовірність результатів обчислень. Дослідження ж сезонної
динаміки та короткотермінових коливань параметрів, безсумнівно, представляють
інтерес, але не є метою цієї роботи.
Як

можна

побачити

з

наведеного,

отримані

середньорічні

величини

гідрологічних параметрів на вході до української ділянки характеризувалися
значними коливаннями (рис. 1-3). Найбільші витрати води відзначено у 2005 і 2010
роках, а найменші – у 2011 і 2017; причому від найбільших вони відрізнялися майже
удвічі. Максимальні витрати завислих наносів були відзначені у 2005 році, а
мінімальні – у 2011 році; при цьому відношення максимальних величин до
мінімальних за цим параметром були ще більшими, ніж для витрат води. Те ж саме й
щодо питомих витрат завислих наносів.

Рисунок 1 – Витрати води, Рені
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Рисунок 2 – Витрати завислих наносів, Рені

Рисунок 3 – Питомі витрати завислих наносів на одиницю витрат води, Рені

Достовірних тенденцій змін витрат води на вході до української ділянки Дунаю
за цей період не виявлено, проте, хоч і нечітка, але тенденція до зниження витрат
води протягом дослідженого періоду була помітна (рис. 1). По витратах завислих
наносів (рис. 2) рівень достовірності апроксимації був ненабагато вищим, проте
також була помітна неявна тенденція до зниження. Щодо питомих витрат завислих
наносів,

помітна

(рис. 3)

нечітка

тенденція

викликає

сумнів,

бо,

по

суті,

забезпечується трьома крайовими значеннями, без яких мала б інший вигляд.
Хоча виявлені тенденції по пункту поблизу м. Ізмаїл, повторюючи такі по вище
розташованому пункту, також були нечіткими, помітно, що рівень достовірності
апроксимації для витрат води тут був вищий (хоча й недостатній, щоб стверджувати
про достовірну тенденцію), а для витрат завислих наносів – нижчий. Щодо питомих
витрат завислих наносів – тенденцій не виявлено.
Зауважимо, що тенденції просторового розподілу питомих витрат наносів були
різноспрямованими у різні роки (рис. 7), проте доволі часто спостерігалося більш чи
менш чітке збільшення величин по мірі наближення до морського краю дельти.
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Рисунок 4 – Витрати води, Ізмаїл

Рисунок 5 – Витрати завислих наносів, Ізмаїл

Рисунок 6 – Питомі витрати завислих наносів на одиницю витрат води, Ізмаїл
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Рисунок 7 – Питомі витрати завислих наносів на одиницю витрат води по пунктах

Водночас, можна побачити (рис. 8) доволі чітку тенденцію (R2=0,334; |R|=0,578)
до зниження частки витрат води по пункту поблизу м Ізмаїл відносно пункту поблизу
м Рені. Виникає питання, викликане це зміною пропорцій перерозподілу води між
Кілійським і Сулинським рукавами, або іншими причинами (наприклад, відбором води
до придунайських лиманів).
При цьому слід зауважити, що хоча стосовно частки витрат завислих наносів
по пункту поблизу м Ізмаїл відносно пункту поблизу м Рені достовірних тенденцій не
спостерігалося (рис. 9), з огляду на згадану вище загальну тенденцію до зниження як
витрат води, так і наносів, це закономірно виявило, хай і нечітку, тенденцію до
збільшення частки питомих витрат завислих наносів на одиницю витрат води по
пункту поблизу м Ізмаїл відносно пункту поблизу м Рені (рис. 10).

Рисунок 8 – Розподіл витрат води, Ізмаїл/Рені
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Рисунок 9 – Розподіл витрат завислих наносів, Ізмаїл/Рені

Рисунок 10 – Розподіл питомих витрат завислих наносів на одиницю витрат води,
Ізмаїл/Рені

Висновки
Динаміка середньорічних величин гідрологічних параметрів характеризувалася
значними коливаннями. Найбільші витрати води відзначено у 2005 і 2010 роках, а
найменші – у 2011 і 2017 роках.
Мінімальні витрати завислих наносів відзначено у 2011 році, максимальні ж – у
2005 році. Проте, максимальними вони були й на вході до української ділянки дельти
(у районі м. Рені), що з днопоглибленням, яке проводилося у цьому році на русловій
частині, пов’язано бути не може.
Частка стоку Дунаю, що припадає на Кілійський рукав дельти (витрати у районі
м Ізмаїл відносно витрат у районі м Рені), за період спостережень дещо знизилася.
Водночас, частка питомих витрат завислих наносів збільшилася.
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ВПЛИВ ОЗЕР ЛИМАНСЬКОЇ ГРУПИ НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ
РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Озера Лиманської групи: Сухий Лиман, Світличне, Комишувате, Чайка, Личове
знаходяться в зоні впливу Зміївської ТЕС, що входить до переліку екологічно
небезпечних об’єктів. Озера відносяться до заплавних терас долини річки Сiверський
Донець, що поєднані між собою протоками: оз. Сухий Лиман та оз. Світличне оз. Комишувате; оз. Комишувате – оз. Чайка; оз. Чайка – оз. Личове; оз. Личове – р.
Сіверський Донець.
Гідравлічний зв'язок озер з іншими водними об’єктами, зокрема з річкою
Сіверський Донець, привернув увагу дослідників ще на початку 21-го сторіччя. Вже
на той час виникла необхідність їх дослідження в умовах посиленого антропогенного
тиску. Основні результати вивчення антропогенного впливу відображені в роботах
Васенко О. Г., Єрмоленко В. А., Колісника А. В. та інших [1,2]. Метою роботи є
визначення впливу озер Лиманської групи на формування якості води річки
Сіверський Донець.
В останні роки зростає вплив на водний баланс озер, зокрема пов'язаний із
прийманням стічних вод та стоку вод з урбанізованих територій.

Тому особливо

важливим є визначення елементів структури балансу при оцінці накопичувальних
властивостей та самоочищення озер [3,4].
В районі розміщення Зміївської ТЕС основними факторами впливу на озера
Лиманської групи є надходження забруднюючих речовин з: викидами Зміївської ТЕС,
поверхневим стоком з площі водозбору та ґрунтовими водами. Вплив озер
Лиманської групи на формування якості води р. Сіверський Донець оцінено з
врахуванням 2-х чинників: 1) техногенного фактора - відведення з озера ЧайкиЛичове забруднених вод в р. Сіверський Донець; 2) природного фактора надходження в р. Сіверський Донець профільтрованих з озера забруднених вод.
Формування об’єднаного стоку озера Чайки відбувається за рахунок:
перетікання стоку по відкритому каналу з урочища Камишувате; поверхневого стоку
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з площі водозбору; атмосферних опадів; госппобутових та промливневих стічних
вод; переливних вод, що відводяться скидним каналом золовідвалу Зміївської ТЕС.
Всі категорії об’єднаних стічних вод скидаються у р. Сіверський Донець.
Озеро Чайка – озеро Личове - річка Сіверський Донець - система з
визначеними хімічними характеристиками, що пов'язана потоками речовин між
водними об’єктами. Для визначення ролі впливу джерел забруднення озер
Лиманської групи, були проведені розрахунки балансу озера Чайки та Личове [5].
Водний режим озера Чайки складається з притоку води з різних джерел і відтоку у
результаті перетоку її в озеро Личове. Середньобагаторічні величини притоку води в
озеро Чайки складають (у тис. м3 на рік): об’єм стоку з оз. Комишувате та
поверхневий стік – 4898; техногенний стік - 3995. Середньобагаторічні дані щодо
перекачування води в озеро Личове складають 7012 тис. м3 на рік. Приток води в
озеро Личове складає - 7728 тис. м3, а витратна частина - 6700 тис. м3.
Оскільки озера Чайка та Личове, що приймають очищені води золовідвалу,
стічні води Зміївської ТЕС та с. Слобожанське, знаходяться в зоні дренування річки
Сіверський Донець, вплив їх на гідрологічний режим та на якість річних вод може
проявлятись

за

рахунок

надходження

забруднюючих

речовин

в

результаті

фільтраційних втрат.
Для визначення впливу оз. Чайка на якість води в р. Сіверський Донець
проведені розрахунки: фільтраційних витрат поверхневих вод з озера Чайка, які
надходять з потоком ґрунтових вод в річку, з використанням водно-балансового
методу; надходження забруднюючих речовин в річку Сіверський Донець за рахунок
фільтрації з оз. Чайка.
Вплив озера Чайки на стан р. Сіверський Донець визначався шляхом
розрахунку водного балансу. При цьому враховувалися техногенні та природні
фактори впливу на гідрологічний і гідрохімічний режими зазначеного озера.
Аналіз визначених факторів впливу на озера Лиманської групи [6] дозволив
виділити основні елементи прихідної та витратної частини, що впливають на
формування водного балансу озера Чайка. Ними є: атмосферні опади; надходження
стічних вод; випаровування з водної поверхні; випаровування за рахунок транспірації
вищою водною рослинністю; фільтраційні втрати (через дно та береги озера), вплив
яких позначається на якості ґрунтових вод і на якості річкової води р. Сіверський
Донець, яка дренує ґрунтові води (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема водного балансу озера Чайка

Враховуючи, що в літній та зимовий періоди співвідношення елементів
балансу будуть відрізнятися, а також виходячи з режиму експлуатації озера (режим
скидання освітлених вод золовідвалу), розрахунок фільтраційних втрат в нашому
випадку слід вести в умовах критичного режиму водного об'єкта та ґрунтових вод в
період літньо-осінньої межені, як найбільш екологічно напруженого режиму
р. Сіверський Донець.
Водний баланс озера в літньо-осінню межень можливо представити в
наступному вигляді:

V2 - V1 = Vст. + Vа.о. - Vвип. - Vф.в. - Vтр. - Vт.с.,

(1.1)

де:
V1 та V2 - об'єм води в озері відповідно на початку та в кінці розрахункового
періоду, м3;
Vст. - об'єм стічних вод, що надходить в озеро за розрахунковий період,
м3/добу;
Vа.о. - об'єм води, що надійшов за рахунок атмосферних опадів на площу
акваторії озера за розрахунковий період часу, м3;
Vт.с. - об'єм техногенного скиду з озера за розрахунковий період, м3;
Vвип. - об'єм води, що випарувався за розрахунковий період із відкритої водної
поверхні, м3;
Vтр.- об'єм води, що випарувався за розрахунковий період транспірацією
вищою водною рослинністю, м3;
Vф.в. - обсяг спільних фільтраційних втрат (через дно та береги озера) за
розрахунковий період, м3.
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З рівняння 1.1 виходить, що:
Vф.в. = Vст. + Vа.о. - Vт.с. - Vвип. - Vтр. - ∆V

(1.2)

Згідно проведених розрахунків визначено, що при площі відкритої та зарослої
водної поверхні озера, рівних у літній період відповідно 855000 м 2, і середній
величині евапотранспіраціі, рівній 0,0055 м/добу, середньодобові фільтраційні
витрати з озера Чайка склали 2045 м3/добу (витрата води з озера, яка надходить в
ґрунтові води).
Проведені розрахунки надходжень нормованих забруднюючих речовин в річку
Сіверський Донець за рахунок техногенних вод та за рахунок фільтрації з оз. Чайка.
Зміна хімічного складу води в р. Сіверський Донець, яка може бути спричинена
скидом техногенних вод та фільтрації з оз. Чайка залежить від їх витрат та
концентрацій. Концентрація в річці нормованих компонентів в припущенні миттєвого
змішування визначалась розрахунковим способом за формулами:
1.

визначення техногенного впливу
СтQт+СрQр

Ст=

(1.3)

Qт+Qр

де:
Ст - концентрація забруднюючої речовин в техногенних водах, які скидаються в
річку, мг/дм3;
Ср - концентрація цієї речовини в річковій воді, мг/дм3;
Qт - витрата техногенних вод, що скидаються в річку з оз. Чайка, м3/с;
Qp - витрата річки, м3/с.
2.

визначення впливу фільтрації з оз. Чайка
СфQф+СрQр

Сф=

(1.4)

Qф+Qр

де:
Сф - концентрація забруднюючої речовини, що профільтрувалась з оз. Чайка
до р. Сіверський Донець, мг/дм3;
Ср - концентрація цієї речовини в річковій воді, мг/дм3;
Qф - фільтраційні втрати води з оз. Чайка, м3/с;
Qp - витрата річки, м3/с.
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Вихідними даними для визначення гідрогеологічних параметрів, необхідних
для кількісних оцінок і прогнозних розрахунків з метою охорони підземних і річкових
вод послужили матеріали натурних, польових, дослідно-фільтраційних досліджень і
розрахункові величини.
Слід зазначити, що кількість забруднюючих речовин, що може надійти з
оз. Чайка до р. Сіверський Донець залежить від їх вмісту в воді озера, якість якої
сформувалась під впливом природно-техногенних факторів.
Розраховані за формулою змішування прогнозні концентрації нормованих
компонентів, які будуть формувати хімічний склад води в р. Сіверський Донець, за
рахунок техногенного впливу та за рахунок фільтрації оз. Чайка будуть досягати
наступних значень (табл. 1).
Одержані розрахункові концентрації ґрунтових вод в зоні техногенного впливу
є розрахунковим максимумом і має «екологічний запас надійності», оскільки
визначалися: для умов максимально можливих втрат води з оз. Чайка; для умов
максимальної концентрації речовин у воді оз. Чайка.
Таблиця 1 – Розрахункові концентрації нормованих компонентів в р. Сіверський Донець
Фактичні показники хімічного
Розрахункові концентрації в
складу, мг/дм
Показники хімічного
складу

Озеро

Озеро

Чайка

Личове

3

р. Сіверський Донець, мг/дм

Річка
Сіверський
Донець

З

З

урахуванням

урахуванням

техногенного

фільтрації з

стоку

оз. Чайка

Зважені речовини

16,00

11,00

8,00

8,00

8,00

БСКпов.

6,42

4,36

2,85

2,89

2,85

ХСК

48,01

39,35

42,00

42,46

42,00

Нітрати

3,47

3,43

5,19

5,24

5,19

Нітрити

0,12

0,10

0,43

0,43

0,43

Азот амонійний

0,91

0,42

0,39

0,40

0,39

Отртофосфати

2,15

1,41

2,04

2,06

2,04

Залізо заг.

0,16

0,16

0,13

0,13

0,13

Сульфати

318,07

251,68

127,00

129,85

127,04

Хлориди

91,30

75,57

62,00

63,03

62,01

Сухий залиш.

1003,00

899,00

973,00

984,00

973,00

ПАР

0,25

0,09

0,06

0,06

0,06

Нафтопродукти

0,07

0,06

0,03

0,03

0,03
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3

Висновки
На

підставі

проведених

аналітичних

досліджень

розроблено

методику

визначення ступеню впливу озера Чайки на якість води річки Сіверський Донець, що
дозволяє врахувати надходження забруднюючих речовин в річку за рахунок
техногенних вод та фільтрації з озера. Визначено та науково обґрунтовано вплив
фільтраційних витрат з озера Чайка на річку Сіверський Донець, які надходять з
потоком ґрунтових вод. Встановлено, що фільтрація з озера Чайки в розрахованій
кількості не викличе проблем з гідрологічним режимом р. Сіверський Донець і
хімічними складом річкових вод. Максимально можливий вплив в умовах відведення
техногенних вод в р. Сіверський Донець через оз. Личове проявиться в формуванні
хімічного складу та солевмісту річкової води. Згідно з розрахунками приріст
концентрації сульфат-іонів буде складати 2,85 мг/дм3, хлорид-іонів – 1,03 мг/дм3.
Солевміст збільшиться на 11,51 мг/дм3.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УРБАНИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
Урбанизация,

определяемая

разнообразием

индустриального,

демографического, социально-экономического, экологического аспектов, является
важнейшим фактором формирования экологической опасности как самих городов,
регионов, так и страны в целом. Сегодня города не только не могут гарантированно
обеспечить защиту от негативных изменений окружающей среды, но и представляют
собой центры повышенного риска техногенных аварий и природных бедствий. Это
обусловлено высокой плотностью населения, их концентрированным проживанием
вблизи потенциально опасных объектов промышленности, энергетики, транспорта,
или на территориях с высоким риском природных катастроф.
Существующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности
регионов, их устойчивого развития практически не учитывают динамические
изменения,
подходы

обусловленные

не

урабанизационными

применяются в городском

процессами.

планировании,

Экосистемные

хотя многие

города

развиваются экстенсивно, поглощая территории, имеющие определяющее значение
для экологического баланса.
В этом контексте возникает необходимость выполнения анализа рисков
возникновения

чрезвычайных

ситуаций

разного

генезиса,

формирующих

экологическую опасность территорий регионов, в зависимости от особенностей
урабанизационных процессов.
Современная Украина относится к высокоурбанизованным странам (доля
городского населения составляет 69,29 % [1]), имея при этом высокую степень
разнородности регионов по уровню урбанизации (от 37 % для Закарпатской области
до 90 % для Донецкой области), по количеству малых, средних, больших городов и
мегаполисов и других параметров «урбогенной насыщенности» территорий разных
административных единиц. Более того, параметры уровня демографической
урбанизации (определяемой как часть городского населения от его общей
численности) не соотносятся с плотностью городов и городских населенных пунктов.
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Также для большей части административных областей параметры плотности
городских жителей не совпадают с их долей в общей численности населения.
Таким образом, урабанизационный процесс в разных регионах протекает
неравномерно, с различной интенсивностью, проявляясь в неодинаковых формах.
Экологическая

разнородность

административно-территориальных

единиц

обусловлена, с одной стороны, региональной дифференциацией техногенных
процессов

вследствие

сложившихся

в

отдельных

областях

хозяйственных

комплексов, а с другой, высокой мозаичностью природных ландшафтов и разным
типом их устойчивости. В результате, взаимодействие природно-техногенных
процессов и явлений на территориях с разной урбогенной нагрузкой приводит к
созданию экологических ситуаций разной степени напряжённости и опасности.
По статистическим данным [2], в 2019 году количество чрезвычайных ситуаций
(ЧС) в Украине увеличилось по сравнению с 2018 г. на 14,1 % и составило 146
случаев, из которых 60 – ЧС техногенного характера, 81 – ЧС природного характера,
5 – социального. Причем число ЧС техногенного характера вследствие пожаров,
взрывов, аварий в системах жизнеобеспечения, разрушения зданий выросло на 25
%. Количество пострадавших выросло по сравнению с 2018 г. на 77,8 %, в том
числе, число погибших (в основном, в результате пожаров, взрывов, транспортных
аварий) возросло на 18,5 %.
Увеличение общего количества ЧС в 2019 г. наблюдалось практически во всех
административных областях страны. Высокая частота проявлений ЧС природного и
техногенного характера для большинства регионов сопровождалась увеличением
ущербов от них и неуклонным ростом удельного количества пострадавших (в
расчете на единицу сокращающегося населения). Например, в 2019 г. максимальное
число жертв ЧС, зарегистрированных в Одесской области (в основном, в результате
пожаров техногенного происхождения), составило 36 человек, а в г. Киеве (в
основном, вследствие медико-биологических ЧС) – 495 человек.
Ранжирование регионов на основе данных общего числа ЧС за период 2010 –
2019 гг. [2] позволило выделить, во-первых, Донецкую, Одесскую, Луганскую области
с максимальным числом ЧС (от 100 до 190), во-вторых, Львовскую, Харьковскую,
Днепропетровскую, Киевскую, г. Киев, Закарпатскую, Житомирскую области со
средним уровнем проявления опасностей (от 60 до 100 ЧС) и, в-третьих,
Кировоградскую, Ивано-Франковскую, Черкасскую, Хмельницкую, Черновицкую,
Сумскую, Винницкую, Ровненскую, Полтавскую, Тернопольскую, Запорожскую,
Волынскую с минимальным уровнем проявления ЧС (от 35 до 60 ЧС).
91

Результаты ранжирования областей отдельно по техногенным и природным
ЧС

могут

существенно

урабанизационных
Житомирская)

отличаться.

параметров

имеют

Так,

области

(Черкасская,

примерно

одинаковые

Сумская,
средние

со

средним

уровнем

Винницкая,
уровни

Киевская,

природных

и

техногенных ЧС. Высоко урбанизированные, промышленно-развитые Донецкая,
Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области

имеют

преобладающе

высокий уровень проявлений техногенной опасности, что обусловлено, по мнению
авторов статьи, подавляющей долей добывающих и обрабатывающих отраслей в
хозяйственном комплексе регионов. Дополнительным фактором высокого уровня
возникновения ЧС в Донецкой и Луганской областях являются проводимые на их
территориях военные действия, сопровождаемые разрушением промышленных
объектов, жилых застроек, подрывом устойчивости функционирования основных
систем обеспечения жизнедеятельности населения.
Умеренно

урбанизированные

Тернопольская,

Черновицкая,

Ровенская,

Полтавская, Киевская области отличаются преобладанием природной опасности над
техногенными ЧС. Особенно опасным является сочетание достаточно высоких
уровней

как

техногенных,

так

и

природных

ЧС

в

Одесской,

Херсонской,

Николаевской, Харьковской, Луганской областях.
При анализе динамики проявлений чрезвычайных ситуаций различного
генезиса в зависимости от урбогенной нагрузки регионов авторами статьи
использован комплексный показатель – индекс экологической урбанизации (Іec.urb),
обоснованный и рассчитанный ранее в работе [3]. Экологическая урбанизация
определена как такая составляющая общего экологического процесса, которая
определяет пределы устойчивости природных систем под давлением урбогеннотехногенных

воздействий,

урбанизированных

территорий

и,

таким

образом,

лимитирует

через ограниченность количества

развитие
и

качества

территориальных и сырьевых ресурсов.
Индекс экологической урбанизации был рассчитан (результаты расчетов
приведены в работе [4]) как линейная комбинация нормализованных показателей
плотности урбанизированного населения (ρpop.urb) и доли территории, занятой
городскими населенными пунктами (Surb), взятых с весовыми коэффициентами 0,5, в
соответствие с методологией [5].
Аналогичным образом проведена обработка и нормализация данных общего
числа ЧС за период 2010 – 2019 гг. [2] в административных областях Украины.
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Проведен анализ индекса экологической урбанизации (Іec.urb) в соответствие с
нормализованным показателем числа ЧС в административных областях Украины
(ЧС’). На рис. 1 области ранжированы по увеличению нормализованного показателя
(ЧС'). В зависимости от соотношения показателей урбогенности и опасности условно
выделены 3 группы регионов.

Нормализованные значения
параметров

1,2

(ЧС)'

1

1

ІІ

I

0,8
0,6

Іec.urb

III

2

0,4
0,2
0

Рисунок 1 – Зависимость показателя количества чрезвычайных ситуаций за период 2009
– 2019 гг. от показателя экологической урбанизации: 1 – нормализованное значение числа
чрезвычайных ситуаций (НС'); 2 – индекс экологической урбанизации (Іec.urb)

К первой группе относятся Кировоградская, Ивано-Франковская, Черкасская,
Хмельницкая,

Черновицкая,

Сумская,

Винницкая,

Ровненская,

Полтавская,

Тернопольская, Запорожская, Волынская, для которых урбогенное давление
сопоставимо с постепенным увеличением количества ЧС, которое, однако, не
превышает средне-медианное значение показателя опасности (ЧС'), установленного
на уровне 0,22.
Вторую

группу

составляют

Житомирская,

Черниговская,

Закарпатская,

Киевская, Херсонская, Николаевская области, в которых практически полностью
совпадают значения показателей опасности и урбогенности, хотя для двух
последних областей показатель ЧС' существенно выше.
Третью

группу

составляют

Харьковская,

Днепропетровская,

Львовская,

Луганская, Донецкая области с резко повышенным уровнем частоты проявлений ЧС.
Практически все области отличаются развитым промышленно-энергетическим
комплексом с преобладанием тяжелой промышленности, крупных энергетических и
транспортных объектов. Эти регионы характеризуются не только высоким значением
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индекса

экологической

урбанизации,

но

и

максимальными

уровнями

демографической урбанизации. Исключение составляет Львовская область, для
которой высокий уровень опасности обусловлен максимальной частотой проявления
природных ЧС, и, на наш взгляд, не является прямым следствием урбогенной
нагрузки.
По данным Государственной службы ЧС Украины [2], риск для человека
оказаться в зоне единичной ЧС или ее негативных последствий в среднем по
Украине составляет
R1 = 3,79‧10-6, индивидуальный риск погибнуть в результате ЧС составляет Rинд =
5,3‧10-6. Авторами настоящей работы выполнена оценка рисков погибнуть в
результате ЧС для населения регионов Украины. Значения индивидуального риска
населения областей Украины погибнуть в результате ЧС, которые рассчитаны по
данным количества погибших в области на 100 тыс. населения за период 2009 –
2019 гг, нормализованы в соответствие с методикой [5].
Результаты анализа показателей индивидуального риска (Rинд’) и индекса
экологической урбанизации позволяют выделить три типа соотношений этих
показателей, соответствующие зонам І, ІІ, ІІІ на рис. 2:
І – Значения индивидуальных рисков (в нормализованном виде) для
населения регионов резко увеличиваются, от 0 до 0,36. К этой зоне относятся
области,

для

Черновицкая,

которых
Винницкая)

минимальные
и

низкие

(Тернопольская,
(Киевская,

Ивано-Франковская,

Черкасская,

Волынская,

Днепропетровская) уровни индивидуальных рисков населения сохраняются при
среднем (Іec.urb = 0,36 ÷0,4) и выше среднего в случае Волынской (Іec.urb = 0,5) и
Днепропетровской (Іec.urb = 0,58) областей уровнем урбогенной нагрузки. Линия
тренда показателя Іec.urb и линия риска демонстрируют противоположные тенденции
за исключением Закарпатской области.
ІІ – Значения индивидуальных рисков для населения регионов постепенно
увеличивается от 0,38 до 0,6. Линия тренда индекса экологической урбанизации
демонстрирует аналогичную тенденцию роста, достигая пика в случае Донецкой
области, для которой диагностируются одинаково высокие значения
индивидуального риска гибели от ЧС, причины которых отмечены выше, и уровня
урбогенной нагрузки (Іec.urb = 0,79, Rинд’ = 0,6).
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Нормализованные значения показателей

1,2

Rінд

Іec.urb

Полиномиальная (Іec.urb)

І

1

ІІ

ІІІ

0,8
0,6

2

0,4
0,2

3

1

0

Ранжированные по значению RИНД области Украины

Рисунок 2 – Зависимость региональных показателей индивидуальных рисков гибели при
ЧС от индекса экологической урбанизации: 1 – нормализованный показатель
индивидуального риска гибели от ЧС (Rинд’); 2 – индекс экологической урбанизации (Іec.urb);
3 – полиномиальная линия тренда показателя (Іec.urb)

ІІІ – Максимальные значения индивидуального риска гибели от ЧС для
населения Одесской, Николаевской, Херсонской областей наблюдаются при
умеренных уровнях урбогенной нагрузки, а линия тренда показателя І ec.urb и
показателя Rинд’ имеют противоположные направления.
Необходимо отметить, что ранее авторами статьи уже были показаны
противоположные тенденции изменения индивидуальных рисков гибели как при
учете всех типов ЧС, так и при пожарах техногенного происхождения [5, 6] от
демографических параметров урбанизации. Аналогичная тенденция прослеживается
при анализе рисков в региональном разрезе.
Кроме того, проведенный анализ также показал несовпадение уровней
урбогенной насыщенности регионов по отношению с уровнями опасных последствий
ЧС в областях с аномально низкими и высокими уровнями индивидуальных рисков
населения.
Таким образом, влияние урабанизационных процессов как на частоту
проявлений ЧС, так на соответствующие риски населению однозначно проявляется
только

в

случае

областей

среднего

уровня

опасностей

(ІІ

зона).

Можно

предположить, что в зонах повышенного и пониженного риска ЧС фактор
экологической урбанизации не является ведущим.
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В

зонах

повышенного

риска

природные

и

техногенные

опасности,

материальные ущербы и человеческие жертвы существенно зависят от высокого
уровня энерго- и ресурсозатратности хозяйственного комплекса регионов, в которых
урбанизация происходит давно, но не сопровождается индустриальным развитием и
технологическим переоснащением всех типов производств. Устаревшие (или
разрушенные на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей)
системы жизнеобеспечения, транспортные и энергетические системы потеряли (и
продолжают терять) устойчивость и надежность, что провоцирует масштабные
техногенные аварии.
В областях, находящихся в зоне низких рисков можно диагностировать
проявление положительных аспектов урбанизации, связанных с повышением
безопасности населения, более высоким уровнем информационного и материальнотехнического обеспечения спасательных служб, лучшей организацией всей системы
управления экологической безопасностью. Тем не менее, эти положительные
аспекты урбанизации не могут полностью компенсировать риски населения, если
территория

административных

областей

подвержена

различным

стихийным

бедствиям, природным катастрофам, развитию неблагоприятных геологических
процессов.
Таким образом, приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что
урбанизация

является

административных
безопасностью
процесса,

фактором

областях

регионов

включая

возникновения

страны.

необходим

модернизацию

Поэтому
учет

всей

чрезвычайных
для

всех

управления

аспектов

системы

ситуаций

в

устойчивой

урабанизационного

обеспечения

безопасности

населения при угрозах природного и техногенного происхождения.
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ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ УРБАНІЗАЦІЇ НА СПЕЦИФІКУ
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
В Україні, як і у більшості країн світу, все гострішою стає проблема виснаження
водних

ресурсів,

забезпечення

їх

техногенно-антропогенного

належного

екологічного

стану

забруднення.

Проблема

водно-ресурсного

потенціалу

залишається актуальною для всіх регіонів України. Практично всі поверхневі і значна
частина підземних водних об’єктів відчувають негативний вплив, який значною мірою
визначається комплексом урбанізаційних процесів.
З

одного

боку,

Водна

рамкова

Директива

2000/60/ЄС

Європейського

Парламенту і Ради [1] встановлює басейновий принцип управління водними
ресурсами, при цьому райони річкових басейнів як цілісних природних об’єктів
визначаються незалежно від адміністративних чи політичних кордонів. Але в
сучасних умовах антропогенно-техногенні впливи регіонально диференційовані та
залежать від водогосподарських комплексів, експлуатуючих ресурси різноманітних
водних об’єктів без врахування їх природного дефіциту та нерівномірності розподілу.
Характер розміщення потужних об’єктів техно- і агросфери, афілійованих з
різними аспектами урбанізації в адміністративних областях України, визначив різний
рівень навантаження на екосистеми річкових басейнів. Кількісним показником
зниження їх стійкості та здатності до самоочищення і самовідновлення під впливом
зростаючого урбогенного тиску виступає площа непроникної поверхні. Така
урбанізована територія не бере участь у природному кругообігу, в її межах
порушується режим водного стоку, відбуваються небезпечні гідрологічні процеси [2].
При визначенні індекса екологічної урбанізації як кількісного показника
екологічної урбанізації [3] було прийняте допущення, що вся територія міста є
непроникною, оскільки будь-які функціональні зони (навіть зелені зони міст)
відносяться до штучно створених систем, в яких природні процеси повністю чи
частково змінені та підпорядковані антропогенній діяльності. Індекс екологічної
урбанізації (Iec.urb) був розрахований на основі показників щільності міського

98

населення та частки території, зайнятої містами, по відношенню до загальної площі
адміністративної області [4].
Тож,

індекс

екологічної

урбанізації

відображає

рівень

урбогенного

навантаження на територію регіонів, в тому числі в районах водозбірних басейнів.
Застосування індексу надає можливість провести кореляції між характером
використання водно-ресурсного потенціалу, умовами створення дефіциту водних
ресурсів та рівнем екологічної урбанізації регіонів України.
Авторами

роботи

визначене

співвідношення

між

індексом

екологічної

урбанізації та інтегральним показником дефіциту водних ресурсів (коефіцієнт Кс-з),
який був розрахований через відношення обсягу скинутих у природні водні об’єкти до
забраних прісних вод та нормалізований (показник (Кс-з)н) за стандартною
процедурою [2]. Значення показника Кс-з < 1 або (Кс-з)н < 0,13 означає неповернення
значних обсягів води у природні водні об’єкти. Чим менше значення Кс-з або (Кс-з)н,
тим більше накопичується дефіцит водного ресурсу. Значення показників Кс-з > 1 або
(Кс-з)н > 0,13 означає, що в адміністративних областях використовуються підземні
води, які після експлуатації скидаються у поверхневі водойми.
Аналіз показників дефіциту води (Кс-з)н у співвідношенні до індексу екологічної
урбанізації Іec.urb за регіонами країни (рис. 1) виявив наступні тенденції.
Зворотній характер поліноміальної лінії тренду показника (Кс-з)н з достатньо
високим рівнем кореляції (R2 = 0.589) демонструє наявність зв´язку між рівнем
екологічної урбанізації регіонів та умовами створення водного дефіциту. Мінімальні
значення коефіцієнту (Кс-з)н, що відповідає високим рівням дефіциту ресурсів
поверхневих водних об’єктів, відмічаються в областях із середнім (Кіровоградська,
Сумська, Житомірська, Черкаська Iec.urb ≈ до 0,28) та вище середнього (Запорізька,
Херсонська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Хмельницька Iec.urb ≈ 0,4) рівнями
екологічної урбанізації. Серед областей з найвисокими рівнями урбогенного
навантаження зберігається аналогічна тенденція. Виключеннями є Луганська та,
частково, Харківська і Волинська області з високими значеннями коефіцієнту (Кс-з)н за
рахунок

використання

ресурсів

як

поверхневих

так

і

підземних

вод.

В

Дніпропетровській та Донецькій областях, де підземні води не використовують,
максимальний рівень урбанізації викликає зростання дефіциту води.
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Нормалізовані показники

1,2
1

2
0,8

1
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R² = 0.589
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0,2
0

Області за рейтингом екологічної урбанізації

Рисунок 1– Залежність нормалізованого показника дефіциту водних ресурсів від індексу
екологічної урбанізації: 1 – індекс екологічної урбанізації Іec.urb; 2 – нормалізований показник
дефіциту водних ресурсів (Кс-з)н; 3 – лінія тренду показника (Кс-з)н

Для областей з достатньо низьким рівнем екологічної урбанізації (Іec.urb < 0,2)
та переважним розвитком сільського господарства відсутність водного дефіциту
(значення (Кс-з)н від 0,14 до 1) пояснюється інтенсивним використанням підземних
водних джерел. Це викликає загрозу виснаження невідновлюваних ресурсів
підземних водних об’єктів, що притаманне Львівській, Закарпатській, Чернігівській,
Полтавській областям.
Області з найбільшою загрозою створення дефіциту води за рахунок
неповернення їх після використання – Херсонська (Кс-з = 0,046, (Кс-з)н = 0), Одеська
(Кс-з = 0,168, (Кс-з)н = 0,016) Миколаївська (Кс-з = 0,318, (Кс-з)н = 0,037), Кіровоградська
(Кс-з = 0,228, (Кс-з)н = 0,024) характеризуються вкрай різними значеннями індексу
екологічної урбанізації. На наш погляд, це пояснюється переважним впливом
ландшафтних

та

кліматичних

чинників,

які

поглиблюються

нерівномірністю

розташування водних об’єктів на території регіонів.
Нестача кількості свіжої води не може не призвести до обмеження її
використання

для

господарсько-побутових

потреб.

В

роботі

досліджене

співвідношення рівня використання населенням місцевих водних ресурсів та
індексом екологічної урбанізації. Показник питомого використання свіжої води на
100

душу населення, м3/людину, Всв, розрахований на основі статистичних даних [5] та
нормалізований аналогічно [6].
Можна відзначити, що вплив урбанізації на споживання свіжої води має
декілька тенденцій.
Аналіз показує (рис. 2), що максимальне значення питомого використання
свіжої води спостерігається в Херсонській (максимальний рівень дефіциту води
серед всіх регіонів України), Дніпропетровський, Донецькій, Запорізькій, Київській
областях, що підсилюється високим рівнем дефіциту місцевих водних ресурсів (рис.
1). Накладання обох негативних факторів виснаження регіональних водних ресурсів
цілком співвідноситься як з природними факторами обмеженої кількості водних
джерел на території областей, так і з досить високими рівнями урбогенного
навантаження. Так, індекс екологічної урбанізації вказаних регіонів коливається від
середнього до максимального значення.
1,2

1

Нормалізовані показники

2
0,8

1

0,6

0,4

3 R² = 0,3216

0,2

0

-0,2

Області за рейтингом екологічної урбанізації

Рисунок 2 – Залежність нормалізованого показника споживання свіжої води від індексу
екологічної урбанізації: 1 – індекс екологічної урбанізації Іec.urb; 2 – нормалізований показник
використання води (Всв)н; 3 – лінія тренду показника (Всв)н

Тож, нестача кількості свіжої води не може не призвести до неможливості
підтримки визначеної якості води для потреб різних водокористувачів. Як наслідок,
порушується сталість прісноводних екосистем, водний баланс всієї території.
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В таких областях як Львівська, Закарпатська, Чернігівська, Житомирська,
Кіровоградська,

Полтавська,

Черкаська,

Сумська

низькі

рівні

урбогенного

навантаження корелюються з відповідними рівнями використання води.
Але,

такий

же

низький

рівень

споживання

населенням

свіжої

води

спостерігається в Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Харківській, Луганській (з
оглядом

на

можливу

недостовірність

статистичних

даних

на

територіях,

непідконтрольних українській владі) областях, в яких індекс екологічної урбанізації
набуває високих (Iec.urb > 0,4) значень. Такий факт може свідчити про позитивні
аспекти урбанізації, а саме, широке охоплення міського населення системами обліку
води, використання технічної води в міському господарстві, запровадження систем
повторного та зворотного водокористування на об’єктах техносфери тощо.
Таким чином, екологічна урбанізація регіонів є важливим фактором створення
дефіциту як підземних, так й поверхневих вод.
Формування рівня урбогенного впливу на природні водні об'єкти, створення
дефіциту води для задоволення потреб різних споживачів різняться в регіонах
України, що пояснюється різним характером експлуатації водних джерел населенням
та об’єктами господарської діяльності. Так, населення середніх, невеликих міст та
населених пунктів міського типу для побуту і міського господарства більшою мірою
використовують підземні водні джерела. По суті, відбувається перетік підземних вод
після експлуатації у поверхневі водні об’єкти, що створює у перспективі загрозу
виснаження ресурсів підземних вод та порушення гідрологічного балансу території.
Великі

міста,

мегаполіси,

великі

об’єкти

промисловості,

тепло-

та

гідроенергетики експлуатують потужні поверхневі джерела з високим ризиком
створення дефіциту ресурсів поверхневих водних об’єктів. З іншого боку, в
урбанізованих районах створені кращі умови для впровадження для раціоналізації та
модернізації всього водогосподарського комплексу із застосуванням економічних
інструментів раціонального водокористування.
Встановлені закономірності характеру співвідношення індексу екологічної
урбанізації та показників використання водних ресурсів можуть бути використані в
поєднанні з басейновими принципами управління регіональними системами водного
господарства.
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ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З НЕПРИДАТНИМИ ПЕСТИЦИДАМИ НА
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Україна завжди була країною з розвинутим сільським господарством. Це
передбачало централізоване постачання значних обсягів добрив та пестицидів в
український аграрний сектор.
З

початком

процесів

реформування

аграрної

галузі

місця

зберігання

непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (далі –ХЗЗР) у
багатьох регіонах України почали втрачати власників, піддаватись руйнуванню, тому
актуальним стало питання подальшої долі колишніх складів пестицидів і мінеральних
добрив.
Кризове становище у сфері поводження з непридатними та забороненими для
використання

пестицидами

поглиблюється

відсутністю

в

Україні

належної

інфраструктури поводження з цими пестицидами і недоліків нормативно-правової
бази регулювання відносин у цій сфері.
Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 р., яка
затверджена постановою КМУ від 06.08.2014 р. №385 передбачено очищення
сільської місцевості від шкідливих та непридатних до використання хімічних речовин,
що застосовуються для захисту рослин [1].
З 2007 р. в Україні розпочалося перезатарювання та вивезення непридатних
пестицидів (далі – НП) для знищення за кордоном.
Протягом 2007–2009 рр. з території України вивезено 1899 тонн НП для їх
знешкодження за межами України. На кінець 2009 р. кількість непридатних до
використання пестицидів на території України складала 21,058 тис тонн.
У 2010 р. в рамках програми Мінприроди з очищення України від небезпечних
відходів вивезено з Вінницької області 58 тонн, Київської області – 109,72 тонн,
Херсонської області – 76,66 тонн , Івано-Франківської – 80,1 тонн та Запорізької
області –381,33 тонни [2].
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Відповідно до Базельської Конвенції, до якої Україна приєдналася у 1999 р.,
транскордонне перевезення небезпечних відходів дозволяється, якщо державаекспортер немає потужностей для знешкодження відходів екологічним чином.
В Україні існує підприємство «Еко нова» в Житомирській області, яке може
знешкоджувати НП. Проте у 2017 р. колишнє Міністерство екології та природних
ресурсів України анулювало ліцензію, яка була видана даному підприємству на
провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, утилізація).
До 2015 р. Україна мала законодавче право знищувати отрутохімікати за
кордоном.

Але

через

прогалини в законодавстві механізм

транскордонного

перевезення у межах Базельської конвенції у нас було заблоковано. І лише19 лютого
2019 р. КМУ оприлюднив постанову №1212 «Про внесення зміни до пункту 11
Положення

про

контроль

за

транскордонними

перевезеннями

та

їх

утилізацією/видаленням» [3], дозволивши вивозити пестициди за кордон для
екологічно безпечної утилізації або здійснювати таку утилізацію в Україні за
наявності необхідних потужностей (до речі згадана постанова була прийнята ще 21
листопада 2018 р.). З моменту прийняття згаданої постанови обласні державні
адміністрації можуть вирішувати проблеми із НП, а також визначати, де найбільш
вигідно їх утилізувати.
За інформацією, яка отримана від територіальних органів Державної
екологічної інспекції, станом на 01.01.2018 р. обсяг непридатних та заборонених
пестицидів на території України становить більше 8 тис тонн, з них четверта частина,
близько 2 тис тонн – на території Херсонської області (табл. 1).
У Херсонській області в результаті реформування аграрного сектору
утворилася значна кількість безхазяйних, непридатних до використання ХЗЗР, у
зв’язку з чим проблема екологічної безпеки набула особливої гостроти. Склади, на
яких зберігаються непридатні до використання ХЗЗР практично всі напівзруйновані.
Умови їх утримання та зберігання в них непридатних ХЗЗР не відповідають вимогам
екологічної

безпеки,

що

створює

загрозу

середовища.
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для

навколишнього

природного

Таблиця 1 – Інформація щодо обсягів непридатних та заборонених пестицидів на
території України станом на 01.01.2018 р, яка отримана від територіальних органів
Державної екологічної інспекції

Область

Кількість
непридатних
пестицидів (тонн)
878,358

Кількість складів
(одиниць)

2115

1

0

1

0

0

Житомирська
Запорізька
Київська
Луганська

392,18
252,5064
298,941
36,5

152
57
23
4

Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Усього

166,72
558,847
160
46,815
560,652
17,814
1921,804
25,5185
281,091
277,9
8218,647

5
80
25
28
88
7
20
11
13
55
705

Вінницька
(без
Джуринського
отрутомогильника)
Джуринський
отрутомогильник
Вінницька область
Дніпропетровська
Донецька

Примітка

135

Виявлено 40 м3 на
підконтрольній
території

На підконтрольній
території

Так, на сьогодні, за даними інвентаризації, проведеної у 2012 році Державною
екологічною інспекцією у Херсонській області, кількість безхазяйних та непридатних
до використання ХЗЗР становить 1887,436 тонни, а саме:
•

у Білозерському районі, роз’їзд «Срочний», 504 км (територія колишнього ВАТ
«Білозерський райагрохім»), на відкритому майданчику накопичено 159,2
тонни пестицидів (50 залізобетонних контейнерів), а також захоронення
невідомої речовини з характерним запахом дусту – насипом орієнтовно 1320,7
тонни;
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•

у Каланчацькому районі, смт. Мирне (територія колишнього АТ «Каланчацький
райагрохім»), на відкритому майданчику накопичено 174 тонни пестицидів (64
залізобетонні контейнери);

•

у Генічеському районі, смт. Рикове (територія колишнього ВАТ «Генічеський
райагрохім»), на відкритому майданчику накопичено 160 тонн пестицидів (56
залізобетонних контейнерів);

•

у Бериславському районі, с. Томарине, на відкритому майданчику накопичено
8 тонн пестицидів (150 поліетиленових бочок);

•

у Нововоронцовському районі, ТОВ «МТС», у непристосованому для
зберігання складському приміщенні накопичено 65,536 тонни пестицидів (344
поліетиленових бочки) [4,5].
Найбільш гостру проблему для здоров’я людей та довкілля сьогодні

створюють

високостійкі

хлорорганічні

сполуки,

серед

них

–

високотоксичні

хлорорганічні пестициди, які об’єднані в групу стійких органічних забруднювачів (далі
– СОЗ).
Україна у числі 148 держав підписала та ратифікувала Стокгольмську
Конвенцію про стійкі органічні забруднювачі (далі – Конвенція) і нині є Стороною цієї
Конвенції. Відповідно до статей 5, 6, 11 Конвенції кожна Сторона сприяє здійсненню
заходів щодо ліквідації джерел забруднення СОЗ, докладає зусиль для розроблення
відповідних стратегій з виявлення місць забруднених хімічними речовинами; у разі
проведення робіт з відновлення цих місць такі роботи здійснюються в екологічно
безпечний спосіб. Сторони у межах своїх можливостей заохочують та здійснюють
відповідні наукові дослідження, розробки, моніторинг і співробітництво стосовно
зареєстрованих та потенційних СОЗ [6].
Під час підписання Конвенції в 2001 р. до переліку СОЗ було включено 12
сполук, серед них 9 хлорорганічних пестицидів: ДДТ, альдрин, діельдрин, ендрин,
хлордан, мірекс, токсафен, гептахлор, гексахлорбензол. У травні 2009 р. в Женеві
було прийнято рішення про включення в Конвенцію 9-ти нових СОЗ (зміни вступили в
силу 26.08.2010 р.): хлордекону, гексабромдифенілу, альфа- гексахлорциклогексану,
бета-гексахлорциклогексану,
пентахлорбензолу,

ліндану

тетрабромдифенілового

гексабромдифенілового

та

(гамата

гексахлорциклогексану),

пентабромдифенілового

пентабромдифенілового

ефірів,

ефірів,

перфтороктанового

сульфонату кислоти, солей і перфтороктанового сульфонілфториду. На конференції
сторін в 2011 р. до переліку А Конвенції було включено ендосульфан (технічний та
ізомери).
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Кандидатами

на

включення

гексабромциклододекан,

в

Конвенцію

хлоровані

парафіни

на

даний

час

з

коротким

також

є:

ланцюгом,

гексахлорбутадієн, пентахлорфенол, та хлоровані нафталіни [7].
Оскільки СОЗ накопичуються саме в жирових тканинах живих організмів,
людина, що стоїть на верхньому щаблі харчового ланцюга, виявляється найбільш
вразливою до впливу СОЗ.
Розв’язати проблему, яка пов’язана з утилізацією непридатних та заборонених
до використання ХЗЗР, на даний час можливо шляхом знешкодження пестицидів та
отрутохімікатів на спеціалізованих підприємствах, які мають правові та технічні
можливості

для

утилізації

пестицидів.

Проте

на

території

України

відсутні

підприємства, які мають ліцензію на здійснення операцій з утилізації ХЗЗР.
Навіть на території ЄС є лише кілька заводів, які мають необхідні технології зі
знищення пестицидів. Одним із флагманських підприємств у цій галузі є Tredi SAS
(Seche Environnement SA) у Франції.
Тому на сьогодні виправданим є вивезення НП за межі України для
знешкодження.
Проєктом регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку, передбачено проведення робіт із
забезпечення екологічно безпечного збирання, перезатарення, перевезення та
знищення непридатних до використання ХЗЗР і тари від них, які зберігаються на
території Херсонської області [5].
Вперше за більше ніж 5 років, Україна розпочала вивозити непридатні
пестициди для належної утилізації відповідно до вимог міжнародного законодавства.
За інформацією прес-служби Європейської Бізнес Асоціації станом на липень 2020
р., загальний обсяг вивезених для подальшого видалення/утилізації небезпечних
відходів складає близько 300 тон (охоплює 2 проєкти, де перший – вже завершено, а
другий перебуває на фінальній стадії). Компанія-член Європейської Бізнес Асоціації,
ТОВ «Сігмас Еколоджі», частина групи компаній S.I.Group Consort Ltd., Ізраїль,
здійснювала роботу з належного пакування та вивезення комерційних партій НП на
завод компанії Tredi SAS (Seche Environnement SA) у Франції [8].
Першою партією у грудні 2019 р. стали 110 тонн небезпечних відходів, що були
відправлені на видалення/утилізацію з Херсонської області на завод компанії Tredi
SAS (Seche Environnement SA) у Франції. З початку 2020 року роботу було
продовжено.
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Є великі сподівання, що роботи з ліквідації запасів непридатних та
заборонених до застосування пестицидів будуть продовжені і територія України буде
повністю очищена від них. Але залишаються локальні зони забруднення, що
утворилися в місцях розташування старих складів отрутохімікатів, місця їх
перезатарювання, під’їзні шляхи. Цим питанням приділяється мало уваги.
Тому актуальним є моніторинг об'єктів довкілля в районі розташування
колишніх складів непридатних до застосування та заборонених пестицидів, а також
розроблення і впровадження природоохоронних заходів щодо знезараження
забруднених пестицидами ґрунтів та повернення їх до сільськогосподарського обігу
земель.
Література
1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р. //ОВУ. – 2014. – №
70. – С. 23–186.
2. http:/menr. ua.
3. Постанова КМУ від 21 листопада 2018 р. № 1212 «Про внесення зміни до
пункту 11 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями та їх
утилізацією/видаленням» //ОВУ. – 2019. – № 18. – С. 9.
4. Стратегія

розвитку

Херсонської

області

на

період

до

2020

р.

//

https://khoda.gov.ua/strategiya-rozvitku-2020
5. План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Херсонської області
на період до 2020 р.// https://khoda.gov.ua/strategiya-rozvitku-2020
6. Яцук І. П. Наукові основи відновлення природного потенціалу агроекосистем
України: дис. д-р с. – г. наук: спец. 03.00.16 – екологія /І. П. Яцук. – Київ. – 2018. – 326
с.
7. Сноз С. В., Повякель Л. І., Смердова Л. М. Нові стійкі органічні забруднювачі
довкілля. Ризики для здоров’я населення України та довкілля. // Український журнал
сучасних проблем токсикології. – 2011. – № 5. – с. 47.
8. https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2813999-pesticidi-z-hersonsini-vivozat-nautilizaciu-do-francii.html.

109

УДК 539.16:621.039.586
Вітько В. І., канд. фіз.-мат. наук;
Карташов В. В., канд. техн. наук;
Хабарова Г. В., канд. техн. наук
Науково-дослідна установа
проблем», м. Харків

«Український

науково-дослідний

інститут

екологічних

РАДІАЦІЙНИЙ ВПЛИВ АЕС УКРАЇНИ НА КОРДОНІ СУМІЖНИХ КРАЇН
Вступ
Відповідно

до

вимог

«Протокол

про

стратегічну

екологічну

ратифікованого Законом України № 562-VIII від 01.07.2015 р. [1]

оцінку»,

та положень

Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року
про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи [2] проводиться
оцінка та управління якістю атмосферного повітря.
Згідно з п. 27 Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року про
встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз, обумовлених впливом
іонізуючого випромінювання [3], «оскільки стан довкілля може впливати на здоров’я
людини у довготривалій перспективі, виникає потреба в політиці захисту довкілля від
шкідливого впливу іонізуючого випромінювання». З метою довгострокового захисту
здоров’я людини необхідно враховувати екологічні критерії, що базуються на
міжнародних визнаних наукових даних, та які опубліковані ЄС, МКРЗ [4], Науковим
комітетом ООН з дії атомної радіації [5], Міжнародним агентством з атомної енергії
(МАГАТЕ) [6].
Рекомендацією Комісії 2004/2/Євратом від 18 грудня 2003 р. [7] запроваджено
стандартизовану інформацію для повідомлення даних щодо скидів та викидів з
атомних електростанцій (АЕС) та установок з перероблення відпрацьованого
ядерного палива для передачі даних Комісії згідно зі статтею 36 Договору про
Євратом. Згідно зі статтею 35 Договору про Євратом держави-члени повинні
забезпечити наявність відповідної програми моніторингу рівня радіоактивності у
довкіллі. Відповідно до статті 36 Договору про Євратом та Directive 2011/92/EU від 13
грудня 2011 р. [8] держави-члени повинні повідомляти Комісії результати такого
моніторингу [9].
Крім

зазначених

документів

забруднення

атмосферного

повітря

радіоактивними речовинами регламентується Нормами радіаційної безпеки України
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Рисунок 1 − Розташування АЕС України та розрахункових точок на її кордоні

(НРБУ-97) [10] та Санітарними правилами проектування та експлуатації атомних
станцій (СП АС-88) [11].
Метою даної роботи є оцінювання радіаційного впливу АЕС України на сусідні
з нею країни.
1 АЕС України
Станом на 2018 рік в Україні знаходиться в експлуатації чотири АЕС з 15
діючими блоками: Запорізька АЕС − шість блоків ВВЕР-1000, Южно-Українська АЕС
− три блоки ВВЕР-1000, Хмельницька АЕС − два блоки ВВЕР-1000, Рівненська АЕС
− два блоки ВВЕР-440 та два блоки ВВЕР-1000.
Нами обрані 18 точок на кордоні України, через які можна оцінити вплив АЕС
України на суміжні країни, див. рис. 1.
2 Середньорічні значення ряду радіаційних параметрів на кордоні
України, обумовлені викидами з РАЕС
В роботі розраховані значення середньорічних активностей 18 радіонуклідів,
викинутих з Рівненської АЕС в контрольних точках. В таблиці 1 наведено приклад
для трьох радіонуклідів і 7 контрольних точок.
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Таблиця 1 − Табличні значення середньорічних об'ємних активностей в контрольних
точках (приклад для трьох радіонуклідів і 7 контрольних точок, Бк/м3 )
Контрольні точки
Радіонуклід

1

2

3

4

5

6

7

H-3

5.5E-06

6.7E-06

8.0E-06

1.3E-05

9.6E-06

9.8E-06

1.2E-05

C-14

1.1E-06

1.3E-06

1.6E-06

2.6E-06

1.9E-06

1.9E-06

2.4E-06

CR-51

5.9E-12

8.2E-12

1.2E-11

2.9E-11

1.7E-11

1.8E-11

2.6E-11

На рис. 2 для прикладу наведено залежності об'ємних активностей трьох
радіонуклідів для всіх країн, які розташовані на кордоні з Україною.
Так, як в даній роботі наведені розрахунки для Рівненської АЕС, то
максимальні об'ємні активності всіх викинутих радіонуклідів спостерігаються на
кордоні України з Білоруссю, найближчої до Рівненської АЕС країні.
Подібні за формою залежності побудовані і для інших залежностей всіх
радіонуклідів, що випадають за рік на кордоні України.
На рис. 3 наведені залежності річних доз для дорослого населення,
обумовлених викидами з Рівненської АЕС на кордоні з усіма суміжними країнами. З
наведених розрахунків видно, що при нормальному режимі експлуатації АЕС дози,
обумовлені викидами, дуже малі. Середньосвітова річна доза дорівнює 1,1 мЗв,
див. [12].
Av, Бк/м3
Cs-137

Co-60

Sr-90

1.0E-08

1.0E-09

1.0E-10

1.0E-11

1.0E-12

1.0E-13

1.0E-14
0 Румунія

1

Молдова 2 Угорщина 3 Словаччина4

Польща 5

Білорусь6

Росія 7

Країни

Рисунок 2 − Значення об'ємних активностей на кордоні України з суміжними країнами

112

D, мкЗв/рік
1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03

1.0E-04

1.0E-05
0 Румунія

1 Молдова

2 Угорщина

3 Словаччина 4

Польща 5

Білорусь6

Росія 7

Країни

Рисунок 3 − Значення річних доз для населення на кордоні України з суміжними країнами

Висновок
Проведено розрахунки ряду радіаційних параметрів, які обумовлені викидами
Рівненської АЕС.
Показано зміну цих параметрів на кордоні України. Для Рівненської АЕС
максимальні значення знаходяться на кордоні з Білоруссю, як найближчої до
Рівненської АЕС країні.
Всі розраховані дози радіонуклідів Рівненської АЕС при нормальному режимі
експлуатації, як і всіх інших АЕС дуже малі. Величини доз, обумовлені викидами
Рівненської АЕС знаходяться на рівні 10 -3 мкЗв/рік, що приблизно на 6 порядків
менше величини середньосвітової річної дози, обумовленої природнім радіаційним
фоном.
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Волошин В. С., д-р техн. наук, проф.
Приазовский государственный технический университет, г. Мариуполь

ОПЫТ МИНИМИЗАЦИИ ЭНТРОПИИ, КАК ПОКАЗАТЕЛЯ СНИЖЕНИЯ
ОТХОДОВ В ИСТОЧНИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ. НА ПРИМЕРЕ
РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
В работе [1] показано, что одним из способов минимизации отходов является
принцип термодинамического двуединства для любого технологического процесса.
Он

заключается

технологического

в

том,

процесса

что

структурированная

соотносится

к

сырьевая

воздействующей

на

база

любого

нее

энергии

одновременно, как сильно термодинамически неравновесная система, в результате
которой мы получаем из определенной части сырья полезную продукцию, и слабо
неравновесная, или расположенная в зоне термодинамического равновесия
система, в результате которой мы получаем энергетически необработанный отход из
того же сырья. Иными словами, мы утверждаем, что при условии компонентного
структурирования сырья и подвода к системе той энергии, которая позволит
воздействовать на него в положении сильного термодинамического неравновесия,
мы может абсолютно большую часть сырья превращать в товарную продукцию со
своей потребительской стоимостью в рамках самого технологического процесса. И
минимизировать его отходы.
В качестве примера рассмотрим самую простую процедуру оптимального
раскроя металлического листового заготовочного полотна на шайбы различного
диаметра (рис. 1) с целью получения минимального отхода в виде остатков
заготовочного полотна. В качестве основного параметра в таких задачах, как
правило, принимается значение долей площади материала, которые
полезную продукцию, в данном случае - шайбы

идут на

(𝐹1 ) и на отход – остаточное
1

полотно (𝐹2 ). В пределе, соотношение в виде 𝜂 = 1+𝐹 ⁄𝐹 должно составлять одну
2

1

единицу. На практике, эта доля всегда менее единицы. Например, для любых
сочетаний шайб круглой формы 𝑙𝑖𝑚𝜂 = 0,69. Это экспериментальный предел
заполняемости исходного полотна. То есть, 31% металлического полотна всегда
уйдет в отходы.
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Рисунок 1 – Примеры оптимального раскроя заготовочного листового полотна для
получения круглых шайб:

а) - F1 + F2 = 0,13 м2, F1 = 0,09 м2, F2 = 0,04 м2 , η = 0,69;
б) - F1 + F2 = 0,36 м2 , F1 = 0,09 м2 , F2 = 0,27 м2 , η = 0,25;
в) - F1 + F2 = 0,23 м2, F1 = 0,16 м2, F2 = 0,07 м2 , η = 0,695.
Попробуем отойти от технологического параметра, отражающего отношение
площади занимаемой полезной продукцией к площади всего полотна раскроя, как
определяющего, в произвольном направлении. За основу примем остаточный
рисунок, который получается путем вырезания сквозных отверстий в заготовочном
полотне. Смысловое наполнение такого «рисунка на просвет» может иметь
потребительское качество, например, в рекламных целях.
Основной параметр для восприятия такого рисунка на расстоянии зависит от
силы света источника, пропускаемого через наше остаточное металлическое
полотно, которое собственно и становится квазиисточником света. Решением такой
задачи следует считать условие светопропускания через полотно с отверстиями
необходимого размера после вырезания шайб. Например, сегментарный фрагмент
изображения розы в масштабе расчетной матрицы остаточного полотна

(рис. 2)

должен учитывать параметры, обозначенные в табл. 1. Исходные данные: 𝐹1 суммарная площадь шайб требуемых размеров, 𝐹2 - площадь матрицы остаточного
полотна (это уже не отход) после получения основной продукции; 𝐹1 + 𝐹2 – общая
площадь заготовочного полотна для получения шайб.
Следует отметить, что программно размер вырезаемых шайб и их количество
регламентируется заказчиком, а их распределение на плоской поверхности
определяется компьютерной программой исполнителя
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Рисунок 2 – Пример сегментарной модели художественного изображения (роза) на
плоской поверхности методом выделения шайб круглого размера. (количество шайб –
850 диаметром ∅32 и 400 шайб диаметром ∅8)
* F1 + F2 = 1,30 м2; F1 = 0,701м2 . Размер листа: 1 × 1,30 м.
Степень заполнения листа η = F1 ⁄(F1 + F2 ) = 0,54.

.
Таблица 1 – Показатели, определяющие граничные условия формирования заказа на
шайбы и остаточного полотна в виде художественного произведения
№
Наименование параметра
Сырье
Продукция
Отход

№
1Заданные диаметры номенклатуры шайб

-

𝑑1 , 𝑑2 , … 𝑑𝑖

-

2Число шайб требуемого размера

-

𝑛1 , 𝑛2 , … 𝑛𝑖

-

3Параметрический долевой коэффициент
4Плотность отверстий на единицу

𝐹1⁄𝐹2

𝐹1/1

1⁄𝐹2

0

-

∆𝐹1
∆(𝐹1 + 𝐹2 )

0

-

∆Φ𝑣 1
∆Φ𝑣 1,2

0

-

𝐸2

площади матрицы (Определяется
компьютерной программой)
5Распределение светового потока через
форматированную матрицу,
(Определяется компьютерной
программой)
6Освещенность через форматированную
матрицу
7Опосредованная характеристика
отношения приведенных энергий

-

перемещения лазерной головки
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𝑒1 ⁄𝑒0

𝑒2 ⁄𝑒0

Модель процедуры получения металлических шайб нужного диаметра в
требуемом

количестве

с

условием

отсутствия

отхода

в

виде

остаточного

металлического полотна имеет следующий вид (4)÷(7).
Где 1,2,3?
1. Условие достижения требуемой освещенности через матрицу остаточного
полотна с учетом коэффициента пропорциональности 𝑘𝑝 , получаемого как
экспериментальную величину
1

𝐸1 ~𝑘𝑜 1+𝐹 ⁄𝐹 .
1

(4)

2

2. Баланс светового потока через полученные отверстия различного диаметра
и упорядоченные согласно программе формирования изображения имеет вид
𝐹

Φ𝑣 (1 − 0,25𝜋 ∑𝑖 𝑛𝑖 𝑑𝑖2 ) = Φ𝑣 1,2 (𝐹1 ).
2

(5)

При этом для матричного фрагмента Δ𝐹 должно сохраняться условие
𝑛𝑖−1
𝑛𝑖

𝐹𝑖

=𝐹

,

(6)

𝑖−1

или 𝑛1 𝐹1 = 𝑛2 𝐹2 = ⋯ = 𝑛𝑖 𝐹𝑖 .
3. Граничным условием для светопропускания через полотно с отверстиями
необходимого размера после вырезания шайб и наложения отверстий на фрагмент
матрицы остаточного полотна 𝑑𝐹является зависимость

𝐸≤

𝑑Φ𝑣1,2
𝑑𝐹2

,

(7)

где отношение светового потока к площади отверстий отличается по своему
свойству от смысла освещенности.
Программный продукт, позволяющий реализовать поставленную задачу,
представлен блок-схемой (рис. 3).
В результате, мы получаем готовую продукцию из требуемой номенклатуры
шайб необходимого диаметра, а также художественное произведение прикладного
характера в виде матрицы с изображенной на нем картины из тонов и полутонов,
просматриваемых на просвет этой матрицы. При этом количество отверстий и шайб
различного диаметра соответствует плотности света, пропускаемого через единицу
площади полотна (рис. 4). Этим достигается полное отсутствие отходов при такой
технологии.
Источники энергии, используемые в технологии фрагментирования полотна
следующие:
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𝜔0 –приведенная к общему количеству шайб, энергия лазерного луча для кроя
шайб нужного диаметра в заданной последовательности. Зависит только от
суммарной длины окружностей всех шайб и толщины полотна;
𝑒0 – приведенная к площади раскроя заготовочного полотна (𝐹1 + 𝐹2 ) энергия
последовательного перемещения головки лазера для кроя очередной шайбы в
стандартной технологии раскроя;

Функция генерации изображения

Объявление массива занятых пикселей
occupiedPixels

for (y = 0; y < image.height(); y++)

false

true

false

for (x = 0; x < image.width(); x++)
true

Запись тона текущего пикселя c координатами (x,y) в
переменную pixelIntensity;
Создание переменной span, которая будет хранить отступ
от текущего пикселя до других

span = spanSet(pixelIntensity)

Создаем булевую переменную validator
false

for_each(pixel in occupiedPixels)
(для каждого элемента pixel в
массиве occupiedPixels)

false

validator ==
true

false

true

true

Круг выходит
за границы изображения или
расстояние между pixel и текущим
пикселем меньше чем span

Рисуем круг по текущим координатам с
заданным радиусом;
Добавляем текущий пиксель (x,y) в массив
occupiedPixels

true

validator = false;
выходим из цикла

Вывод получившегося
изображения в окно

Рисунок 3 – Блок-схема программного продукта технологии проектирования и
изготовления металлических шайб на базе imageToCirclesConverter (автор программы
Гарин Е. Б.)

𝑒1 – приведенная к площади раскроя заготовочного полотна энергия
упорядоченного перемещения головки лазерного источника в требуемый фрагмент
матрицы для программируемого формирования изображения при помощи отверстий
нужного размера;
𝑒2 – приведенная к площади раскроя заготовочного полотна энергия
упорядоченного перемещения головки лазера

при последовательном вырезании

шайб нужного размера. Для нашей технологии следует 𝑒1 = 𝑒2 ;
Φ𝑣 1,2 – интегральный световой поток, проникающий через обработанную
целевым образом матрицу остаточного полотна после ее формирования.
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Исходное изображение

Радиус круга: 7см;

Радиус круга: 5см;

Ширина: 2,2м

Коэффициент отступов:

Коэффициент отступов: 10;

Высота: 3,06м

10;

Количество кругов: 183шт;

Площадь изображения:

Количество кругов:

Площадь всех кругов:

103шт;

1,44м2 ;

Площадь всех кругов:

Плотность кругов: 21,34%;

2

6,73м ;

1,58м2 ;
Плотность кругов:

23,52%;
Радиус круга: 5см;

Радиус круга: 1,5см;

Радиус круга: 0,5см;

Коэффициент отступов: 3;

Коэффициент отступов:

Коэффициент отступов: 1;

Количество кругов: 242шт;

2;

Количество кругов: 8029шт;

Площадь всех кругов: 1,9м2 ;

Количество кругов:

Площадь всех кругов: 0,6м2 ;

1406шт;
Площадь всех кругов:
1м2 ;

Плотность кругов: 28,22%;

Плотность кругов: 8,95%;

Плотность кругов:
14,62%;
Рисунок 4 – Реализация программы получения металлических шайб заданных размеров на
полотне с фрагментированным изображением. В данном случае заказное изображение –
стилизованная фигура акулы.

В качестве опосредованной энергетической характеристики, позволившей
использовать матрицу остаточного полотна в виде полезной продукции за счет ее
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состояния

сильной

термодинамической

неравновесности,

следует

принять

отношение приведенных энергий 𝑒1 ⁄𝑒0 ≤ 1,0. Очевидно, что это отношение в
обычном варианте не может быть выше единицы Тем не менее, можно показать, что
это отношение может быть и другим. Рассмотрим пример, иллюстрирующий эту
преамбулу.
Задача. Для металлического полотна толщиной 0,8 мм, размерами 3000×
1500 необходимо получить 100 шайб (∅1 = 15 мм), 15 шайб (∅2 = 7,5 мм), 100 шайб
∅3 = 5 мм. Остаточное полотно должно содержать заданный рисунок определенного
качества

для

внешней

рекламы,

обладая,

таким

образом,

свойством

потребительской стоимости. Без отходов.
Примем

за

основу

лазерное

изготовление

шайб

из

заготовочного

металлического полотна необходимого качества и размера. Неравновесность в этом
случае задается характером энергии перемещения головки лазера. Если для
получения только шайб лазер перемещается поступательно и последовательно
вдоль металлического заготовочного полотна, то в новой технологии энергозатраты
на перемещение лазерной головки увеличиваются за счет программного движения
той же головки по разичным направлениям плоскости заготовочного полотна. Для
этих целей используем волоконный лазерный станок модели SF3015M3 марки
SENFENG. Задача сводится к известной проблеме сегментарной диджитализации
фигурного изображения на плоскости.
Решение
1.Расчетные данные для общепринятой «технологии 1»

раскроя полотна

лазером:
•

площадь исходной поверхности полотна для

указанной

номенклатуры

традиционным

изготовления 215 шайб

способом

составила

бы

(при

максимально плотном раскрое) 𝐹1 + 𝐹2 = 0,03 м2 .
•

общая площадь рабочей поверхности полотна, использованной под

шайбы 𝐹1 = 0,0203 м2 ;
•

геометрический путь головки лазера составил бы 6,63 м;

•

технологический путь головки лазера (с учетом подготовительных и

координатных перемещений) составил 7.12 м;
•

расчетное время производства 215 шайб лазером - t= 55 с;

•

приведенная энергия для выполнения такой работы

Н ∙ м⁄м2;
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𝑒0 = 0,4 ∙ 10−3

•

опосредованная

перемещения

характеристика

лазерного

луча

для

отношения

приведенных

последовательного

энергий

получения

шайб

составила бы 𝑒1 ⁄𝑒0 = 13,25.
В результате получения 215 шайб остаточное полотно (отход) имело бы вес
0,6 кг и было бы направлено на переплавку в сталеплавильный агрегат.
2. Рассмотрим теперь «технологию 2» компьютерного раскроя шайб указанной
номенклатуры с целью получения не только основной продукции, но и прикладного
художественного изображения на металлическом полотне размером 0,3× 0,15 м и
площадью 0,045 м2 при помощи программ сегментарной диджитализации. Исходные
параметры для расчета:
-

общая

площадь

рабочей

поверхности

полотна,

использованной

непосредственно под шайбы остается прежней − 𝐹1 = 0,0203 м2 ;
- площадь остаточного полотна, в соответствии с программой расчета
расположения всех шайб, должна быть не менее 𝐹2 = 0,0187 м2 ;
𝐹

1
- расчетная величина 𝜂 = 𝐹 +𝐹
= 0,52;
1

2

- геометрический путь головки лазера составляет 16,6 м т. е. увеличивается в
16,6⁄6,63 = 2,5 раза.
-технологический путь головки лазера (с учетом подготовительных и
координатных перемещений) составил уже 19.12 м;
- расчетное время производства 215 шайб лазером - t= 138 с.;
- вес остаточного полотна - 1,54 кг, то есть в 2,6 раза больше, чем в
традиционной «технологии 1»;
- приведенный к площади раскроя, расход энергии движения лазерной головки
для получение 215 шайб заданной номенклатуры по предложенной «технологии 2»
составил 11 ∙ 10−3 Н/м.
Увеличение значения 𝑒1 ⁄𝑒0 в 2,075 раза в результате увеличения пути
движений головки лазера вдоль полотна, свидетельствует о появлении явной
термодинамической неравновестности энергетической системы в целом, что и
следовало ожидать. Результаты расчетов представлены в табл. 2
1

Для локальной температуры Т=293К изменение энтропии ±𝜎 = Т Ψ зависит от
степени рассеяния затрачиваемой энергии и ее полезной части. В данном случае,
увеличение энергии, при помощи которой обрабатывается полотно двойного
назначения: получение шайб нужного размера и номенклатуры, и формирование
запрограммированного художественного изображения на полотне в условиях
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сильной термодинамической неравновесности дает нам процесс упорядочения
остаточного полотна, а значит, связан с уменьшением роста энтропии в «технологии
2» по сравнению с ростом энтропии в «технологии 1».
Энергия перемещения головки лазера, от которой зависит наш результат:
либо мы получим невозвратный отход в виде остатков полотна, либо - некоторое
художественное произведение в виде организованного полотна; такая энергия
является внешней для нашей системы. И правомочно выражение для негэнтропии
(A) такой незамкнутой системы 𝑑𝑒𝑖 = 𝐴𝑖 + 𝑑𝑠𝑖 . В нашем случае негэнтропия
связанная

с

получением

основной

продукции

(шайб)

в

точности

будет

соответствовать негэнтропии, связанной с получением художественного полотна, т.
е. 𝐴2 = 𝐴1 . Тогда векторное изменение энтропии в времени будет иметь вид
±𝜎 =

𝑑(𝑠1 −𝑠2 )
𝑑𝑡

1 𝑑(𝑒1 −𝑒2 )

=𝑒

0

𝑇𝑑𝑡

Н∙м

= −2,075 ∙ 10−5 (м2∙град∙с).

(8)

Таблица 2 – Параметры термодинамической неравновесности для системы «полотношайбы»

№
№

Параметр

«Технология 1»
𝑒0

𝑒1

«Технология 2»
𝑒0

𝑒2

1Приведенная к площади раскроя

0,4

5,3

0,4

11

энергия для перемещения лазера,

∙ 10−3

∙ 10−3

∙ 10−3

∙ 10−3

Нм/м2
2Опосредованная характеристика
отношения приведенных энергий

𝑒1 ⁄𝑒0 = 13,25

𝑒2 ⁄𝑒0 =27,5

-

−2,075 ∙ 10−5

перемещения лазерной головки, ед.
3Приведенное изменение условной
энтропии системы , ±𝜎,
Н ∙ м⁄м2 град ∙ с
Отрицательное изменение энтропии свидетельствует о том, что внешняя
энергия в производственной системе полностью потрачена как на изготовление
шайб, так и на второй вид полезной продукции - изготовление художественного
полотна. Результатом такой технологии является получение двух видов продукции:
шайбы нужных размеров и художественное полотно требуемого содержания,
которое обладает потребительской стоимостью. Отходов в производственной
системе нет. Исключая потери тепловой энергии в окружающую среду.
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Отрицательное изменение энтропии и увеличение негэнтропии в результате
управляемого

процесса

превращения

отхода

в

товарную

продукцию

в

рассматриваемой технологии зависит от эффективности использования энергии
внешнего

воздействия,

а

именно,

энергии

движения лазерной

головки

по

поверхности полотна. Чем выше плотность заполнения такой матрицы отверстиями
в

заданной

последовательности,

тем

более

существенной

термодинамическая неравновесность такой системы

становится

и тем меньше расход

приведенной энергии на единицу площади такой матрицы. Тем меньше энтропия
такой системы. Такие данные позволяют ориентироваться в параметрах, которые
влияют на получение оптимального решения рассматриваемой задачи.
Вывод
Применение идеи термодинамического двуединства в технологическом
процессе и целевое использование всех компонентов сырья, ориентированных на
оптимальный источник энергии, позволяет достичь максимально возможного
результата, а именно, преобразования всех компонентов исходного сырья в
товарную продукцию и минимизировать отходообразование в технологическом
процессе. Предложенная технология может относиться к производству некоторого
многообразия

штамповочных

материалов

самой

различной

конфигурации

и

размеров с одновременным приобретением еще одного товарного продукта –
фрагментированного полотна с некоторым художественным изображением.
Литература
1. Волошин В. С. Природа отходообразования. Мариуполь. Изд. Рената. 2007. –
666 с.
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УСЛОВИЯ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО
ДВУЕДИНСТВА
В
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
ПЕРЕРАБОТКИ
БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ
Достойной иллюстрацией свойства термодинамического двуединства и
способа подавления отходов в источнике возникновения [1], являются современные
технологии

переработки

бытовых

отходов,

доведенные

до

качественного

результата. Переработка бытовых отходов можно быть представлена в качестве
современного технологического процесса.
Природа отходообразования в любом технологическом процессе может
быть заключена в двух равнозначных составляющих: многокомпонентной сырьевой
базе

и

локальных

источниках

энергии,

которые

применяются

в

данном

технологическом процессе. При этом часть сырья относится к воздействующей на
нее энергии как сильно неравновесная система и преобразуется в готовую
продукцию. А часть сырья, по отношению к воздействующей на нее энергии,
находится в состоянии слабого неравновесия либо в состоянии равновесном и, в
результате, превращается в отход. Значит минимизация отходов в технологическом
процессе, это функция структуры сырья и соотнесенных к ней источников энергии
таким образом, чтобы вся эта структура по отношению к источникам энергии
находилась в состоянии сильного термодинамического неравновесия.
Собственно, накопление бытовых отходов можно представить условно, как
один из неразрывных составляющих технологии жизнеобеспечения для человека. В
быту человек, на опосредованном уровне, использует огромное количество
технологий приготовления пищи, чистки, стирки, ремонтных работ, периодического
наведения порядка в жилище и др., осуществления бытовых торговых операций с
последующим высвобождением отходов в виде оберточного материала, коробок,
пакетов, бутылок и др. Результатом таких «технологий» является, как и всегда,
полезная продукция в виде пищи, питья, чистой одежды, белья, чистого жилья, и
отходы,

которые

принято

называть

бытовыми.

Как

правило,

эти

отходы

многокомпонентны, включают все, с чем человек имеет дело в быту: пищевые
отходы, товарную тару и оберточные материалы, стекло и древесину, цветные
металлы, изделия из пластической массы и электротехнические изделия и многое
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другое. Главное в этом анализе то, что мы опять имеем дело с условным
технологическим процессом, в результате которого получается готовая продукции и
ее неизбежная составляющая – бытовые отходы.
Технология

переработки

бытового

мусора

включает

процедуру

его

накопления у «бытового производителя», локализации в пунктах накопления (боксах
специального назначения) и дальнейшей переработки, то есть, технологического
доведения его до требуемого (товарного) состояния. Современная процедура
накопления бытовых отходов включает раздельный их сбор у производителя (в
быту), что есть не что иное, как структуризация многокомпонентного сырья и
дальнейшее

накопление

каждого

отдельного

компонента

для

переработки

определенным источником энергии [1]. Далее, происходит еще более глубокая
структуризация раздельного мусора на заводских линиях ручного и механического
разделения компонентов. Затем для каждого компонента из структуры бытовых
отходов выбирается тот вид энергии воздействия, которая относится к конкретному
компоненту «сырья» как термодинамически сильно неравновесная система.
Основное правило термодинамического двуединства, характерного для
любого технологического процесса, заключается в следующем. Отличие между
уровнями термодинамического неравновесия для различных компонентов сырья
состоит в том, что в отношении определенного термодинамического параметра
конкретного

компонента

соответствующий

сырья,

энергетический

в

технологическом

параметр

(энергия),

процессе

создается

который

вызывает

запрограммированные (технологические) изменения в состоянии этого компонента,
придающие ему те свойства или качества, которые делают его полезной
продукцией. Таким образом, важно, чтобы термодинамический параметр данного
компонента

(градиенты

температур,

разности

концентраций,

химические

потенциалы, перепады давления и др.) соответствовал используемой для этого
энергии.
Рассмотрим,

по

крайней

мере,

часть

структуры

наиболее

часто

встречаемых компонентов бытовых отходов с позиций их отношения к различным
видам энергии, которую используют для их переработки.
1. Организованные бытовые пищевые и биологические твердые отходы
после дезинфекции применяются в животноводстве либо направляются на
увлажнение, обработку паром и последующее компостирование, с выделением из
них питательного компоста для удобрения. Сухой остаток подлежит сжиганию с
последующим дожиганием при температуре не менее 850℃. Как вариант,
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применяется

технология

экстрагирования

метана

из,

специальным

образом

подготовленного, компоста биологических твердых отходов. Сроки разложение в
природе – 1-30 дней.
2. Часть сырья, то есть разделенного бытового мусора в виде боя стекла и
отдельной стеклянной тары направляется на сортировку, очистку, разделение по
нормированным показателям качества и термический передел (переплавку) с
дальнейшим изготовлением новой стеклянной продукции, в основном стеклянной
тары. Источник основной энергии при этом – тепловая обработка до состояния
жидкого стекла (не ниже 1500℃). Естественным способом стекло в природе
разлагается около 500-1000 лет.
3. Древесные бытовые отходы подлежат либо сжиганию, начиная с
разложения

целлюлозы

измельчению,
искусственных

(200-260℃),

дроблению
древесных

и

лигнина

использованию

конструкций,

(280-500℃),
в

качестве

например,

либо

накоплению,

наполнителей

ксилобетона,

для

арболита,

фибролита и др. Срок разложение в природе 1-3 года, крашеного дерева – не менее
10 лет.
4. Часть бытового мусора в виде использованной бумаги, картона,
оберточных материалов (все это спрессованная целлюлоза, клеточные элементы
древесных растений) направляется на сортировку, очистку от загрязнений,
увлажнение, механическую фрагментацию и последующее производство новой
бумажной продукции более низкого качества. Источник энергии здесь – тепловая
обработка при температуре в переделах 100℃, механическое и химическое
воздействие на жидкую пульпу (отбеливание, перемешивание), дальнейшее
пластическое уплотнение в зависимости от качества исходного сырья и получаемой
вторичной продукции. Разложение бумаги в естественных условиях происходит за 13 месяца.
5. Текстильные отходы сортируются по цвету и качеству (отдельно
синтетический текстиль), измельчаются и направляются в переработку для
использования в производстве новой ткани, например, постельного белья, для
одежды иногда без потери качества (полиэстр).

Прессование и последующее

сжигание

неутилизированного

текстильного

мусора

или

остатков

текстиля

происходит при температуре не менее 300℃. Чаще всего в мусоросжигательных
печах остатки текстиля сжигают при избыточной температуре в 850-1200℃. В
природе текстиль разлагается на протяжении 100 ∙ 𝑛 лет.
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6. Металлические отходы перерабатываются после сортировки на черный и
цветной металлы по их исходной природе. Направляются на тепловую переработку
(переплавку) при температурах плавления каждого металла (от 330℃ − свинец до
1540℃ − железо). Срок разложение железа в природе до 10 лет. Но, например,
алюминиевая тара в природе разлагается на протяжении 500 лет.
7. Бытовая пластическая масса полежит дроблению, специальному
структурированию и дальнейшей термообработке (температура не менее 600℃) в
определенных физико-химических условиях в технологиях пиролиза, метанолиза,
гидролитической или гликолитической переработки, либо простого механического
разделения и рециклинга. Используется как наполнитель, Пластик практически не
разлагается в природе. Теоретический период разложения никем не проверен и
может составлять не менее 600 лет.
8. Пэт-тара измельчается, превращается в мелкую крошку и готовится как
специфический

заполнитель,

или

перерабатывается

в

новую,

но

менее

качественную пэт-тару. Срок разложения в природе 100-200 лет.
9.

Бытовая

резина,

в

том

числе,

автомобильные

колеса

также

разделываются максимально на составляющие компонент: собственно резину,
металлический крд, обрывки ткани с дальнейшим использованием этих компонентов,
как вторичное сырье в различных производствах.
10. Остатки медицинских препаратов в зависимости от класса опасности и
токсичности

производится

только

сертифицированными

предприятиями

по

регламентированным методикам. В быту правильное разделение медицинских
препаратов по форме и содержанию (токсичные, ампульные, открытые таблеточные,
мази, гели, сиропы, растворы и эмульсии) представляет большую сложность. А
степень их влияния на окружающую среду на порядок выше всех других бытовых
отходов.
11. Потерявшая свои потребительские качества бытовая электрическая
техника подлежит глубокой деструктуризации

по составляющим

элементам:

благородные металлы, цветной и черный металлы, пластическая масса, с
направление

на

последующую

покомпонентную

термическую

переработку

в

широком диапазоне температур от 400 до 1500 °С.
12. Электрические батарейки, бытовые аккумуляторы относятся к наиболее
сложному и дорогостоящему для переработки виду отходов. После раздельного
сбора

осуществляется

высокотемпературное

электрохимическое

разделение

электролитических масс на составляющие элементы: литий, свинец, цинк, кадмий,
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кобальт, марганец и др. до сырья, снова годного для употребления, но в других
областях: при производстве нержавеющей стали, для производства консистентных
смазок и др. Срок разложения в природе – до 100-200 лет.
Список можно продолжать.
Современными технологиями предусматривается и массовый процесс
целенаправленного сжигания бытовых отходов, предусматривая подготовку такого
сырья с высокой теплотворной способностью для сжигания в специальных печах
ради получения энергии, так называемые процессы (WtE) и (EfW) для выработки
тепла, пара, электроэнергии.
Таким образом, технология переработки бытовых отходов начинается еще
в момент их образования, то есть во время появления у потребителя бытовой
продукции, на кухне, у мусорных емкостей в каждом доме, в контейнерах для
раздельного сбора, на мусороразделочных линиях мусороперерабатывающих
предприятий. Но при этом неукоснительно соблюдается условие предварительной
структуризации бытового мусора по отдельным его компонентам.
После этого применяются узкие специфические технологии переработки
для каждого компонента бывшего бытового отхода с использованием своего
уникального

источника

энергии,

соотносящегося

к

«сырью»

в

сильном

термодинамически неравновесном состоянии.
Аксиомой является то, что любые неподготовленные энергетические
воздействия на смешанный бытовой мусор никогда не приведут к требуемому
результату. Это приводит либо к избыточным тратам энергии и сгоранию всех
частей мусора, либо к появлению остатка несгоревшего мусора после горения,
который все равно становится отходом, появившимся после процедуры сгорания.

Рисунок 1 – Реализация принципа термодинамического двуединства при переработке
бытовых отходов. Здесь: А – масса смешанных бытовых отходов; i=1,1,n – число
компонентов в составе бытовых отходов; 𝐸𝑖 − источник энергии по предназначению для
переработки 𝑖 −го компонента из состава бытового отхода; 𝑃𝑖 − товарный продукт,
полученный из соответствующего компонента смешанного бытового отхода.
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Причина в том, что каждому компоненту такого мусора требуется свой
уникальный источник энергии и своя параметрическая система термодинамической
неравновесности со стороны этой энергии к каждому компоненту бытового отхода.
Поэтому, если такой мусор перерабатывается (например, сжигается при некоторой
опосредованной температуре), то всегда его часть останется не переработанной и
будет находиться по отношению к этой энергии в состоянии термодинамического
равновесия или будет сожжена с огромным избытком затраченной для этого
энергии.
Разделяя бытовой мусор по указанным выше компонентам, тем самым мы
эмпирически приводим отдельные его компоненты в состояние термодинамической
неравновесности по отношению к избираемому для его последующей переработки
источнику энергии, при помощи которой собираемся видоизменять эти компоненты.
Например, это плавление стекольного боя, сжигание бумаги или древесины,
механическая деструктуризация пластика, автомобильных шин, бумаги, локализация
источников электрической энергии и др. Все это подпадает под действие принципа
термодинамического

двуединства

в

технологическом

процессе

переработки

бытового мусора (рис. 1).
В

основе

таких

технологий

по-прежнему

остается

принцип

термодинамического двуединства и условия компонентного разделения исходного
сырья, с последующим приложением к ним требуемого источника энергии нужного
качества

для

получения

товарного

продукта.

Этот

универсальный

подход

эффективен не только для общепринятых технологических процессов [2], но и для
переработки бытовых отходов.
Литература
1. Волошин В. С. Природа отходообразования. Мариуполь. Изд. Рената. 2007. –
666 с.
2. Волошин В. С. Перспективы методологий подавления отходов в источнике их
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ С ПОЗИЦИЙ ЭНТРОПИЙНОСТИ СИСТЕМ
Обсуждение понимания рисков чаще всего связывают с пониманием
феномена времени, его прошлого, настоящего и будущего. Авторы, изучающие эту
проблему, так или иначе, ищут решение феномена термодинамической или, по
другому, психологической «стрелы времени» на уровне философии, квантовой
механики, термодинамики, знаний о неопределенных событиях и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Чаще всего риски определяются через вероятность событий, которые являются
причиной их проявлению на фоне множества равнозначных событий. И, наиболее
типичный вариант, с которым приходится сталкиваться, утверждает, что расчетным
способом достоверное изучение этого явления представляется затруднительным.
Вероятность

в

данном

случае

претендует

на

численную

оценку

неопределенности предшествующей рисковому событию. С этим можно согласиться
только как с частным случаем. Собственно предмет исследования, риски, имеет
более глубокое толкование, связанное со временем. Например, Г. Рузавин
показывает,

что

рассматривать

неопределенность
не

только

с

и

риски,

их

малоперспективных

прогнозирование
позиций

следует

вероятностно-

статистических подходов, но используя для этого основы теорий нелинейной
динамики, неравновесных систем, принципы синергизма [6].
Для простоты понимания процессов рискообразования, представим известную
однонаправленную

«стрелу времени» в следующей интерпретации: вся шкала

времени (ST) легко разделяется на несколько неравномерных интервалов [7]. Это
прошлое,

настоящее,

будущее

свершившемся,

будущее

ассоциирует

наступившим.

существенно

с

отличаются.

(рис.

связано

с

При

Если

1).

Прошлое

дает

предполагаемым,

этом

прошлое

интервалы
и

представление

о

а

настоящее

время

этих

временных

рядов

будущее

время

относится

к

бесконечности, то настоящее время (Тн ) всегда нулевым образом минимизировано и
расположено строго между прошедшим и будущим отрезками времени [1, 8].
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Рисунок 1 – Геометрическое представление об относительности шкалы времени и
шкалы событий с позиций рискообразования.

Умозрительно существует еще одна однонаправленная шкала. Ее можно
назвать шкалой событий (SS). В работах [9, 10] показано, что событийный ряд в
хронологии

представляет

собой

многослойную

пространственную

состоящую из событий, уже состоявшихся и оставшихся

структуру,

в прошлом, событий,

происходящих сейчас, в настоящем, и событий, которые можно прогнозировать из
будущего. При этом все события так или иначе, связаны с потреблением энергии.
Вектор таких событий всегда направлен в направлении противоположном «стреле
времени» (см. рис. 1). Образно можно представить, что «стрела времени»
поглощает «шкалу событий». Шкала событий также имеет несколько интервалов:
один из них, соответствующий прошлому времени на ST, является условной
накопительной емкостью для абсолютных событий, которые уже произошли и
остались в прошлом. Будущие события, это всеобщий ресурс многообразия
вариантов событий для их перекачивания через настоящее. Они всегда не
определены и дают потенциальную возможность прогнозировать ситуацию в
настоящем на основании экстраполирования прошлого опыта. Эти событийные
интервалы, в принципе, совпадают с соответствующими интервалами на «стреле
времени». Кроме одной особенности.
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Рисунок 2 – Механизм перехода от событийной неопределенности к определенному
событию по представлению сборки Уитни.

Эта простая схема не учитывает одного условного событийного интервала:
между потенциальными и наступившими событиями. Во времени этот интервал (∆𝜏),
как и настоящее время (Тн ), стремится к нулю, то есть это временное мгновение. Это
событийный интервал неопределенности перед настоящим временем, которое
практически всегда равно нулю, но его смысл во временном ряду крайне велик.
Нулевой интервал (∆𝜏) отделяет мгновением одно единственное из нескольких
потенциально возможных событий от сути наступившего. Можно было бы спорить о
существовании этого условия в виде lim (𝑇н + ∆𝜏) = 𝑇н , если бы не убедительность
∆𝜏→0

теории катастроф [11], в частности, понятия бифуркации, составляющей сущность
перехода от временной неопределенности события с нулевым интервалом к
событию свершившемуся, вполне однозначному. Подтверждая автора [12] скажем,
что

достоверность

неоднозначностью,

абсолютного

то

есть

события

бифуркацией.

порождается

Оно

готово

глобальной

наступить

каждое

последующее мгновение перед настоящим и должно отделять эти два реальных
временных

интервала:

детерминированного

настоящее

события

и

прошлого

будущее.
всегда

Вероятность

равна

единице

абсолютного
по

причине

свершившегося. Вероятность любого стохастического события из предполагаемых,
то есть, из будущего, теоретически равна нулю. При этом равновероятность двух
событий встречается весьма редко. Теоретический интервал между нулем и
единицей, это область ∆𝜏 → 0 (рис. 2). В этот нулевой период происходит выбор из
неоднозначности к вполне однозначному событию. Для событийной шкалы 𝑇 < 𝑇н
означает свершившееся, то есть условная емкость для накопления событий, что
произошли.

События,

имеющие

варианты
133

в

период

времени

𝑇 = 𝑇н + ∆τ

представляют на шкале событий (SS) некоторый из возможных вариантов ресурсов
событий (см. рис. 2).
Такая интерпретация может иметь право на существование, хотя бы потому,
что с ее помощью можно количественно оценивать такое важное состояние
системы, как ее неопределенность, риски, включая, при этом, и частные
вероятностные механизмы их оценки.
Противоположность однонаправленности стрелы времени и шкалы событий
подчеркивается

их

основными

свойствами.

Для

стрелы

времени

это

последовательность и неизбежность наступления последующего времени. Для
шкалы событий это неопределенность и палиативность еще не наступивших
состояний.
Классическая оценка вероятности события связанного с риском есть ни что
иное, как вычисление бифуркационной неопределенности в момент времени ∆𝜏,
предшествующий настоящему (см. рис. 1). Поэтому стоит обращать внимание, в
частности, на частотную интерпретацию понятия вероятности. Такой подход может
быть более актуальным для определения риска событий в момент времени,
предшествующий настоящему. Сравним: в классической

интерпретации понятие

вероятности определяется, как отношение количества результативных состояний,
соответствующих данному событию, к общему числу равновозможных состояний. В
частотной характеристике понятия вероятности, данной Л. Мизесом – это предел
относительной частоты состояния некоторого события в общей совокупности
однородных независимых событий. Эти определения никак не связаны со временем
наступления события.
Продолжительность неопределенности определяет переход от событийной
неоднозначности предполагаемого, к наступившему однозначному и, с равной
достоверностью, содержит фрагменты и свершившегося, и неопределенного, в
равной степени их достоверности. Продолжительность неопределенности это
фактическое время бифуркации (∆𝜏). То есть мы должны перейти от состояния
наступающей в времени бифуркации к состоянию современному и вполне
определенному. Состояние бифуркации, например, в виде типичной сборки Уитни
(существует принципиальная возможность для еще нескольких видов катастроф, в
частности, складки типа 𝑉 = 𝑥(𝑥 2 + 𝑎), ласточкиного хвоста типа 𝑉 = 𝑥(𝑥 4 + 𝑎𝑥 2 +
𝑏𝑥 + 𝑐) и др.) дает в области неопределенности два-три вполне конкретных
представления в виде некоторых альтернативных событий.
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В природе существует еще один параметр, однонаправленность действия
которого не подвергается сомнению. Это энтропия. В работе [13] подчеркивается,
что ход времени тесно связан с диссипацией. Это не всегда подтверждается,
например, в инерциальных системах. Тем не менее, важна указанная связь. Иногда
энтропию измерения называют способом отличить прошлое от будущего. Для этой
работы важно понимание энтропии, как меры неупорядоченности событий. Второй
закон термодинамики постулирует неубывание энтропии при любых условиях
существования системы. В замкнутой системе это безусловный факт, а для
открытых систем следует

различать его через призму энергетического обмена с

внешней средой. Все изменения энтропии связаны, как правило, с двумя
действиями: либо с относительным уменьшением изменения (роста) энтропии в
системе, либо с перераспределением энтропии из данной системы во внешнюю
систему, таким образом, обеспечивая уменьшение энтропии в данной системе. И в
первом, и во втором случае вектор однонаправленности неубывания энтропии
остается неизменным. Закон Больцмана, описывающий поведение энтропии, как
изменение частоты повторяемых событий, мог бы состояться как всеобщий закон
эволюции, если бы не существовала пресловутая неопределенность, связная со
«стрелой времени» в промежутке между событием, предполагаемым ранее и
наступившим сейчас. Энтропия, как мера рассеяния энергии, есть показатель
динамизма системы. Чем меньше установленная и зафиксированная во времени
мера рассеяния энергии, тем система более ориентирована на последовательную
структуризацию, проявление новых системных качеств, препятствующих появлению
неопределенности. И наоборот. Чем более значительным является рассеяние
энергии, тем система стремится к стабильности, равновесию, устойчивости.
Это же относится к такому показателю системы, как риск, связанный с ее
существованием

и

работой.

Формально

в

координатах

𝑅 = Φ(∆𝑆)

впервые

встречаются взаимозависимые вероятностные характеристики: риск и энтропия.
Основное их качество состоит в крайней неопределенности этой зависимости. Пока
в литературе не нашлось объективных публикаций на эту тему, да и сам вопрос о
взаимодействии риска и энтропии системы рассматривается только в обобщенных
терминах [14, 15, 16, 17]. Требуется понимание, что определяющей координатой для
них может быть не только время, его «стрела», как универсальный показатель,
присутствующий в такой координатной сетке, но и последовательная шкала
предполагаемых, наступивших и свершившихся ранее событий. Сама бифуркация
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таких событий, предшествующая настоящему времени, является показателем риска
системы.
Понятие риска в научной литературе крайне размыто и, как правило,
характеризует этот термин в узком отношении к конкретной системе, для которой
этот риск оценивается. Сравним некоторые, существующие понятия риска:
•

это неопределенность исхода для некоторой ситуации с неблагоприятным
и последствиями;

•

это

вероятность

возможностей

для

каких-либо

потерь

(в

т.

ч.

материальных) при неблагоприятных обстоятельствах;
•

это произведение вероятности события на нанесенный убыток;

•

это количественная оценка опасности, которая может привести к потере
здоровья или жизни в абсолютных показателях заболеваемости или
несчастных случаев;

•

риск как вероятность проявления опасности для человека.

Второй, кроме вероятности, термин, который соотносят с показателями риска,
называется неопределенность. Попробуем показать, что этот термин в большей
степени характеризует опасности, связанные с риском в самых различных
ситуациях. В литературе можно встретить определение ситуации риска, как
разновидности ситуации с неопределенностью. При этом считается, что риск, как
вероятностная категория, может быть рассчитан, а неопределенность расчету не
подлежит [20].
Неопределенность становится вполне реальной, если человеку приходится
принимать определенное решение, делать выбор. Это уже похоже на решение задач
безальтернативного выбора, типа «да-нет», «0-1» и др.
Принятие решения это естественный процесс перехода от неопределенности
к определенности. Такой переход легко вычисляется в частных случаях, например,
универсальной формулой Шеннона [22], путем пересчета вероятности события в
энтропию, как функцию рассеяния или уровня организованности. Принятие решения
в условиях риска это, по существу, либо уход от опасности (состояние «0»), либо
наступление опасного события «1». Становится понятным, что в первом случае
система имеет организованный характер, во втором случае мы имеем дело с
деструктивной системой с высокой энтропией. Значит - расчет неопределенности
возможен.
Последние утверждения позволяют создать модель взаимодействия основных
параметров, которые, по нашему мнению, следует учитывать при управлении
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рисками, а именно, изменение негэнтропии, энтропии и рисков в пространстве
координат (рис. 4). На графике седло сборки Уитни (точка 1) находится на
координатной плоскости 𝑅(∆𝑁𝑠 ) и соответствует координатам ∆𝑁𝑠 = (∆𝑁𝑠 )0 и 𝑅~1,0.
Причем, седло сборки, точка 1 (5) всегда расположена на кривой 𝑅 = 𝑓(∆𝑁𝑠 ). Это та
предельная точка, после которой система входит в в настоящий временной отрезок
с бифуркацией в виде сборки Уитни (точки: 1 – 2 – 3). Петля сборки Уитни в
координатном пространстве 𝑅, ∆𝑆, ∆𝑁𝑠 повторяет форму кривой 𝑅 = 𝑓(∆𝑁𝑠 ) на
соответствующей координатной плоскости. А проекция текущей седловой точки (4′ )
сборки Уитни всегда привязана к координатной зависимости ∆𝑆 + ∆𝑁𝑠 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 . Таким
образом,

гладкая

и

однозначная

зависимость

типа

𝑅 = 𝑓(∆𝑁𝑠 )

получает

неопределенность (например, в виде сборки Уитни либо иной катастрофы), которая
наступает в виде рискового события с увеличением энтропии от ∆𝑆0 и выше (∆𝑆 ≥
∆𝑆0 ) в период перед настоящим временем, и которое мгновенно перерастет в
реальное событие, одно из двух-трех, отраженных в сборке Уитни (см. рис. 4) либо
это будет точка (2), для которой 𝑅 < 1,0, либо это будет точка (1), для которой
состоится рисковое событие 𝑅 = 1,0, либо для точки (3) мы получает гипотетическое
событие с 𝑅 > 1,0. Возможных вариантов альтернативных событий может и больше
трех, но, в этом случае, следует использовать более сложные зависимости
бифуркаций типа ласточкиного хвоста, омбилики и др [11].

Рисунок 4 – Формирование неопределенности риска в одной из координатных сеток в
условиях бифуркации по координатам 𝑅(∆𝑁𝑠 ).

Возможен вариант события, когда с теми же условиями бифуркации седловая
точка (5) (см. рис. 4) располагается значительно ниже предельного значения (𝑅 ≪
1,0). В этом случае система выходит из области неопределенности практически в
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любом случае из имеющихся вариантов без самого нежелательного события.
Расчеты неопределенностей типа сборки Уитни легко осуществляется [11, 18], если
иметь исходные данные об энергоэнтропике системы.
Попробуем рассмотреть ситуацию, связанную с управлением рисками, как
состояние системы с бесконечно малыми приращениями параметров в бесконечно
малом интервале времени (∆𝜏) на временной шкале ST, предшествующему
настоящему, которые приводят к разрушению системы (рис. 5). Под этим термином
можно понимать и физическое нарушение работы системы, приводящее к браку, и
отсроченные

убытки

в

результате

работы,

и

неправильный

режим

функционирования системы, и человеческие жертвы, связанные с аварией в
системе. Приращение может относиться к некоторому обезличенному показателю,
изменение которого ведет к нарушению нормативной работы системы. Такой
обезличенный показатель может включать в себя несколько параметров, которые в
конечном результате приводят к таким реальным и потенциальным искажениям,
накопление которых приводит к нежелательному событию. Например, бесконечное
трение приводит к износу элемента системы и если не контролировать степень
износа этого элемента, его слабость моет привести к аварии. Нетрудно закладывать
такое бесконечно малое приращение степени износа в показатель, комплексно
оценивающий предрасположение системы к разрушению. Например, в зависимости
от

того,

какие

риски

рассматриваются,

это

могут

быть

систематически

накапливаемые вредные факторы окружающей среды, которые со временем
приводят

к

округляемых

патологии
сумм

в

биологических

систем,

статистической

или

либо

копеечные

бухгалтерской

накопления

отчетности,

без

соответствующего сопровождения, могут привести к существенным финансовым или
другим отчетным потерям. Или доли миллиграммов пыли, попадающей в масло для
охлаждения

двигателя

внутреннего

сгорания

автомобиля,

приводящего

к

постепенному накоплению истирания взаимодействующих пар в самом двигателе и
выходу его из строя.
С ростом ∆𝑆 > ∆𝑆𝑥 мы попадаем в область катастроф, когда уровень риска
мгновенно возрастает от 𝑅 = 0 до 𝑅 ∗∗ ≫ 1,0. В промежутке роста энтропии от
∆𝑆0 до ∆𝑆х система будет находиться в условиях неопределенности по появившемуся
риску, но всегда будет возможность скачка в пределах 𝑅 ≤ 𝑅 ∗ = 1,0. Требуемое
условие ∆𝑅𝑘 → 𝑅 ∗ выполняется при ∆𝑆𝑥 → ∆𝑆0.

138

Рисунок 5 – Катастрофа типа сборки Уитни на бесконечно малом интервале времени
предшествующем настоящему, как отображение неопределенности риска в координатах
𝑅 = 𝜑(∆𝐸𝑠 )

Если энтропия не возрастает (∆𝑆𝑥 = ∆𝑆0 ), то 𝑅 ≪ 1,0. С увеличением расхода
энергии растет и риск аварий. При ∆𝑆𝑥 = ∆𝑆0 он растет по кривой 𝑅 = 𝑓(𝐸) до
некоторого конкретного значения 𝑅0 → 𝑅 ∗ = 1,0 при 𝐸 → 𝐸 ∗. Но, с увеличением ∆𝑆𝑥 >
∆𝑆0, (тчк. 2, 3) ситуация выходит из-под контроля и переходит в состояние
бифуркационной катастрофы типа сборки Уитни в области ее неопределенности:
а) – неопределенное состояние I, когда система расположена ниже точки 3 и
𝑅0н < 1,0;
б) – неопределенное состояние II, когда система находится между точками 3 и
2 и 𝑅0н < 𝑅0 < 𝑅 ∗∗ (бифуркация R);
в) – неопределенность I, когда система располагается выше точки 2 и
возможна ситуация, когда 𝑅0 ≥ 𝑅 ∗∗ .

Рисунок 6 – Проекции катастрофы типа сборки Уитни на плоскости координат (𝑅, ∆𝐸𝑠 ) и
(∆𝑆, ∆𝐸𝑠 ) соответственно в событийный момент до и после «катастрофы»
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Тесная зависимость уровня риска от роста энтропии энергоемких систем
очевидна и может быть использована для реальных систем, в которых протекают
энтропийные процессы, включая системы управления, информационные системы и
др.
Как следует из рис. 4 и 5, коэффициенты 𝑎, 𝑏, 𝑐 и др. в табличных уравнениях
представляют производные от таких параметров систем, как, например, изменение
энтропии ∆𝑆, либо эксергии ∆𝐸𝑠 , либо негэнтропии ∆𝑁𝑠 , либо некоторого иного
энергетического параметра системы, в зависимости от ее содержания.
Задача

поиска

одного

единственного

неопределенных событий может иметь

варианта

из

совокупности

решение согласно теории катастроф

(табл. 1).
Таблица 1 – Расчетные зависимости для определения уникального варианта
события из области

бифуркационной неопределенности для некоторых катастроф.

2

(здесь 𝑀 = 𝑥 + ∆𝜏, 𝑁 = 𝑦 2 + ∆𝜏)

№

№Наименование
катастрофы
п

Уравнение
катастрофы

Решение
уравнения

Риск
катастрофы

𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 , 𝑥5
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 , 𝑥5 , 𝑥6

0,333
0,25
0,20
0,16

𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3

0.333

𝑥1 , 𝑥2 , 𝑦1 , 𝑦2

0,25

𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,1, 𝛼

0,9(9)

п/п
1Складка
2Сборка Уитни
3Ласточкин хвост
4Бабочка
5Омбилика
гиперболическая

6Бесконечная последовательность
форм для одной
переменной

𝐸 = 𝑀𝑥
𝐸 = 𝑥[𝑀𝑥 + 𝑎]
𝐸 = 𝑥{𝑥[𝑀𝑥 + 𝑎] + 𝑏}
𝐸 = 𝑥(𝑥{𝑥[𝑀𝑥 + 𝑎] + 𝑏}
+ 𝑐)
1.𝐸 = 𝑥(𝑀 + 0,5𝑦) +
+𝑦(𝑁 + 0,5𝑥)
2. 3𝑥 2 + 𝑎𝑦 + 𝑐 = 0
3. 3𝑦 2 + 𝑎𝑥 + 𝑐 = 0
𝐸 = 𝑥 𝛼+1 + 𝑥 𝛼 + ⋯ . 𝛽

Для каждой из катастроф существует однозначная энергетическая компонента
в виде потенциальной функции (E) с одной активной переменной, определяемая по
уравнениям (см. табл. 1). Повторим, что для каждого события в системе должна
существовать

некоторая

энергия

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ,

благодаря

которой

это

событие

осуществляется. Как следствие этого энергетического воздействия в системе
появляются потери энергии и изменение энтропии, относящихся к данному варианту
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развития событий. Решение уравнения энергетической компоненты для принятого
вида бифуркации в интервале времени ∆𝜏 → 0 дает нам вариант появления из
ближайшего будущего рискового события в виде решения (𝑥𝑖 ) для одной активной
переменной, либо в виде решения (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) для двух активных переменных в
настоящем времени. Причем, в этом случае, риск уже не выступает в качестве
вероятностной характеристики, а становится вполне определенным событием из
будущего (см. табл. 1).
Подобное многообразие дает возможность практически в каждом реальном
случае описать тот или иной вариант состояния системы в виде ряда событий, одно
из которых даст нам объективную реальность в настоящем времени. Следует
понимать, что все потенциальные события могут иметь собственное уникальное
представление в настоящем, если учитывать эмпирику тех состояний, которые уже
состоялись и стали достоянием прошлого и поэтому могут быть анализируемыми.
Вывод
Вероятностные методы оценки рисков событий имеют свои недостатки,
которые затруднительны для объективной оценки самого риска. Причина состоит в
неопределенности, заложенной в понятии вероятность события, как функции
возможного, но далекого от реальности состояния. Предлагается использовать для
оценки риска события в настоящем времени одно из бифуркационных состояний, как
функцию определенных энергетических показателей системы, которые могут
накапливаться в некотором будущем как максимально достоверный прогноз и
транзитироваться в настоящее время в виде вполне определенного значения
посредством буферного перехода от неопределенного состояния к определенности
в период времени Δ𝜏 → 0, предшествующий настоящему. Такой подход, в первом
приближении позволяет избежать вероятностной неопределенности в расчетах
рисковых параметров системы.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА»
1. Основные положения.
Современные

условия

требуют

внедрения

и

развития

экологически

безопасных технологий во всех сферах деятельности людей. При этом важной
является задача экологического мониторинга, Основная роль в решении этих задач
отводится

пространственно-распределенным

системам

мониторинга.

Поэтому

актуальным является включение в программу обучения студентов дисциплины, в
которой

изучаются

распределенных

эти

систем

вопросы.

Учебная

экологического

дисциплина

мониторинга»

«Проектирование

представлена

шестью

обширными темами в двух модулях. Их основное содержание приведено ниже.
Модуль 1. Основные понятия и принципы проектирования распределенных
систем мониторинга (РСМ). Тема 1. Мониторинг окружающей среды как отрасль
экологической науки и количественной оценки рисков угрозы. Основные понятия
распределенных систем мониторинга. Тема 2. Уровни, виды мониторинга и
основные типы распределенных систем мониторинга. Тема 3. Экологическое
нормирование и подходы к получению экологически значимых результатов
воздействия на среду обитания человека, основанные на концепции риска. Тема 4.
Автоматизированные

системы

мониторинга

для

распределенных

систем

мониторинга. Сведения об основных системах мониторинга для распределенных
систем мониторинга. Современные оптико-электронные системы и особенности их
применения.
Модуль 2. Проектирование распределенных систем мониторинга. Тема 5.
Проблемы и проектные решения
проектирования

распределенных

при мониторинге. Тема 6. Особенности
информационных

систем

и

баз

данных.

Современные технологии моделирования в распределенных информационных
системах.
Основой учебной дисциплины являются понятия экологического мониторинга
и распределенные системы, включающие в себя набор фундаментальных понятий,
таких, например, как распределенные в пространстве и времени наблюдения и
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измерения экологически значимых параметров, распределенные базы данных,
распределенные вычисления, концепции состава и структуры распределенной базы
геоинформационной системы и т. д. Отметим, что распределенные базы данных
невозможно рассматривать вне контекста более общей и более значимой темы
распределенных информационных систем.
Проектирование РСМ включает локальные, распределенные в пространстве и
времени для различных масштабов (территорий) и задач: 1) систему наблюдений и
измерений (собственно мониторинга): - методы, - методики, - технические средства;
2) систему сбора, хранения, обработки данных наблюдений и измерений; создание и
контроль базы данных и организации управления и доступа к ним; 3) средства,
способы

и

методы

прогнозирование,
использование

ситуативного

выработка

моделирования:

управленческих

распределенных

имитационное,

рекомендаций;

информационных

5)

и

др.;

4)

создание

и

компьютерных

систем

мониторинга.
Методологическую основу проектирования распределенных информационных
систем мониторинга, как и любой экономической информационной системы,
составляет

системный

представляет

собой

подход,

в

совокупность

соответствии

с

которым

взаимосвязанных

любая

объектов

система

(элементов),

функционирующих совместно для достижения общей цели. Для системы характерно
изменение состояний объектов, которое с течением времени происходит в
результате взаимодействия объектов в различных процессах и с внешней средой. В
результате такого поведения системы важно соблюдение следующих принципов:
эмерджентности; гомеостазиса; адаптивности к изменениям внешней среды и
управляемости посредством воздействия на элементы системы; обучаемости путем
изменения структуры системы в соответствии с изменением целей системы.
Содержание учебного курса основывается на концепции возможно более
тесного сближения теоретического материала с практикой. Это, в первую очередь,
определило принцип обора материала и степень детальности освещения. Он
отличается разнообразием содержания, обилием понятий и методов. Учебный
материал в курсе скомпонован так, что последующий раздел является логическим
продолжением предыдущих.
Важным в подготовке студента является освоение самых простых расчетов,
выполнения

моделирования

процессов,

которые

изучаются

в

процессе

экологического мониторинга. Потому в учебной дисциплине мы широко используем
современные

информационные

технологии,
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которые

позволяют

эффективно

проводить

автоматизацию

расчетов,

выполнять

процедуры

моделирования,

проявлять инициативу и самостоятельность. По этой причине часть содержания
учебного курса нетрадиционная.
Для содержания практикума характерно «вычислительное окрашивание»
изложенного материала. Ориентация на использование компьютеров и возможность
демонстрации

вычислительных

алгоритмов

для

расчетов

и

визуализации

результатов является отличительной чертой практической части этого учебного
курса. При подготовке учебного курса и в процессе обучения студентов основное
внимание уделяется применению на практике современных компьютерных методов
анализа для изучения и понимания основных составляющих экологического
мониторинга и основ проектирования распределенных систем. Современные
программные

продукты

(в

частности,

MATLAB+Simulink)

имеют

развитые

математические программы анализа и моделирования, средства визуализации
результатов расчетов.
Все учебные задания, предлагаемые студентам при изучении учебной
дисциплины, допускают решение с помощью вычислительных систем. Это позволяет
резко сократить расходы времени на рутинные элементы учебной работы. Глубину
использования этих систем при решении отдельных заданий можно легко
варьировать.

Использование

элементов

специализированных

пакетов

вычислительных позволяет вооружить будущих специалистов мощным арсеналом
передовых средств современных способов, технологий и технических реализаций,
используемых при проектировании и организации экологического мониторинга.
Эффективность учебы во многом определяется тем, как тот, которого учат,
самостоятельно работает. Известно, что студенты не равные между собой, поэтому
традиционная практика проведения аудиторных занятий, не всегда дает желаемые
результаты. Поэтому использование разных видов самостоятельной работы, наряду
с аудиторными занятиями, позволит добиться такого положения, при котором все те,
нормально развитые студенты, которых учат, смогут достигать одинаковых
результатов в учебе. Ведь при самостоятельной работе можно учиться не по
времени, а по результату, к достижению определенного уровня компетентности,
мастерства.

При

этом

не

настолько

важно,

что

одним

студентам

для

самостоятельной работы будет нужно меньше времени, а другим - больше.
Одной из форм самостоятельной работы современного учебного процесса в
высшей

школе

есть

выполнение

студентами

индивидуальных

учебно-

исследовательских заданий (ИУИЗ). В учебной дисциплине «Проектирование
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распределенных систем экологического мониторинга» ИУИЗ – это завершенная
теоретическая или практическая работа в пределах учебной программы, которая
выполняется на основе знаний и умений, полученных в процессе лекционных
занятий, лабораторных работ, и охватывает разные вопросы или содержание
учебного

курса

в

целом.

Цель

ИУИЗ

–

самостоятельное

изучение

части

программного материала, систематизация, углубление и закрепление знаний
студента по учебной дисциплине, практическое их использование, развитие умений
самостоятельной работы. Перечислим некоторые основные положения, которые
необходимо учитывать при разработке и выполнении ИУИЗ.
Студент сможет овладеть нужными знаниями и умениями только в ходе
деятельности. При проведении с помощью ИУИЗ самостоятельной работы учебный
процесс должен иметь информационно-деятельный характер и должна при этом
быть

организованная

эффективная

познавательная

деятельность

студента.

Следующие компоненты в познавательной деятельности студента могут обеспечить
его

«компетентность»,

как

основу

его

профессиональной

квалификации

и

адекватных личностных качеств.
Первый компонент – это деятельность студента, направленная на изучение и
овладение основами дисциплины, то есть учебной информацией под углом зрения
достижения определенных учебных целей.
Вторым компонентом является деятельность студента, направленная на
изучение методов решения заданий, которые показывают состав и содержание
аппарата

практического

применения

основных

теоретических

положений

дисциплины.
Третий компонент – это деятельность по использованию приобретенных
знаний на разных формах контроля. Известно, что самостоятельная работа тесно
связана с системой ее обеспечения, с соответствующим учебным пособием, которое
бы позволяло овладеть содержанием предметного знания, осуществить управление
и коррекцию самостоятельной работы, контроль, самоконтроль и самооценку ее
результатов. Для обучаемого должно быть понятно, для чего он выполняет данную
работу.
Система заданий в учебной дисциплине должна быть тесно связана с
системой решаемых в будущем профессиональных задач. Содержание учебной
деятельности должно соответствовать уровню современной науки и развитию
техники, стремясь построить

учебный курс, который бы органически объединял

знания в области науки, техники и производства, создавал предпосылки для
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преодоления разрыва между обучением в ВУЗе и практикой. После того, как эти
условия будут выполнены, ИУИЗ может занять свое место в жизни студента, стать
одной из ведущих форм его учебной деятельности. При разработке программы
дисциплины «Проектирование распределенных систем экологического мониторинга»
и ее наполнении мы стремились максимально удовлетворять изложенным выше
требованиям. Поскольку при изучении дисциплины был необходим переход от
описательных методов исследований к точным количественным методам на основе
моделей с той или другой степенью полноты и достоверности, необходимо было
усилить в процессе обучения роль численных методов и поставить на ведущее
место компьютер, компьютерные и информационные технологии, как инструменты
глубокого проникновения в суть исследуемых явлений
2. Особенности информационных технологий обработки массивов
данных экологического мониторинга природных и техногенных объектов
различного масштаба в геоинформационных системах.
Разработка

и

развитие

компьютеризированных

систем

экологического

мониторинга объектов различного масштаба является актуальным направлением в
современных экологических исследованиях и практической деятельности по охране
окружающей

среды.

распределенных

Весьма

объектов,

актуальна
отличающихся

эта

задача

рядом

для

пространственно

признаков,

такими

как:

распределенность на большой территории; сложность организации регулярного
контроля и обслуживания; непрерывный режим работы в условиях агрессивной
окружающей среды; большие капитальные и эксплуатационные затраты на создание
и использование.
В работе приведен анализ современных информационных технологий
обработки массивов данных экологического мониторинга природных и техногенных
объектов различного масштаба в геоинформационных системах в рамках учебной
дисциплины

«Проектирование

распределенных

систем

экологического

мониторинга».
Известно, что традиционные методы сбора и обработки массива данных при
эксплуатации систем экологического мониторинга не позволяют без применения
современных компьютерных информационных технологий получать достоверную
оперативную информацию, проводить моделирование уровня техногенных нагрузок
на компоненты природной среды, делать экспертные и прогнозные оценки для
принятия оптимальных управленческих решений. В последние годы одним из
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основных

направлений

развития

систем

экологического

мониторинга

стало

использование перспективных информационных технологий, новейших программных
разработок

и

многофункциональных

средства

анализа,

именуемых

ГИС.

Современную геоинформационную систему можно определить как совокупность
аппаратно-программных

средств,

географических

и

семантических

данных,

предназначенную для получения, хранения, обработки, анализа и визуализации
пространственно-распределенной

информации.

Главное

преимущество

ГИС

заключено в наборе средств создания и объединения баз данных с возможностями
их географического анализа и наглядной визуализации в виде разных карт,
графиков, диаграмм, прямой привязке друг к другу всех атрибутивных и графических
данных [1]. В ГИС используются различные методы преобразования информации: в
заданную

систему

координат,

классификация

объектов

мониторинга

по

их

атрибутам, генерализация, пространственные моделирование и интерполяция. Для
классификации пространственных данных по используемым показателям широко
используют методы классификации и кластеризации. При автоматизированном
анализе

изображений,

в частности мультиспектральных

данных,

применяют

алгоритмы контролируемой и неконтролируемой классификации.
Мониторинг изменений в экологических системах требует использования
алгоритмических процедур выявления динамических изменений (карт динамики)
Подобные процедуры основаны на методах классификации и оверлейных ГИСтехнологиях. Для этих целей применяют композиции разновременных снимков,
алгебру изображений, сопоставление результатов классификаций равно временных
снимков и т. д. Для реализации системы принятия решений при мониторинге
природных и техногенных объектов различного масштаба используют аппарат
теории нечетких множеств.
В компьютеризированных системах экологического мониторинга становится
возможным

проведение

дистанционной

генерализации

–

геометрического

и

спектрального обобщения изображения на снимках, определяемого комплексом
технических факторов и природными особенностями среды. При этом интегрируются
(синтезируются) спектральные и геометрические характеристики объектов, а
изменение детальности изображения приводит к перестройке его структуры. В
частности

автоматическая

(логико-машинная)

генерализация

проявляется

в

формализованном отборе, сглаживании и фильтрации изображения в соответствии
с заданными формальными критериями.
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Важной составляющей современных информационных технологий обработки
массивов данных экологического мониторинга стало применение интеллектуальных
систем на основе нечеткой логики при анализе экологических ситуаций в
геоинформационных системах. Известно, что задачи улучшения экологии включают
решение множества сложных, нелинейных задач, трудно формализуемых и
требующих знаний по многим аспектам экологии, включая мониторинг окружающей
среды. Современные средства экологического мониторинга и обеспечивающие их
информационно-управляющие
многофункциональные

системы

многорежимные

представляют

распределенные

собой
системы,

сложные
в

которых

осуществляется совместная обработка сложноорганизованных данных и знаний.
Наиболее поразительным свойством человеческого интеллекта является его
способность принимать правильные решения в обстановке неполной и нечеткой
информации. Поэтому современные автоматизированные мониторинговые системы
должны рассматриваться как системы, которые по этим свойствам приближаются к
человеку, и которые помогают ему влиять на состояние среды. Они должны
разрабатываться на основе современных информационных технологий, которые
обеспечили

бы

им

существенное

повышение

уровня

информационной

и

интеллектуальной поддержки.
Главное преимущество ГИС заключено в наборе средств создания и
объединения баз данных с возможностями их географического анализа и наглядной
визуализации в виде карт, графиков, диаграмм, прямой привязке друг к другу всех
атрибутивных и графических данных. Современные экологические ГИС позволяют
работать с картами различных экологических слоев и автоматически строить карту
качественной оценки опасности окружающей среды. Этот процесс требует высокой
квалификации эксперта. Поэтому существует необходимость в автоматизации
процесса

принятия

решений

и

моделирование

процессов

приближенных

рассуждений человека становится центральным направлением автоматизации
деятельности лица, принимающего решения на основе анализа экологической
обстановки. Системы экологического мониторинга, основанные на ГИС, можно
рассматривать как интеллектуальные системы, основанные на знаниях человека.
Для этого существующая ГИС была дополнена подсистемой принятия решений.
Актуальность рассмотрения такого класса систем обусловлена их способностью к
накоплению и обобщению знаний, к выработке гипотез, прогнозу и принятию
обоснованных решений [2].
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При

решении

экологических

задач

возникают

ситуации,

когда

либо

отсутствуют необходимые датчики первичной информации, либо существующие
средства измерений не обеспечивают получение требуемой информации в темпе с
процессом, либо в наличии имеется лишь качественная информация об объекте
управления. В таких ситуациях необходимо иметь информационные технологии
обеспечивающие принятие решений, которые позволяли бы получить требуемую
информацию на основе компьютерной обработки качественной или нечеткой
информации об объекте. Методика и программное обеспечение для создания
требуемой модели системы экологического мониторинга основаны на нечеткой
математике и базируются на методе анализа иерархий и теории нечетких множеств,
у которых основная часть информации, необходимая для построения модели,
является качественной или нечеткой. Для выбора четкого значения функции
управления применяется метод весов. Для реализации системы принятия решений
может

быть

использован

аппарат

теории

нечетких

множеств.

В

качестве

математической модели слабо формализованных задач выступают нечеткие
алгоритмы управления, позволяющие получать приближенные решения, не худшие,
чем при использовании точных методов. С помощью нечетких множеств можно
создавать методы и алгоритмы способные моделировать приемы принятия решений
человеком в ходе решения различных задач. В частности можно осуществлять
классификацию, на основе которой строится система принятия решений. Методы
теории

нечетких

множеств

позволяют:

а)

учитывать

различного

рода

неопределенности и неточности, вносимые субъектом и процессами управления, и
формализовать словесную информацию человека о задаче; б) существенно
уменьшить число исходных элементов модели процесса управления и извлечь
полезную информацию для построения алгоритма управления.
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РОЗРОБКА ПРІОРИТЕТНИХ ЗАХОДІВ ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО
ПОВОДЖЕННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА РІВНІ МІСЦЕВИХ
ГРОМАД
Екологічно безпечне управління відходами залишається однією з пріоритетних
сфер діяльності громадянського суспільства. Так за останнє десятиліття в Європі
впроваджено низку нормативно правових актів, зокрема, Директиву Європейського
Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року про відходи та
скасування деяких Директив, якою встановлено основні правила, стимулюючі
механізми та запроваджено ієрархію поводження з відходами.
Але, не зважаючи на зазначене, до теперішнього часу не вирішене питання
ефективного управління у сфері поводження з побутовими відходами в кінцевій
стадії. Зокрема, відсутні механізми та алгоритми дієвих систем підтримки прийняття
обґрунтованих рішень в частині поводження побутовими відходами.
Проведення експертно-аналітичного оцінювання екологічної безпеки процесів
поводження з твердими побутовими відходами із застосуванням методу аналізу
ієрархій [1], доводить можливість прийняття ефективних колективних рішень у
випадках складно структурованих завдань.
Одним з інструментів вирішення зазначених завдань є експертиза, а основним
джерелом інформації є фахівці – експерти [2,3]. Підвищення достовірності
експертних оцінок при проведення експертизи досягається за рахунок залучення в
групу найбільш компетентних експертів [4]. Вибір складу експертної групи
розглядається [5-7] як багатоетапний процес. За висновками авторів зазначених
досліджень до теперішнього часу не розроблено загальний методичний підхід до
цільового вибору складу будь-яких експертних груп.
В дослідженнях [8-11] запропоновано підходи до створення алгоритму відбору
та формуванню груп експертів. Окрім іншого обґрунтовано кількість залучених
фахівців, а також принципи формування експертних груп з максимальним рівнем
довіри при мінімальних витратах часу та вартості. Одним з основних проблемних
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питань експертизи є узгодженість думок експертів, яка за високої розбіжності може
поставити під сумнів отримані результати.
Щоб

виробити

рішення,

яке

приймається

більшістю

експертів,

широко

застосовувався процес досягнення консенсусу в групі, а також численні раунди
групового аналізу та обговорення [12]. Пропонований процес досягнення консенсусу
застосовується для вирішення проблеми оцінки показників безпеки, але в зв’язку з
значними витратами часу не має широкого застосування.
Найбільш широко використовуваним методом вибору в системі прийняття
рішень є методу аналізу ієрархій, який дозволяє ранжувати дисципліни, об’єкти,
фактори за важливістю в рамках певних компетенцій [13, 14]. Груповий підхід,
заснований на аналітичному ієрархічному процесі, серед інших переваг, вирішує
проблему узгодженості думок експертів.
Іншим важливим компонентом у вирішені багатокритеріальних задач за
вибором найкращої альтернативи під час прийняття управлінських рішень є вибір
оптимального методу аналізу.
Проблемі
місцевими

вибору

органами

ефективних
влади

методів

присвячено

прийняття

дослідження

управлінських
[15,

16].

рішень

Результати

поглибленого аналізу наукових праць дозволили виявити проблеми (обмеження,
недоліки і протиріччя) в частині розробки методики прийняття узгоджених
управлінських рішень [17–18]. За висновками [20] традиційні методи експертизи
практично не працюють при дослідженні організаційних і соціально-економічних
систем. Високою структурованістю і наочністю від інших відрізняється метод аналізу
ієрархій, що дозволяє використовувати його в прийнятті рішень на різних рівнях
управління [21]. Унікальність даного методу полягає в тому, що він є одночасно як
якісним, так і кількісним. Метод аналізу ієрархій дозволяє в покроковому режимі
визначати транзитивність і узгодженість експертних оцінок [22].
Дослідження напрямків розвитку методу аналізу ієрархій, виконано [23].
Проведено формалізацію узагальненого підходу для задач прийняття групових
рішень, що дозволяє формувати етапи методу в залежності від вихідних даних.
Особливою цінністю методу аналізу ієрархій є можливість врахувати як індивідуальні
так і колективні думки експертів, що має істотне значення при проведенні соціальнозначимих експертно-аналітичних досліджень.
Методика досліджень підвищення екологічної безпеки з використанням методу
аналізу ієрархій раніше викладена в роботах [24–26]. Для зрозумілого і простого
способу проведення експертно-аналітичних досліджень процесів поводження з ТПВ,
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використовується метод попарних порівнянь, що є найбільш простим та доступним у
застосуванні.
При участі в опитуванні декількох експертів розбіжності в індивідуальних оцінках
неминучі, однак величини цих розбіжностей мають важливе значення в тлумаченні їх
змісту. Групова оцінка може вважатися достатньо надійною тільки за умови високої
узгодженості відповідей окремих фахівців. Встановлення ступеня узгодженості думок
експертів є ключовим показником для прийнятності результатів такої експертизи.
Декомпозиція процесів поводження ТПВ за рівнями, що узгоджуються з
принципами структуризації МАІ, проводиться у відповідності до змісту Директиви
2008/98/ЄС, факторів та джерел формування небезпек, а також можливих
(доступних) заходів з підвищення екологічної безпеки запропонована на рис. 1.
Процес оперування ТПВ, як
небезпека для НПС

SCr1 – Знешкодження
(оброблення, перероблення)
(7,04%)

С1 – Повітря
(50,12%)

ChF1- Кількісна
характеристика
оперування відходу
(12,32%)

SD1 –
Повторне
використання
(3,01%)

SM1 – ССО
(в частині
оперування)
(8%)

SCr2 – Утилізація
(використання)
(17,82%)

SCr3 – Видалення
(остаточне розміщення)
(75,14%)

С2 – Вода
(26,06%)

С3 – Ґрунт
(12,96%)

С4 – Біота
(10,86%)

ChF2 - Якісна
характеристика
оперування
відходу
(7,97%)

ChF3 - Умови
оперування ТПВ
зі збільшенням
небезпечності
(54,95%)

ChF4 –
Управління та
контроль
поводження
з ТПВ
(24,76%)

SD2 –
Переробка
на сировину
та продукцію
(4,32%)

SD3 –
Компостув
ання
(6,45%)

SM2 –
Найкраща
доступна
технологія
оперування
(44,01%)

SD4 –
Спалювання
або поховання
з отриманням
енергії
(13,23%)

SM3 –
Зацікавлений
споживач
ТПВ
(27,36%)

SD5 –
Поховання
без
отримання
енергії
(25,58%)

SM4 – Облік,
контроль,
прогнозування
кількості ТПВ,
якими оперують
(6,58%)

SD6 –
Спалювання
без
отримання
енергії
(47,41%)

SM5 – Економічне
стимулювання
екологічно
безпечного
оперування
(14,05%)

Рисунок 1 – Декомпозиція завдання управління екологічною безпекою в процесі
транспортування ТПВ

Загальна оцінка узгодженості думок експертів за розрахунками програми МАІ
склала: 0.04643; розрахунки проводились з точністю до 1e-05.
Зв'язки між елементами ієрархії встановлені на основі характеристик взаємодії
елементів суміжних рівнів ієрархій.
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Проведене дослідження дозволило з’ясувати внески в загальну небезпеку
поводження кожного з його складових, а саме, видалення (SCr3) – 75,14%; утилізація
(SCr2) – 17,82%; знешкодження (SCr1) – 7,04%.
Отримані результати (табл. 1) дозволяють порівняти небезпечність для
компонентів НПС кожного з типів поводження ТПВ. Нижній рядок таблиці за своїми
значеннями не є середньою арифметичною від усіх процесів, що свідчить про
наявність загальносистемних емерджентних властивостей.
Таблиця 1 – Внески типів поводження ТПВ в загальну небезпеку для компонентів НПС, %

Процеси поводження з

Внески небезпек для компонентів НПС, %

ТПВ

C1–Повітря

C2–Вода

C3–Ґрунт

C–4Біота

SCr1 – Знешкодження

59,83

8,99

16,79

14,39

SCr2 – Утилізація

59,17

6,51

16,19

18,13

SCr3 – Видалення

47,07

32,29

11,84

8,80

Для поводження в цілому

50,12

26,06

12,96

10,86

Найбільш значущими у формуванні небезпеки процесу поводження ТПВ є
умови поводження зі збільшенням небезпеки (ChF 3) і управління та контроль
поводження з ТПВ (ChF 4), що складають відповідно 54,95% та 24,76% від
загального внеску.
Отримані результати (табл. 2) дозволяють оцінити внески факторів формування
небезпек процесу поводження ТПВ для кожного з компонентів НПС. За аналізом
інформації

аналогічно

(табл.

1)

встановлено

наявність

загальносистемних

емерджентних властивостей.
Таблиця 2 – Внески факторів формування небезпек для НПС, %

Процеси
поводження з
ТПВ

Внески небезпек для компонентів НПС, %
ChF 1 –
кількісна
характеристика
поводження

ChF 3 – умови

ChF 4 –

ChF 2 – якісна

накопичення

управління

характеристика

відходів із

та контроль

поводження

збільшенням

процесу

небезпечності поводження

C1–Повітря

12,93

7,36

54,95

24,76

C2–Вода

12,93

7,36

54,95

24,76

C3–Ґрунт

12,93

7,36

54,95

24,76

C3–Ґрунт

7,36

12,93

54,95

24,76

Для C в цілому

12,32

7,97

54,95

24,76
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Важливим

результатом

дослідження

оцінки

екологічної

небезпеки

є

встановлення внеску кожного з об’єктів споживання ТПВ (рис. 2).
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
об’єкти
повторного
використання
ТПВ (SD1) 3,01%

об’єкти
об’єкти
об’єкти
об’єкти
об’єкти
переробки компостування утилізації з
захоронення спалювання
ТПВ в
(SD3) - 6,45% отриманням відходів (SD5) відходів без
сировину та
енергії (SD4) - 25,58%
отримання
продукцію
13,23%
енергії (SD6)(SD2) - 4,32%
47,41%

Рисунок 2 – Внесок об’єктів споживання ТПВ, як джерел небезпеки для НПС в процесі їх
поводження

Окрім наукового обґрунтування вибору доцільного способу поводження ТПВ
застосуванням МАІ, модифікованого для вирішення завдань підвищення екологічної
безпеки,

також

можливо

вирішити

додаткову

науково-прикладну

задачу

–

підвищення екологічної безпеки процесу поводження ТПВ (SM2).
Дана задача вирішується шляхом розрахунку вагових коефіцієнтів по кожному з
заходів підвищення екологічної безпеки, які запропоновано експертною групою (рис.
3).
14%

схема санітарної очистки в
частині оперування - 8,00%

8%

використання найкращих
доступних технологій - 44,01%

7%

27%

зацікавлений споживач ТПВ 27,36%

44%

облік, контроль та прогнозування
оперування ТПВ - 6,58%

Рисунок 3 – Оцінювання заходів підвищення екологічної безпеки впливу на навколишнє
природне середовище ТПВ в процесі їх поводження

Перспективи подальшого розвитку даного методу залежать від його практичної
реалізації, мети та конкретно-визначених завдань. На теперішній час авторами
здійснюється збір та аналіз даних, отриманих в результаті практичного застосування
запропонованого методичного апарату.
До

основних

обмежень

застосування

експертно-аналітичних

процедур

належать низька компетентність залучених фахівців, недостатній досвід роботи за
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даними методами, складність поєднання індивідуальної та колективної праці, що
суттєво позначається на отриманні угоджених рішень.
Висновки
Декомпозиція процесу управління екологічною безпекою з використанням
системного багатокритеріального комплексного підходу спрощує процес оцінювання
(порівняння) кожного з елементів ієрархії між собою. Розроблені ієрархічні структури
процесів поводження ТПВ дозволяють наглядно зрозуміти сутність формування
небезпек.
Використання МАІ є достатньо прийнятним механізмом підтримки прийняття
управлінських рішень по вибору типу поводження ТПВ на рівні територіальних
громад.
Додатковою перевагою застосування методу є можливість оцінити заходи з
підвищення екологічної безпеки процесу поводження ТПВ серед запропонованих
(сформованих) експертами.
Для прикладу, за проведеними розрахунками найбільш важливим (44,01% від
загального внеску) визначено захід по запровадженню найкращих доступних
технологій поводження ТПВ (SM2).
Використана методика також дозволить вирішувати комплексно проблему
поводження ТПВ одночасно декількома територіальними громадами.
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УДК 504.45
Жук В. М.
Державне агентство водних ресурсів України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ
МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

МЕТОДИКИ

ВИЗНАЧЕННЯ

У зв’язку із внесенням змін до Водного кодексу України та набранням чинності
пов’язаних з ним нормативно-правових актів відповідно до імплементації Водної
Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЄС [1], визначено новий термін «масив поверхневих
вод», який вживається в заходах щодо впровадження інтегрованого управління
водними ресурсами за басейновим принципом, зокрема розроблення планів
управління річковими басейнами та програм державного моніторингу вод.
Масив поверхневих вод (далі – МПВ) є поверхневим водним об’єктом, або його
частиною, для якого встановлюються екологічні цілі, для оцінки їх досягнення [2].
Визначення МПВ здійснюється для точного опису стану поверхневих вод,
ґрунтується на географічних та гідрологічних показниках, а також інформації щодо
основних антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих вод,
економічному

аналізі

водокористування

та

результатів

виконання

програми

державного моніторингу вод.
Масиви поверхневих вод визначаються суб’єктами державного моніторингу
вод принаймні 1 раз на 6 років до розроблення Програми державного моніторингу
вод та Планів управління річковими басейнами. За потреби масиви поверхневих вод
можуть переглядатись та уточнюватись.
Відповідно до Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод
(далі – Методика) [3], МПВ має бути окремою та значущою частиною водного об’єкта.
Він не має перекриватися іншими або накладатися на інший масив поверхневих вод,
та не може бути складовим елементом несуміжних з ним поверхневих вод.
Масиви відрізняються один від одного за певними ознаками (наприклад, бути
іншої категорії, мати інший екологічний або хімічний стан, зазнавати специфічного
антропогенного впливу тощо). МПВ виділяються в окремі категорії, такі як:
•

Річки;

•

Озера;

•

Перехідні води;

•

Прибережні води;
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•

Штучні або істотно змінені масиви поверхневих вод.

МПВ не може складатися з різних категорій поверхневих вод, він повинен
відноситись до однієї або іншої категорії. Межею масиву поверхневих вод є точка
переходу від однієї категорії до іншої.
До основних критеріїв, за якими визначаються масиви поверхневих вод,
належать:
•

Екорегіон;

•

Категорія поверхневих вод;

•

Типологія;

•

Гідрографічні та гідроморфологічні відмінності;

•

Зміна екологічного стану;

•

Зони (території), які підлягають охороні.

Масиви поверхневих вод різних категорій у межах певного екорегіону
поділяються залежно від їх типу. При цьому МПВ не може складатися з масивів
різних типів. Показники для поділу за типами МПВ категорій «річки» та «озера»
наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Поділ за типами МПВ категорій «річки» та «озера»
Тип
Категорія поверхневих вод
Річки
Озера
1. Висота водозбору, м:
1. Висота водозбору, м:
середньогір’я: понад 800
середньогір’я: понад 800
низькогір’я: від 500 до 800
низькогір’я: від 500 до 800
височина: від 200 до 500
височина: від 200 до 500
низовина: менше ніж 200
низовина: менше ніж 200
2. Середня глибина, м:
мілке: менше ніж 3;
середнє: від 3 до 15
глибоке: понад 15
2
2. Площа водозбору, км :
3. Площа водного дзеркала, км2:
мала: від 10 до 100
мале: від 0,5 до 1
середня: від 100 до 1 тис.
середнє: від 1 до 10
велика: від 1 тис. до 10 тис.
велике: від 10 до 100
дуже велика: понад 10 тис.
дуже велике: понад 100
3. Геологічні породи:
4. Геологічні породи:
вапнякові
вапнякові
силікатні
силікатні
органічні
органічні

Масиви категорій «річки» та «озера» мають належати до одного з таких
екорегіонів: Карпати, Понтійська провінція, Східні рівнини, Угорська низовина.
Масиви категорій «перехідні води» та «прибережні води» розташовані у екорегіоні
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Середземне море та можуть належати до субекорегіонів Чорне море та Азовське
море.
Поділ за типами категорій «перехідні води» та «прибережні води» наведений в
таблиці 2.
Таблиця 2 – Поділ за типами МПВ категорій «перехідні води» та «прибережні води»

Тип

Категорія поверхневих вод
Перехідні води
1. Середньорічна солоність, ‰:
опріснені: менше ніж 0,5
олігогалинні: від 0,5 до 5
мезогалинні: від 5 до 18
полігалинні: від 18 до 30
еврігалинні: від 30 до 45
гіпергалинні: понад 45
2. Походження:
лимани закриті
лимани відкриті
узмор’я
2. Площа водозбору, км2:
мала: від 10 до 100
середня: від 100 до 1 тис.
велика: від 1 тис. до 10 тис.
дуже велика: понад 10 тис.
3. Геологічні породи:
вапнякові
силікатні
органічні

Прибережні води
1. Середньорічна солоність, ‰:
мезогалинні: від 5 до 18

2. Експозиція (захищеність від хвиль
та вітрів):
захищені (затоки, бухти);
відкриті (мисові зони, пряме узбережжя)
3. Середня глибина, м:
мілкі: менше ніж 15
середні: від 15 до 50
глибокі: понад 50
4. Донні відклади:
глинисто-мулисті
мулисто-піщані
піщані

Для віднесення масивів до істотно-змінених масивів поверхневих вод (ІЗМПВ)
зміни

природних

характеристик

водного

об’єкта

мають

бути

масштабними,

відчутними не менше, ніж протягом року та насамперед мати негативний вплив на
водну екосистему.
Масив поверхневих вод попередньо можна віднести до категорії ІЗМПВ у разі:
- перешкод у руслі річки (наприклад, наявність гребель), що призвели до
порушення вільної течії води, транспорту наносів та зважених речовин і вільної
міграції водних організмів, та коливання рівнів води;
- змін характеристик водного режиму (зменшення або збільшення природних
витрат на 30 % і більше за рахунок перерозподілу стоку);
- якщо існують технічні можливості коливання рівнів води (наприклад, на
гідровузлах) понад 1 м на добу;

162

- якщо щонайменше 70 % довжини масиву поверхневих вод зазнало впливу на
гідрологічний режим та змін морфології русла, берега або прилеглої частини
заплави;
- змін фізико-хімічних показників води (наприклад, температура, вміст кисню),
пов’язаних з антропогенним впливом, які призводять до загибелі або зміни
домінуючих видів гідробіонтів.
Остаточно масив поверхневих вод можна віднести до категорії ІЗМПВ за
результатами моніторингу біологічних показників якості.
Масив поверхневих вод можна віднести до категорії штучних масивів
поверхневих вод (ШМПВ), якщо його створено на тому місці, де раніше не було
поверхневих вод природного походження, та якщо він не є результатом зміни,
перенесення або реконструкції поверхневого водного об’єкта. ШМПВ вважаються
магістральні канали, наливні водосховища/ставки, наливні водойми-охолоджувачі,
канали, створені для територіального або міжбасейнового перерозподілу стоку,
зрошувальні системи, осушувальні системи, кар’єрні озера тощо.
Поділ за типами ІЗМПВ та ШМПВ виконується із застосуванням показників тих
природних категорій вод, які найбільшою мірою їм відповідають (наприклад,
водосховище – озеру, канал – річці).
За результатами визначення типів масивів поверхневих вод здійснюється їх
кодування відповідно з додатками до Методики.
Визначення

меж

масивів

поверхневих

вод

належить

до

процедури

картографування, яка ґрунтується на використання засобів ГІС та полягає у
визначенні розташування та окресленні меж МПВ.
За результатами визначення МПВ здійснюється їх віднесення до одного з
класів екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод, а також екологічного
потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод.
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Забара І. І.
Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ
ВОД ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ДЛЯ
БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ АКТИВНОГО МУЛУ
Наукова

і

практична

роль

карбонових

кислот

неоціненна:

будова

і

номенклатура карбонових кислот, а також їх солей, участь карбонових кислот в
метаболізмі живих організмів (в циклі Кребса) має величезне значення і здатне
надавати комплексну дію на процеси очищення стічних вод.
Мета статті: показати удосконалення методу біологічного очищення стічних
вод за допомогою біологічних активаторів – карбонових кислот, що призводить до
істотного поліпшення якості очищення стічних вод і запобігає забрудненню
природних водойм.
Основи біологічного очищення стічних вод були закладені ще в першій
половині XX століття і з тих пір принципово не змінювалися, лише модернізувалися і
доповнювалися. Але, рівень розвитку різних галузей промисловості значно виріс. В
результаті на каналізаційні очисні споруди (КОС) разом зі стічними водами
потрапляють ксенобіотики і органічні речовини штучного походження, які стійкі до
біодеградації, велика кількість синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР),
важкі метали.
У зв'язку з установкою лічильників в квартирах і приватних будинках
зменшується споживання води населенням, що, відповідно, призводить до значного
підвищення концентрації забруднень в стічних водах. Збільшена забрудненість, а в
деяких випадках і токсичність, в свою чергу призводять до недостатньої ступеня
очищення стічних вод, збоїв в роботі очисних споруд. Це стосується практично всіх
КОС України, де велика частина робочих КОС не розрахована на глибоке очищення
стічних вод (наприклад, по азоту амонійному і фосфатам). При цьому нормативними
документами встановлюютьсядосить "високі" вимоги до якості стоків, що скидаються,
досягти які не завжди можливо.
У даній ситуації актуальним є пошук рішень, здатних з мінімальними
експлуатаційними та капітальними витратами збільшити ефективність і стабільність
очищення

стічних

вод

на

КОС

населених

пунктів

в

періоди

підвищення

навантаження, і зменшити обсяги осадів, що утворюються. Одним з таких рішень є
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використання біологічних активаторів або енергетичних агентів

мікроорганізмів

активного мулу, а саме карбонових кислот.
З літературних джерел встановлено, що застосування карбонових кислот
здатне надавати комплексну дію на процеси очищення стічних вод: підвищувати
ферментоутворення, пригнічувати розвиток нитчастих бактерій, підвищувати стійкість
до токсичних забруднень і інтенсифікувати біологічну очистку стічних вод.
Аналіз досвіду використання карбонових кислот вказує на відсутність
достатньої

науково-технічної

бази,

методів

розрахунку їх

застосування,

що

обумовлює необхідність проведення комплексних досліджень впливу карбонових
кислот на процеси очищення стічних вод.
Карбонові кислоти, на відміну від альдегідів, дуже поширені в природі
органічні сполуки. Вони входять до складу рослинних і тваринних організмів.
Мурашина, лимонна, щавлева, бурштинова, яблучна кислоти є у вільному стані,
водночас залишки їхніх молекул містять у своєму складі жири, естери й інші сполуки.
До таких кислот належать етанова (оцтова), бутанова (масляна), гексадеканова
(пальмітинова), октадеканова (стеаринова) та ін. (рис. 1)

Рисунок 1 – Карбонові кислоти в природі.

Теоретичний і практичний інтерес до карбонових кислот важко переоцінити.
Карбонові кислоти відіграють важливу роль в біохімічних процесах, беруть
участь в циклі трикарбонових кислот (ЦТК), так званого циклу лимонної кислоти, або
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циклу Кребса, - універсальному етапі окисного катаболізму вуглеводів, ліпідів, і інших
з'єднань в присутності кисню, який є головною ферментативної системою, яка
виконує роль генератора водню для дихального ланцюга. Таким чином, карбонові
кислоти можуть бути метаболітами біохімічних реакцій, які проходять в живій клітці.
В біохімії зазвичай використовують такі терміни: метаболічний шлях–
послідовність біохімічних перетворень, пов’язаних зі специфічним перетворенням
сполук у необхідні продукти; метаболіти – проміжні продукти метаболічного шляху.
До головних метаболічних шляхів, наприклад, належать синтез ДНК, РНК,
білків, цикл Кребсу, синтез жирних кислот, тощо. [1]
Аналіз методів та технологій інтенсифікації механічної та біологічної очистки
стічних вод показав, що застосування цих методів для КОС проблематичне через те,
що реконструкція потребує значних фінансових коштів для збільшення потужностей
споруд. Також, в рішенні екологічних проблем більшого значення набувають
можливості нових біотехнологій.
Для підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод на очисних
спорудах м. Суми була проведена науково-дослідницька робота з удосконалення
методу біологічного очищення стічних вод шляхом застосування карбонових кислот
для біологічної активації мікроорганізмів активного мулу.
Для експерименту були вибрані наступні карбонові кислоти: лимонна кислота;
бурштинова кислота; ацетилсаліцилова кислота; малонова кислота.
Вибір

карбонових

кислот

для

участі

в

експерименті

заснований

на

проведеному літературному огляді і відомостях про їх ефективне використання.
Лимонна кислота, будучи головним проміжним продуктом метаболічного
циклу трикарбонових кислот, грає важливу роль в системі біохімічних реакцій
клітинного

дихання

безлічі

організмів.

Оскільки

цикл

трикарбонових

кислот

використовують при диханні всі аеробні організми, то лимонна кислота в певній
концентрації міститься в більшості прокаріотів і майже у всіх еукаріотах (переважно в
мітохондріях). [2]
Бурштинова кислота підвищує
резистентність

мітохондрій

до

інтенсивність клітинного дихання, а також

перекисної

деградації;

стимулює

біосинтез

проінсуліну; захищає клітини від токсичної дії хімічних факторів. [2]
Малонова кислота (malonic acid, лат. - кислота яблучна) - метандікарбонова
кислота [CH2 (COOH) 2], яка в природі у вільному вигляді присутня в багатьох
рослинах (в листях бобових, в соку ріпи і цукрового буряка, в плодах лимона та ін.)
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Малонову кислоту використовують в біосинтезі жирних кислот, ненасичених кислот,
флавонів, амінокислот, вітамінів В1 і В6 та ін. [3]
У 2009 році дослідники виявили, що саліцилова кислота, похідним якої є
ацетилсаліцилова

кислота,

може

вироблятися

організмом

людини.

Ацетилсаліцилова кислота при гідролізі розпадається на саліцилову та оцтову
кислоти. На думку вчених, саліцилову кислоту можна вважати новим класом
біорегуляторів, які синтезуються самим організмом і виконують захисні функції. Це
дозволяє переосмислити роль саліцилової кислоти в патофізіології живої клітини. [4]
Експериментальні досліди здійснювалися в лабораторії очисних споруд м.
Суми на стічній воді і активному мулі, відібраних на очисних спорудах м. Суми. Склад
стічної води ОС м. Суми наведено в таблиці 1.
Таблиця 1 – Склад стічної води, на якій проводилися експерименти

Показники

Од. вим.

Макс. значення

Мін. значення

од.

8,30

7,55

БПК5

мгО2/дм3

480

265

ХПК

мгО/дм3

1056

520

Завислі речовини

мг/дм3

365,7

260

Азот амонійний

мг/дм3

62,0

35,0

Фосфати

мг/дм3

22,4

12,5

Сухий залишок

мг/дм3

1112

817

АПАР

мг/дм3

3,6

1,1

Сульфати

мг/дм3

78,6

47,1

Хлориди

мг/дм3

99,4

79,2

Залізо загальне

мг/дм3

3,60

0,73

Жири

мг/дм3

16,0

2,0

мг/дм3

23,0

14,0

pH

Сірководень
сполуки

та

його

У лабораторних умовах досліджувався вплив карбонових кислот на процеси
очищення стічних вод при їх введенні в малу частку активного мулу очисних споруд
для подальшого внесення отриманих мулових розчинів в регенератори аеротенків.
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На час проведення наукових експериментів на очисних спорудах м. Суми були
задіяні в роботі чотири аеротенки № 6, 7, 8, 9.
Загальний об’єм активного мулу, що знаходиться в робочих аеротенках:
V = 5465 + 5306,5 + 5306,5+ 5306,5 = 21384,5 м3
Для виключення небажаних змін біоценозу активного мулу обробці піддається
0,00001% від загального обсягу активного мулу, що знаходиться в аеротенках та
регенераторах:
21384,5 х 0,00001 / 100 = 0,00213845 м3
Таким чином, для обробки активного мулу карбоновими кислотами необхідно
21,4 дм3 зворотного активного мулу. [5,6]
Протягом року ( з квітня 2018 року по квітень 2019 року) досліджувалась дія
лимонної та бурштинової кислоти

на активний мул очисних споруд, послідовним

додаванням 0,08% розчинів визначених карбонових кислот на 20 дм 3 зворотного
мулу. Потім, протягом наступного року (з квітня 2019 року по квітень 2020 року)
додались досліджування дії ацетилсаліцилової кислоти в комплексі з малоновою
кислотою на активний мул очисних споруд м. Суми.
На підставі вивчення методу біологічної активації мікроорганізмів активного
мулу на станції очисних споруд м. Суми можна зробити наступний висновок:
•

лимонна кислота підвищує ферментоутворення, що призводить до прискорення
процесу нітрифікації; також пригнічує ріст нитчастих бактерій;

•

бурштинова кислота стимулює ріст колоній аеробних бактерій, підвищує дозу
активного мулу, а також збільшує різноманіття видового склад активного мулу;

•

ацетилсаліцилова кислота виконує оздоровчу функцію активного мулу, підвищує
його антитоксичні якості;

•

малонова кислота зменшує процес глибокої нітрифікації в аеротенках, що знижує
концентрацію нітратів в очищених стічних водах і, відповідно, гальмує процес
денітрифікації у вторинних відстійниках.

Результати експериментальних досліджень наведені нижче в таблицях 2, 3.
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Таблиця 2 – Гідробіологічний аналіз активного мулу після проведення після року
застосування методу біологічної активації активного мулу на ОС м. Суми

Мікроорганізми
активного мулу

До біологічної
активації

Саркодові
Джгутикові
Інфузорії
Коловертки
Інші хижаки
Бактерії Zoogloea ramigera
Бактерії полі- Р
Бактерії-нітрифікатори
Нитчасті сіркобактерії
Інші нитчасті бактерії
Гриби (fungi)
Актиноміцети

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Після
біологічної
активації
+
++
++
+
++
++
++
+
-

Примітка

«-»відсутність
представників;
«+»присутність
представників;
« ++ » присутність
представників
у великій
кількості

Таблиця 3 – Порівняльна таблиця концентрацій забруднюючих речовин на скиді після року
застосування методу біологічної активації активного мулу на ОС м. Суми

Показники
Завислі
речовини
Сухий
залишок
рН
Азот
амонійний
Нітрити
Нітрати
Хлориди
Сульфати
ХПК
БПК5
БПК20
Залізо
Нафтопродук
ти
АПАР
Фосфати

Середня
концентрація
за 2018 рік

2018 рік,
%
очищення
92,1

24,3

Середня
концентрація
за 2019 рік
19,8

6,8
915,6
8,0
7,1
3,9
17,9
109,0
78,3
44,1
16,9
22,1
0,23
нмв
нмв
6,5

2019 рік,
%
очищення
93,8

ГДС
15,0

15,8
827,4
8,0

84,2

3,7
3,4
16,5
110,0
90,8
36,3
15,0
19,1
0,22

90,5
90,9
90,3
86,0
-

нмв
нмв
5,0

39,3
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92,2
95
95,1
95,5
87,2
66,0

1000
6,5 -8,5
4,8
1,0
30,0
110,0
100,0
37,0
15,0
0,3
0,2
0,05
5,7

Загальні висновки
1.Після року використання нового методу була зафіксована позитивна зміна
біоценозу активного мулу в напрямку адаптації до заданого складу стічних вод і
наявність всіх ферментних системи, які необхідні для деградації присутніх
забруднюючих речовин. Додавання карбонових кислот (лимонної та бурштинової)
дало можливість підвищувати ферментоутворення, пригнічувати розвиток нитчастих
бактерій, підвищувати стійкість до токсичних забруднень і інтенсифікувати біологічну
очистку стічних вод.
2.По результатам двох років проведення науково-дослідницької роботи за
впливом карбонових кислот на біологічну активацію та оздоровлення мікроорганізмів
активного мулу був розроблений Метод біологічної (індукованої ) активації
мікроорганізмів активного мулу.
3.Вперше запропоновані такі біологічні активатори, як ацетилсаліцилова
кислота

та

малонова

кислота,

які

є

важливими

метаболітами

аеробних

мікроорганізмів (бактерій, найпростіших, грибів).
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
З кожним роком господарська діяльність людини чинить все більший вплив на
навколишнє природне середовище. Зростання чисельності населення, збільшення
кількості транспорту, розвиток сільського господарства, промисловості, будівництва,
призводять до забруднення ґрунту, води, повітря, зміни клімату, порушення
природних екосистем, зникнення багатьох видів рослинного і тваринного світу.
Антропогенний

вплив

призводить

до

порушення

практично

всіх

природних

біогеохімічних циклів.
Закони України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики
на період до 2020 року» та «Про стратегічну екологічну оцінку» потребують
проведення

прогнозної

оцінки

екологічного

стану

територій

для

здійснення

державного планування та проведення попереджувальних заходів щодо зниження
техногенного впливу на довкілля.
Сьогодні різні підходи до оцінки стану довкілля розглядаються як вітчизняними
так і зарубіжними науковцями, широко висвітлюються в документах міжнародних
організацій, включаючи ООН, Світовий банк, керівництво ЄС.
Оцінка антропогенного впливу на довкілля є вагомою складовою узагальненої
екологічної оцінки стану навколишнього природного середовища та
завданням

у

зв'язку

з

різноманіттям

вихідних

показників

і

складним

невизначеністю

закономірностей «навантаження (тиск) - відгук (вплив)». Така оцінка повинна
ґрунтувати на міжнародних підходах та загальнодоступних даних, дозволяти
адекватно і однозначно оцінювати вплив на довкілля, проводити оцінку як окремих
територій, так і різних часових інтервалів, допомагати інформувати населення про
величину антропогенного тиску на довкілля. При цьому вона повинна бути
інформативною, об’єктивною, достовірною, порівняльною, придатною для рішення
поставлених

питань,

забезпеченою

потрібною

інформацією,

зрозумілою

для

громадськості.
Також необхідно врахувати, що в Україні спостерігаються суттєві регіональні
відмінності

в

антропогенному

навантаженні,
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що

обумовлено

різноманітністю

природокористування,

промисловості

та

господарської

діяльності

населення.

Потрібно надати максимально реальну загальну оцінку техногенного тиску на
довкілля в кожному регіоні; визначити регіони, де стан довкілля найгірший;
встановити визначальний екологічний фактор для кожного з порівнюваних регіонів.
Необхідна проста універсальна шкала для оцінки різних за природою екологічних
факторів та значення абсолютного рівня техногенного навантаження на довкілля.
Сьогодні існує ціла низка екологічних показників (ЕП), які використовуються
для оцінки стану довкілля і впливу на нього. Основний недолік цих показників – вони
не враховують усі об’єкти довкілля. Для отримання повної картини необхідно
провести інтегральну оцінку впливу на довкілля з використанням певного набору
екологічних показників. Ці показники повинні бути простими і зручними для
практичного

використання,

забезпечені

статистичними

даними,

задовольняти

вимогам доступності та надійності даних, не повинні дублювати один одного. Вони
повинні бути такими, що інтерпретуються, корелюються та мають властивість
динамічності.
Представлений підхід до інтегральної оцінки антропогенного впливу на
довкілля сформовано з оцінок антропогенного впливу на окремі геосфери, такі як
атмосфера, гідросфера, літосфера, та основних джерел надходження забруднюючих
речовин

в

навколишнє

природнє

середовище.

Цей

підхід

рекомендовано

Європейською Економічною Комісією ООН як сучасний та перспективний напрям
оцінки стану довкілля та впливу на нього. В основу роботи покладено «Керівництво
щодо використання екологічних показників для країн Східної Європи, Кавказу та
Центральної Азії», розроблене Робочою групою ЄЕК ООН та розробки українських
вчених («Керівництво щодо здійснення інтегральної оцінки стану довкілля на
регіональному рівні», праці Данилишина Б. Д., Варламова Є. М., Палагути О. А.,
Квасова В. А.та ін.).
В ході роботи обрано напрями, за якими проводиться оцінка; для кожного з
напрямів розроблена система індикаторних екологічних показників, кожен з яких, в
свою чергу, характеризується певним набором кількісних або якісних характеристик –
статистичних показників (СП). В якості екологічних показників обрано найбільш
представницькі з усього різноманіття величин, що використовуються для оцінки в
нормативних документах і наукових дослідженнях.
Кінцевий вигляд набору досліджуваних напрямів та екологічних показників, за
допомогою

яких

проводиться

оцінка

представлено на рисунку 1.
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антропогенного

впливу

на

довкілля

Викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
Атмосферне повітря

Використання озоноруйнівних
речовин
Забір прісних вод

Водні ресурси

Побутове споживання води
Забруднені стічні води

Оцінка
антропогенного
впливу

Зміна клімату

Викиди парникових газів

Земельні ресурси

Антропогенні ландшафти
Внесення мінеральних та
органічних добрив

Сільське господарство
Внесення пестицидів

Утворення відходів
Відходи

Накопичення відходів

Рисунок 1 – Схема інтегральної оцінки антропогенного впливу на довкілля.

В основу механізму оцінювання покладено теорію множин. При цьому
виконується декілька умов.
1. Множина напрямів М включає в себе всі напрями Аі, які входять в набір:
Аі ⊂ М,

(1)

де: і – напрям (і = 1 … 6), а саме:
А1 – напрям «Атмосферне повітря»;
А2 – напрям «Водні ресурси»;
А3 – напрям «Зміна клімату»;
А4 – напрям «Земельні ресурси»;
А5 – напрям «Сільське господарство»;
А6– напрям «Відходи».
2. Кожний напрям Аі складається з екологічних показників Аіj (2).
А іj ⊂ А і,

(2)
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де: j – номер ЕП за і – тим напрямом (j = 1 … ni).
3. Кожний ЕП Аіj розраховується на основі його складових (СП) ξАіj (3).
ξА j
і

⊂ А іj,

(3)

де ξАіj – ξ-й статистичний показник, потрібний для визначення j-го ЕП за
напрямом.
Підхід засновано на визначенні найінформативніших статистичних показників,
які входять до складу кожного екологічного показника, розрахунку ЕП за кожним
напрямом та інтегральної оцінки антропогенного впливу на довкілля.
Під час проведення інтегральної оцінки антропогенного впливу на навколишнє
середовище повинні виконуватися наступні умови:
-

повинні бути розраховані всі екологічні показники (Аіj) за всіма визначеними

напрямами. У випадку об’єктивної відсутності необхідних даних і/або якщо в
наявності є тільки частина інформації, можливо тимчасово виключити певний
показник, або представити його в обмеженій формі;
-

для визначення окремих статистичних показників необхідна інформація щодо

дотримання національних та інших нормативів впливу на НПС;
-

під час розрахунку ЕП на підставі статистичних показників показники

зіставляються між собою. Так як показники визначені в різної розмірності,
зіставлення їх можливо проводити тільки в відносній безрозмірній формі;
-

ЕП визначається у вигляді лінійної згортки з ваговими коефіцієнтами

нормованих значень статистичних показників даного ЕП. Вагомий коефіцієнт може
визначатись експертними методами;
-

інформативний зміст кожного ЕП для визначення та/або оцінки динаміки змін

має розкриватись через представлення даних у часовому ряді, включаючи звітний
рік;
-

під час аналізу часових рядів, якщо зміни щорічних (середньорічних) даних є

досить суттєвими, необхідно знайти та надати відповідні пояснення (наприклад,
об’єктивні причини, випадкові похибки, зміни в методиці збору даних тощо) у
текстовому форматі.
Інтегральна

оцінка

антропогенного

впливу

на

довкілля

(Р)

повинна

визначатись на підставі всіх визначених ЕП (Аіj) кожного з напрямів, тобто вона є
функцією всіх ЕП за всіма напрямами:
Р = f (Аіj)

(4)

Таким чином, проведення інтегральної оцінки антропогенного впливу на
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довкілля засновано на системі з 6 напрямів та 9 екологічних показників, кожен з
яких, в свою чергу, містить певний набір статистичної інформації. Представлена
методика охоплює усі середовища, які відчувають антропогенний вплив, а саме:
атмосферне повітря, природні води та ґрунти; включає клімат, який опосередковано
залежить від антропогенного тиску, та відходи, що безпосередньо характеризують
техногенне навантаження. Усі використані екологічні показники задовольняють
наступним умовам: є найменш витратними у застосуванні, найбільш прийнятними
для умов України та забезпечені статистичними даними. Інформаційною базою для
проведення оцінки служать екологічні паспорти регіонів України, статистичні збірники
Державної

служби

статистики

України

та

Національні

доповіді

про

стан

навколишнього природного середовища в Україні. Математичний апарат інтегральної
оцінки антропогенного впливу на довкілля визначається у вигляді лінійної згортки з
ваговими коефіцієнтами значень ЕП за даним напрямом. Вагомий коефіцієнт ЕП
може визначатись експертними методами, наприклад, методом МАІ.
Висновки
Комплексна інтегральна оцінка антропогенного навантаження на навколишнє
природнє середовище є частиною системного підходу в екологічному моніторингу і
має велике значення для визначення ключових факторів, що впливають на стан
екосистем.
Даний підхід до інтегральної оцінки антропогенного впливу на довкілля
засновано на

європейських стандартах та забезпечено всією необхідною

статистичною інформацією. Він надає повну, достовірну та своєчасну інформацію
про техногенне навантаження на довкілля, ступінь забрудненості довкілля та
ефективність

вжитих

громадськості

про

природоохоронних

екологічні

проблеми;

заходів;
допомагає

сприяє

інформованості

підвищити

ефективність

діяльності органів державної влади та оперативність прийняття рішень з питань
розробки природоохоронних заходів на території України та у транскордонному
контексті.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ – СТИМУЛ ИННОВАЦИОННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРИКЛАЗОШПИНЕЛЬНЫХ ОГНЕУПОРОВ ДЛЯ
ЦЕМЕНТНЫХ ПЕЧЕЙ
Оксид магния (периклаз) является основой получения материалов высшей
огнеупорности

(температура

безальтернативны
обеспечивают

при

плавления

производстве

внедрение

–

стали

прогрессивных

2825
в

°С).

Такие

традиционных

технологических

огнеупоры
агрегатах

приемов,

в

и
т.ч.

вакуумирования и газокислородного рафинирования стали во внепечных агрегатах
непрерывного действия. Именно эта причина обусловливает необходимость их
производства в Украине, даже в условиях отсутствия собственных сырьевых
природных ресурсов (месторождения магнезита – отсутствуют, а технологии на
основе бишофита или морской воды – не освоены). Работая на импортном
периклазе (Китай, Турция, Россия), в т.ч. спеченном магнезите и электроплавленом,
заводы Украины были вынуждены использовать его для производства изделий
наиболее ответственного назначения, с высокой добавленной стоимостью. Однако,
чистые периклазовые огнеупоры имеют ограниченное применение и в силу своей
низкой

термостойкости,

характеризующей
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способность

выдерживать

резкие

переходы температур без разрушения материала. Причины низкой термостойкости
периклазовых

огнеупоров

материаловедами
сформулирована

давно,

и
в

техническая

способы

ее

соответствии
модель:

с

повышения
результатами

«Наиболее

исследовались
которых

радикальным

была

способом

повышения термостойкости магнезита является введение в состав шихты таких
добавок, которые в результате обжига образуют с окисью магния связку с
коэффициентом расширения, близким к периклазу, которая обладает достаточной
эластичностью при резких колебаниях температур». Такими свойствами обладает
связка из шпинельных минералов, известная сравнительно давно (1911 г.), но
получившая практическое использование лишь с 1935 г. Физико-химические основы
производства изделий на шпинельной связке обстоятельно изложены у А.С.
Бережного.
Шпинелями называют оксидные соединения, как и периклаз, имеющие
элементарную кристаллическую ячейку кубического типа, отвечающих формуле
MenMe'3–nO4, где Me и Me' – химические элементы со степенью окисления +2 и +3,
соответственно. Для производства периклазошпинельных огнеупоров широкое
распространение

получил

и

хромистый

железняк

(оба

названия

относят

непосредственно как к соединению FeCr2O4, так и к минеральному сырью с
содержанием ~ 30 – 50 % Cr2O3) из-за наличия значительных по запасам природных
месторождений (Турция, ЮАР, Австрия, Россия). С развитием технологии получения
алюмомагнезиальной шпинели (MgAl2O4) не только методом спекания, а и
электроплавкой,

–

интенсифицировалось

огнеупорное

производство

периклазошпинельных материалов с введением в шихту заранее синтезированной
шпинели, а не синтезом такой шпинели при обжигу в случае добавления в шихту
Al2O3 (в виде глинозема, гидратов алюминия, корунда спеченного и плавленного,
бокситов и др.) [2]. Безусловно, что применение природного хромита по сравнению с
синтетической алюмомагнезиальной шпинелью, экологически целесообразнее.
Периклазохромитовые огнеупоры в настоящее время широко распространены
не только в тепловых агрегатах черной и цветной металлургии, но и в других
отраслях промышленности. Лишь в последнее время активно начинает развиваться
тенденция их замены на мало- или безхромистые виды огнеупоров. Причина
заключена в возможности изменения степени окисления хрома с +3 до +6 в условиях
восстановительной газовой среды. В периклазохромитовых огнеупорах основная
степень окисления хрома +3 и его класс опасности для здоровья человека III
(максимальная разовая ПДК в воздухе рабочей зоны 1 мг/м 3, аллерген). Совершенно
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иная ситуация для хрома со степенью окисления +6 (при восстановлении Cr2O3 до
хромового ангидрида CrO3). Он относится к I классу опасности, самостоятельно
является канцерогеном и способствует развитию онкологических заболеваний. ПДК
в атмосферном воздухе 0,0015 мг/м3, ЛД50 определена на крысах (орально) – 80
мг/кг, пород токсичности для человека 5 мг/день, токсичная доза для человека 200
мг, летальная – 3,0 г. Хромовый ангидрид хорошо растворим в воде и в соответствии
с тем, что хром является биогенным элементом и входит в состав тканей растений и
животных, а также участвует в обменных процессах липидов, белков (в составе
трипсина), углеводов, легко усваивается и распространяется.
Отмеченная токсичность Cr+6 создает не гипотетическую, а реальную
экологическую проблему. В Украине уже была чрезвычайная ситуация, оставшаяся
без широкой общественной огласки. В начале 90-х годов прошлого века из-за
валютного дефицита сахарные заводы не могли закупить периклазовые огнеупоры,
предусмотренные

технологической

документацией

для

футеровки

производственных шахтных печей, собственных запасов не делалось, т.к. эти
огнеупоры всегда были в наличии на металлургических заводах, являющихся
основными их потребителями. Однако, металлурги также были ограничены в
валютных средствах и не спешили продавать необходимые огнеупоры сторонним
организациям. Соответственно, сахарные заводы стали искать замену и быстро
распространился «передовой» опыт применения периклазохромитовых огнеупоров,
повышенная термостойкость которых позволяла реже выполнять не только текущие,
но и капитальные ремонты футеровки печей. Тревожный колокол зазвонил
фактически случайно, после того как на одном из заводов проявили инициативу и
сделали полномасштабные анализы на содержание различных примесей в сахаре,
обнаружив значительное количество Cr+6. Существовавшая в то время отраслевая
централизация в управлении заводов позволила в сравнительно сжатые сроки
ликвидировать экологическую проблему, но сколько Cr+6 поступило в организм
каждого из украинцев с таким сахаром – осталось невыясненным.
В настоящее время существует другая экологическая проблема, связанная с
возможностью изменения степени окисления хрома

в периклазохромитовых

огнеупорах. Такие огнеупоры (в т.ч. хромитопериклазового типа, в которых
содержание хромита преобладает над содержанием периклаза) традиционно
эксплуатировались и еще продолжают службу в футеровке наиболее ответственных
зон вращающихся печей обжига портландцементного клинкера. Над решением этой
проблемы с конца 90-х годов начали активно работать материаловеды Германии,
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где для утилизации различного рода отходов начали широко использовать
вращающиеся печи цементного производства. Такие отходы содержат значительное
количество органических компонентов, что с одной стороны, позволяет экономить
топливные ресурсы, а с другой стороны – создает восстановительную газовую среду
в высокотемпературных зонах печей. Высокий уровень автоматизации процессов
производства и контроля качества цемента на предприятиях Германии позволил
установить попадание Cr+6 в готовый продукт. Соответственно, через контакт рук и
через органы дыхания Cr+6 хотя и в малых дозах, но способен проникать в организм
рабочих, накапливаться в почках (до 73 % поступившего Cr+6), печени, эндокринных
железах, зубах и других органах. Из-за много тоннажного использования цементов в
строительной индустрии эта проблема затрагивает всех, т.к. возникает значительное
количество строительной пыли при истирании и естественной эрозии затвердевших
растворов, шпаклевок и бетонов. Практика утилизации отходов с высоким
содержанием органических веществ (автомобильные шины, синтетический утиль,
ильные отложения сточных вод и т.п.) в цементных печах распространена во многих
странах и поэтому к решению отмеченной проблемы привлечены специалисты со
всего мира (Германия, Россия, Китай), в т.ч. авторы настоящей публикации.
Первые шаги огнеупорщиков решали проблему лишь частично за счет
снижения содержания хромита (3 – 6 % Cr2O3), но и такие огнеупоры востребованы в
странах ближнего зарубежья, где цементные печи не используются для утилизации
отходов

(Белоруссия,

Узбекистан).

Попытки

заменить

хромит

на

алюмомагнезиальную шпинель показали их хорошие технические характеристики,
но такие огнеупоры не смачиваются расплавом цементного клинкера и на футеровке
не образуется гарнисаж, защищающий от ударного и истирающего воздействия.
Механизм износа таких огнеупоров иной, разрушение происходит с образованием
поверхностных сколов, что, по мнению специалистов, [3 – 7] ведет к быстрому
уменьшению толщины футеровки, локальным прогарам вплоть до аварийных
остановок. Позитивное влияние на способность огнеупора смачиваться расплавом
цементного клинкера оказывает наличие в фазовом состав оксидных соединений, в
которых присутствует Fe2+. Поэтому разработаны новые технологии синтеза
герценита (FeAl2O4) и плеонастовой шпинели ((Mg, Fe)Al2O4), введение которых в
фазовый состав огнеупора позволяет образовываться обмазке на поверхности
футеровки при службе в цементных печах и обеспечивает высокую термостойкость.
В наших исследованиях субсолидусного строения системы FeO – MgO – Al2O3 – TiO2
заложена

физико-химическая

основа

принципиально
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новой,

инновационной

технологии формирования фазового состава периклазошпинельных огнеупоров для
цементных печей. Базовым принципом является сосуществование определенных
комбинаций соединений со шпинельной кристаллической решеткой: ульвошпинель
(TiFe2O4), квандилит (TiMg2O4), алюмомагнезиальная шпинель (MgAl2O4) и герценит
(FeAl2O4).

Попутно

могут

синтезироваться

другие

способствующие

формированию

необходимой

(полукольцевые

микротрещины)

для

заранее

заданные

микротрещиноватой

обеспечения

высокой

фазы,

структуры

термостойкости

(ромбоэдрические с кристаллической структурой типа корунда: гейкелит (MgTiO3),
ильменит

(FeTiO3);

орторомбические

с

кристаллической

структурой

типа

псевдобрукита: тиалит (Al2TiO5), карроит (MgTi2O5), кеннедит (Fe2TiO5) и собственно
псевдобрукит (FeTi2O5).
Существенная наукоемкость разработки инновационной технологии связана с
формированием новой концепции обеспечения термостойкости таких огнеупоров,
которая предусматривает не только поглощение избытка энергии развивающейся в
результате термоудара растущей трещины на препятствиях в виде микротрещин, но
и за счет других адаптационных механизмов:
•

развития и ветвления при сопряжении твердофазных реакций обмена
между оксидными соединениями, в т.ч. с изменением объемов исходных и
конечных продуктов взаимодействия;

•

образования и фазового распада твердых растворов различных типов:
шпинельных, корундоподобных и псевдобрукитовых;

•

реализация изо- и гетеровалентного изоморфизма при заселении 2, 3 и 4-х
валентных

катионных

подрешеток

твердых

растворов,

в

т.ч.

с

генерированием катионных вакансий (Va), которые дают дополнительные
степени свободы и демпфируют механические напряжения, например:
3Mg2+ → 2Al3+ + Va;
• фазовая инвертируемость шпинельных твердых растворов, в т.ч. даже с
изменением типа шпинелей, например, квандилита:
TiMg2O4(TiO2·2MgO)  Ti2MgO4(Ti2O3·MgO);
тип «2 – 4»
•

уменьшение
выделением

концентрации

тип «2 – 3»
твердых

индивидуальных

последующем нагреве, например:
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растворов

оксидов,

при

охлаждении

реакционноспособных

с
в

MgAl2(1 + x)O4 + 3x → MgAl2O4 + xAl2O3;
•

реализация

обратимых

обменных

реакций

и

реакций

диспропорционирования, в частности:
877 °C

FeAl2O4 + MgO →

1263 °C

Al2TiO5 →

1135 °C

FeTi2O5 →

660 °C

TiMg2O4 →

130 °C

MgTi2O5 →

MgAl2O4 + FeO,

Al2O3 + TiO2,
FeTiO3 + TiO2,

MgTiO3 + MgO,
MgTiO3 + TiO2.

По результатам разработки на ООО «Дружковский огнеупорный завод»
выпускаются опытные партии периклазошпинельных огнеупоров для цементных
печей

с

необходимым

комплексом

физико-механических

свойств

и

эксплуатационных характеристик.
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ВИКОРИСТАННЯ АТОМНО-СПЕКТРАЛЬНИХ МЕТОДІВ ПІД
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ОБ'ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ
Атомно-спектральні

методи

аналізу

широко

використовуються

під

ЧАС

час

визначення забруднюючих речовин в об'єктах довкілля. До цих методів відносять
атомно-абсорбційну,

атомно-емісійну,

атомно-флуорисцентну,

рентгенфлуорисцентну спектрометрії. Кожен з перерахованих методів має свої
переваги та недоліки, які визначають конкретне коло застосування того чи іншого
методу.
Атомно-абсорбційний метод аналізу оснований на атомізації проби і здатності
вільних атомів поглинати електромагнітне випромінювання відповідної до кожного
атому частоти. Він є одним із поширених методів дослідження проб об’єктів довкілля
на вміст важких металів та токсичних неметалів. За цим методом в атомізатор
вводять проби у рідкому стані, тому донні відклади, ґрунти, відходи, біота потребують
попередньої пробопідготовки. Для атомизації рідкої проби застосовують полум’я,
індуктивно зв’язану плазму чи електротермічні атомізатори (графітові трубки, нитки,
тиглі, що нагріваються електричним струмом). Відповідно існує три основних
різновиди методу, що відрізняються типом атомізації.
Атомно-абсорбційна

спектрофотометрія

з

полуменовою

атомізацію

використовується для визначення концентрацій 10 мкг/дм3 – 10 мг/дм3 важких
металів у воді, донних відкладах, ґрунтах, відходах. Використання різних типів
полум'я дозволяє покращувати межу визначення, розширювати коло визначуваних
елементів та усувати заважаючи впливи. Найбільш поширеними типами полум'я є –
(пропан+бутан)-повітря, ацетилен-повітря, ацетилен-закис азоту. Полум'я ацетиленповітря дозволяє визначати вміст таких елементів, як сурма, кадмій, кобальт, мідь,
залізо, свинець, літій, магній, марганець, нікель, калій, срібло, натрій, стронцій, талій,
цинк на рівні від 1 – 200 мкг/дм3 у залежності від елементу. Визначення кальцію та
хрому в полум'ї ацетилен-повітря можливе за умови врахування заважаючих впливів.
Полум'я ацетилен-закис азоту використовують для визначення алюмінію, барію,
берилію, кальцію, хрому, молібдену, осмію, олова, ванадію на рівні від 10 – 800
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мкг/дм3 [1]. У сучасних приладах полум'я (пропан+бутан)-повітря майже не
використовується,

оскільки

за

аналітичними

характеристиками

воно

значно

поступається іншим видам полум'ям.
Атомно-абсорбційна спектрофотометрія з електротермічною атомізацією,
зазвичай, застосовується для визначення більш низьких концентрацій елементів, а
саме на рівні від 0,1 – 100 мкг/дм3. Цей варіант методу застосовують для визначення
таких елементів, як сурма, миш'як, барій, берилій, кадмій, хром, кобальт, мідь, залізо,
свинець, марганець, молібден, нікель, селен, срібло, талій, ванадій, цинк [2, 3],
переважно, у воді та біоті, оскільки нормативи вмісту елементів в цих об’єктах,
зазвичай, найменші, що вимагає застосування під час контролю й моніторингу більш
чутливого методу.
Специфічні види атомізації застосовують для визначення ртуті і перехідних
елементів, здатних утворювати гідриди Для визначення ртуті застосовують варіант
атомно-абсорбційної спектрофотометрії з атомізацією методом холодної пари, а для
миш'яку, селену, сурми, телуру, вісмуту, олова – варіант із атомізацією методом
генерації гідридів. Модифікація методу за рахунок детектування наведеного
флуоресцентного випромінювання дозволяє знизити межу визначення ртуті до 2
нг/дм3 [4], миш'яку та сурми до 10 нг/дм3, селену до 2 нг/дм3 [5] і відокремитись в
окремий метод атомно-флуоресцентної спектрометрії.
Найсучаснішим для визначення вмісту елементів у пробах об'єктів довкілля є
метод атомно(оптико)-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ІСПОЕС). Принцип методу ІСП-ОЕС полягає у збуджені атомів та їх іонів під час
розпилення проби в аргонову плазму за температури до 10000 К з подальшим
детектуванням характеристичного випромінювання. Сучасне обладнання дозволяє
визначати у підготовленій пробі одразу вміст 74 елементів, при цьому межа
визначення на порядок нижча порівняно з такою у разі використання атомноабсорбційних спектрофотометрів із полум’яною атомізацією. Також існують ІСП-ОЕС
спектрометри з так званим «послідовним режимом роботи», вони, зазвичай,
забезпечують межу визначення на рівні атомно-абсорбційної спектрофотометрії з
електротермічною атомізацією. Проте порівняно з приладами, що забезпечують
паралельне вимірювання, працюють значно повільніше. Методом ІСП-ОЕС у пробах
об'єктів довкілля визначають такі елементи,як алюміній, сурма, миш'як, барій,
берилій, вісмут, бор, кадмій, кальцій, хром, кобальт, мідь, галій, індій, залізо, свинець,
літій, ртуть, молібден, нікель, фосфор, калій, селен, кремній, сірка, срібло, натрій,
стронцій, талій, олово, титан, ванадій, вольфрам, магній, марганець, цинк, цирконій
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[6, 7].
Для

дослідження

твердих

зразків

використовують

метод

рентген-

флуоресцентної спектрометрії. Цей метод потребує ретельної гомогенізації проб і
перевірки їх однорідності, є менш чутливим і точним, тому в екологічному хімічному
аналізі найбільш доцільним і ефективним є його використання для експресного
напівкількісного скринінгового визначення елементного складу ґрунтів та відходів.
Цим методом у залежності від обладнання визначають елементи від берилію до
урану за виключенням благородних газів.
В УКРНДІЕП з метою визначення елементного складу досліджуваних проб
об'єктів довкілля використовуються прилади, засновані на усіх базових варіантах
методу атомно-абсорбційної спектрометрії, а саме оптико-емісійний спектрометр із
індуктивно зв’язаною плазмою PlasmaQuant PQ 9000 Elite (AnalytikJena, Німеччина);
атомно-абсорбційний спектрофотометр з полуменевою атомізацією AA 240FS
(Agilent,

США)

і

атомно-абсорбційний

спектрофотометр

із

електротермічною

атомізацією SpectrAA 220 Zeeman (Varian, Австралія); атомно-флуоресцентні
спектрофотометри Millenium Merlin та Millenium Excalibur (P S Analytical, Сполучене
Королівство). Використовуване обладнання повністю забезпечує вимоги до контролю
елементного складу об'єктів довкілля.
На основі практичного досвіду - відмітимо основні переваги та недоліки
застосування вище зазначених приладів. Основними перевагами оптико-емісійного
спектрометру з індуктивно зв’язаною плазмою PlasmaQuant PQ 9000 Elite є низькі
межі визначення, оперативність та широкий динамічний діапазон, а основним
недоліком – значні витрати високочистого аргону, які можуть сягати 20 дм 3/хв під час
аналізу проб з високим солевмістом. Найбільша ефективність у застосування цього
приладу порівняно з атомно-абсорбційними спектрофотометрами досягається під
час аналізування серій проб кількістю більше 10 з визначенням в них більш ніж 10
елементів.
Визначення вмісту важких металів на атомно-абсорбційному спектрофотометрі
із полуменевою атомізацією AA 240FS є теж достатньо швидким, а саме 4 елемента
в одній пробі за ~ 51 с. До недоліків можна віднести порівняно високі межі
визначення, що спричиняє, зазвичай, необхідність концентрувати досліджувані проби
води для визначення тих чи інших елементів, що, в свою чергу, обмежує кількість
можливих елементо-визначень за одне дослідження.
Метод

атомно-абсорбційної

спектрофотометрії

з

електротермічною

атомізацією з використанням SpectrAA 220 Zeeman дозволяє визначати наднизькі
185

кількості елементів у пробах, при цьому на одне елементо-визначення витрачається
до 2 хв. Тому метод застосовується, переважно, в тих випадках, коли є необхідним
визначення наднизьких концентрацій невеликої кількості елементів у невеликій
кількості проб.
Таким чином, визначальним фактором щодо вибору методу аналізування є
кількість досліджуваних проб та кількість елементів, вміст яких необхідно визначити.
Під час аналізування малих серій проб або визначення в пробі до 10 елементів
методи атомної-абсорбції є менш витратними. З методів атомно-флуорисцентної
спектрометрії найбільш використовуваним є метод холодної пари (Millenium Merlin),
оскільки інші перераховані методи не забезпечують достатньої межі визначення ртуті
у воді. Метод атомно-флуорисцентної спектрометрії з генерацією гідридів (Millenium
Excalibur) на теперішній час застосовується рідше, оскільки, зазвичай, межі
виявлення

миш'яку

та

селену

методами

ІСП-ОЕС

та

атомно-абсорбційної

спектрофотометрії з електротермічною атомізацією буває достатньо, а вартість
дослідження при цьому значно менша.
В УКРНДІЕП упродовж 2001 – 2013 років розроблено серію з 37 методик
вимірювання вмісту токсичних металів та неметалів на основі методу атомноабсорбційної спектрофотометрії у воді, ґрунтах, відходах:
Вода – МВВ № 081/12-0650-09 (алюміній), МВВ № 081/12-0823-12 і МВВ №
081/12-0649-09 (нікель), МВВ № 081/12-0648-09 і МВВ 081/12-0454-07 (мідь), МВВ
081/12-0455-07 (кадмій), МВВ № 081/12-0416-07 і МВВ 081/12-0453-07 (марганець),
МВВ № 081/12-0414-07 і МВВ 081/12-0452-07 (свинець), МВВ 081/12-0652-09 (хром),
МВВ № 081/12-0824-12 (кобальт), МВВ № 081/12-0866-13 (миш'як), МВВ № 081/120415-07 (залізо), МВВ № 081/12-0413-07 (цинк);
ґрунти – МВВ 081/12-0010-01 (кадмій), МВВ 081/12-0002-01 (мідь), МВВ 081/120003-01 (нікель), МВВ 081/12-0011-01 (марганець), МВВ 081/12-0012-01 (хром), МВВ
081/12-0013-01 (цинк), МВВ 081/12-0009-01 (свинець), МВВ № 081/12-0117-03 (нікель,
рухомі форми), МВВ 081/12-0291-06 (ртуть), МВВ 081/12-0337-06 (молібден), МВВ
081/12-0338-06 (ванадій), МВВ 081/12-0339-06 (олово), МВВ 081/12-0400-06 (хром,
рухомі форми), МВВ 081/12-0401-06 (кобальт), МВВ № 081/12-0577-08 (мідь та цинк,
рухомі форми), МВВ № 081/12-0578-08 (миш'як), МВВ № 081/12-0787-11 (свинець,
мідь, цинк, кадмій, хром, кобальт, марганець (рухомі форми);
відходи – МВВ № 081/12-0168-05 (залізо, мідь, нікель, цинк), МВВ № 081/120181-05 (марганець), МВВ № 081/12-0167-05 (кадмій), МВВ 081/12-0292-06 (свинець),
МВВ № 081/12-0726-10 (кобальт), МВВ № 081/12-0789-11 (хром).
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ШТОРМОВЫЕ
ВЫБРОСЫ
РАСТИТЕЛЬНОЙ
БИОМАССЫ
БЕЛОСАРАЙСКОГО
ЗАЛИВА
АЗОВСКОГО
МОРЯ
–
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
Трансформация экосистемы Азовского моря происходит в сторону донного
накопления

органического

вещества

и

свидетельствует

о

«синдроме

гипертрофности» водоёма. Величина первичной продукции моря превышает
способности экосистемы утилизировать её природными способами, образуя донные
скопления органического ила (Монин, Мачуха, 2012).
Для разгрузки морской экосистемы от лишней органики необходимо научится
извлекать из моря эту органику и использовать на берегу в качестве сырья на
медицинские, пищевые, кормовые и технические цели.
Штормовые

выбросы

растительной

биомассы

представляют

наиболее

простой начальный этап хозяйственного использования морской органики.
Целью исследований были наблюдения за образованием штормовых
выбросов и определения в них количественного и видового состава растительной
биомассы в различные сезоны года, как сырья для биогумуса, в том числе
получение биогаза - метана.
Наблюдения за образованием штормовых выбросов проводили эпизодически,
в районе Азовской научно-исследовательской станции (АНИС) Приазовского
государственного технического университета, расположенной на северной стороне
Белосарайского залива в 2017 – 2018 годах.
Первичный количественный учет водорослевых выбросов осуществляли
методом фотофиксации в северо-восточном и юго-западном

направлениях от

участка берега АНИС.
Определение видового состава выбросов проводили непосредственно после
уменьшения ветровой деятельности или сразу после прекращения волнового
выброса водорослей.
Выбросы представляли собой береговые валы различной протяженности,
массы и времени образования. Выбросы разбирали по качественному составу
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растительной массы. Для этого отбирали пробу объёмом 5 литров, промывали в
тазу с морской водой от минеральных включений (песка, гальки, ракушки и др.),
собирая с поверхности плавающие растения.
Первичную обработку собранного материала проводили на берегу сразу после
взятия проб. Количественную пробу, в виде плавающих растений, разбирали на
морские травы, зеленые, красные, нитчатые и другие водоросли и после стекания
(до удаления видимых следов воды) взвешивали раздельно, определяя сырую
массу. Из не поврежденных растений делали гербарий. Высушивание пробы
проводили в сушильном шкафу при температуре 65 – 70 оС.
Видовой состав штормовых выбросов
Флора водорослей Азовского моря является сильно обедненной флорой
Черного моря и насчитывает 45 видов водорослей, из них 24 зеленых, 3 бурых и 18
красных. Основной фон донной растительности составляет зеленые водоросли и
морские травы – высшая донная растительность. Красные водоросли поселяются,
главным образом, на скалах в районе Керченского пролива и северного побережья
Крыма (Блинова, 2007).

Рисунок 1 – Смесь морских трав и зеленых водорослей.

В результате исследований установлено, видовой состав выбросов в весеннелетний период был представлен: морскими травами Zostera mаrina, Zostera noltii и
зелеными

водорослями

Enteromorpha

Enteromorpha linza и Сladophora sp. (рис 1).
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intestinalis,

Enteromorpha

clathrata,

Анализ выбросов в осенне-зимний период, показал, что кроме ранее
встречаемых зеленых водорослей и морской травы, в большом количестве
присутствовали красные водоросли - Ceramium diaphanum и редко встречаемый вид
- Ceramium rubrum (рис. 2).

Рисунок 2 – Красная водоросль Ceramium diaphanum на пластиковом стаканчике

Летом в штилевую погоду, неоднократно, наблюдали интенсивный рост
водорослей, в основном нитчатых (Сladophora sp.), сорванных с субстратов и
принесенных ветровыми течениями в прибрежные участки залива (рис.3).

Рисунок 3 – Рост нитчатых водорослей у берега, конец июля 2017г.

Скопления у берега сорванных штормами водорослей, плавающих или
лежащих на дне, обычно остаются в жизнеспособном состоянии и в них
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продолжаются процессы фотосинтеза и продуцирования органического вещества
(Блинова, Сабурин, 2005).
Количественные показатели штормовых выбросов
Биомасса выбросов в разные сезоны года отличалась и зависела от силы и
направления штормовых ветров.
Растущие

в

Белосарайской

бухте,

прикрепленные

к

субстратам

или

плавающие водоросли и морские травы, являются важным фактором очистки вод от
биогенных загрязнений. За счет этой биомассы формируются штормовые выбросы,
которые следует своевременно убирать. При уборке береговых скоплений выбросов,
из моря извлекается эквивалентное количества загрязняющих органических и
минеральных веществ. При смыве выбросов снова в море происходит вторичное
загрязнение воды за счет разложения непосредственно водорослей и обильного
развития на них микроорганизмов.
В конце июля 2017 года в прибрежной зоне наблюдали характерное для
гипертрофных водоёмов явление – бурный

рост нитчатых зелёных водорослей.

Этому благоприятствовало то, что на протяжении 5 суток стояла почти штилевая
погода. Ветер восточных румбов не превышал 2 баллов, температура воды
колебалась в диапазоне 26-29оС.
Часть водорослей легким прибоем выталкивалась на берег и подсыхала.
Большая часть находилась в воде и активно разрасталась, используя биогены
прибрежной зоны. Сырая биомасса, извлеченных водорослей, на 30 метровом
участке пляжа составила более 3 тонн (рис 4).
Рассматриваемая ситуация продолжалась до усиления ветровой активности.
В результате волнения, биомасса водорослей была смыта в акваторию залива и со
временем превратилась в детрит, пополнив запасы донного органического ила.
Исследованный 15.10.17г береговой вал выбросов (рис. 5), был образован
сгонным восточным ветром. Видна осушенная часть берега с небольшим
количеством растительных остатков. Исследован вал протяженностью около 150
метров, который в среднем имел 34 кг/м2 сырой биомассы, что суммарно составило
более 5тонн растительного сырья.
Выбросы, наблюдаемые 28.10.17года, отличались от рассматриваемых 15
октября, были вынесены на берег нагонным юго-западным ветром, с большим
количеством (до 12% по сырой массе) красных водорослей (рис. 6).
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Рисунок 4 – Сбор нитчатых водорослей, 01.08.17г (вид в сторону п. Ялта).

Рисунок 5 – Выбросы, 15.10.17г (вид в сторону п. Юрьевка).

Максимальная биомасса на 1м2 достигала 64кг. Среднюю плотность выбросов
не определяли. Вал просматривался, как в западном направлении, так и в
восточном, до поселка Новая Ялта и, вероятно, составляла десятки тонн.

Рисунок 6 – Выбросы 28.10.17г.
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Свежие выбросы 15 сентября 2018 года, образованы сгонным ветром
содержали до 93% морской травы, имели среднюю плотность 21 кг/м2 и покрывали
берег от поселка Юрьевка до поселка Ялта (рис. 7). Биомасса выбросов была
значительной и могла составлять десятки тонн.
В результате предварительных исследований, установлено, штормовые
выбросы (водоросли и травы) северного побережья Белосарайского залива
содержали от 11,72 до 22,19% сухих веществ.

А именно: морская трава – от 16,85

до 18-61%; зелёные – от 15.33 до 17,66%; нитчатые – от 11,72 до 18,45% и красные –
21,01 до 22,19%.

Рисунок 7 – Выбросы 15.09.18г (вид в сторону п. Юрьевка).

В

результате

исследований

установлено,

видовой

состав

штормовых

выбросов Белосарайского залива Азовского моря в весенне-летний период был
представлен:

морскими

травами

Zostera

mаrina,

Zostera

noltii

и

зелеными

водорослями Enteromorpha intestinalis, Enteromorpha clathrata, Enteromorpha linza и
нитчатыми Сladophora sp.
Анализ выбросов в осенне-зимний период, показал, что кроме ранее
встречаемых зеленых водорослей и морской травы, в большом количестве
присутствовали красные водоросли - Ceramium diaphanum и редко встречаемый вид
- Ceramium rubrum
Водоросли из выбросов являются ценным сырьем, прежде всего для
производства биотоплива и компоста.
Биомасса выбросов в разные сезоны года различалась и зависела от силы и
направления штормовых ветров. Наибольшая плотность биомассы за период
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наблюдений отмечена 28.10.17года и составляла 64кг/м2. Растительная биомасса
содержала от 11,72 до 22,19% сухих веществ.
За период исследований, на берегу залива находились десятки тонн
растительных выбросов, которые можно рассматривать как перспективный источник
возобновляемой энергии.
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ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ЇХ СПОЛУК ПРИ
ЇХ ВИКОРИСТАННІ ЯК БІОЦИДНИХ АГЕНТІВ
З

урахуванням

постійно

зростаючого

антропогенного

забруднення

навколишнього середовища важкими металами їх використання, у тому числі

як

біоцидних агентів потребує оцінки їх токсичності з врахуванням їх впливу на живі
організми.
За впливом на організм людини метали класифікують таким чином:
Метали, необхідні для живлення людини і тварин (Со, Сu, Cr, Ge, Fe, Mn, Mo,
Ni, Se, Si, V, Zn);
Метали, які мають токсикологічне значення (As, Be, Cd, Cu, Co, Cr, Hg, Mo, Ni,
Pb, Pd, Se, Sn, Ti, V, Zn).
Взаємодія біоцид них речовин з сульфгідрильними групами (рецепторами)
може здійснюватися за рахунок утворення ковалентних, іонних, іон-дипольних і
водневих зв'язків, а також за рахунок сил Ван-дер-Ваальса, найміцнішими з яких є
ковалентні.

Отруєння живих

організмів солями

важких металів обумовлено

зв'язуванням катіонів із рецепторами, які містяться в молекулах протеїнів . Зв'язок
між катіонами деяких металів і сульфгідрильними групами є ковалентним. Так,
сульфгідрильні групи протеїнових речовин особливо міцно зв'язуються з іонами
арсену, стануму, меркурію, вісмуту і деяких інших металів, тоді як іони цинка та
купруму – з глобуліном.
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На думку Walter Seifritz [1], токсичність важких металів пов'язана з геометроенергетичними характеристиками їх іонів, зокрема електронегативністю та іонним
радіусом, які можуть впливати на біологічну активність металів, наприклад, при
утворенні ними комплексів у біосередовищах [2, 3]. Виходячи з цього, можна
припустити, що із збільшенням атомної ваги має зростати токсичність металів, що
відповідає зростанню їх електронегативності в межах кожного періоду. Втім автор [4]
вказує на неможливість адекватної оцінки токсичності металів на основі лише
геометро-енергетичних характеристики іонів.
З використанням накопичених експериментальних даних, щодо токсичності
металів,

здійснена

порівняльна

оцінка

токсичності

металів

для

організмів

теплокровних тварин, а також встановлено зв’язок між отруйністю та фізикохімічними властивостями металів та їх сполук. За ступенем токсичності (DL50 –
середня доза речовини, яка викликає загибель половини членів дослідної групи) при
введенні хлористих солей метали були розділені на три групи:
1) Hg, In, Tl, Au, As, Cd, V, Ba;
2) Mn, Co, Cu, Zn, Sn, Fe, Mo, W, Cs, Sr, U;
3) Ca, Li, K, Sm, Ce, Na, Mg.
При цьому стабільність комплексів металів зменшується в наступному ряду: Fe
> Ga > Cu > Ni > Pb > Y > Cd > Co > Mn > Ca. Електронегативність також пов'язана зі
стабільністю комплексів, яка є мірою реакції іонів металів з елементами клітинної
мембрани.
В свою чергу, стабільність комплексів пов’язана лінійною залежністю з
потенціалом іонізації, тому останній також може впливати на ступінь взаємодії
катіонів з біологічним субстратом. Як відомо, первинний потенціал іонізації
зменшується по мірі збільшення атомного номера елемента у групі. У свою чергу,
потенціал іонізації пов'язаний з атомним радіусом елемента і, як правило,
зменшується при збільшенні атомного радіусу.
При аналізі впливу геометро-енергетичних хараткеристик металів слід
враховувати, що метали із змінною валентністю, піддаються в організмі відновленню
та окисненню (наприклад, п’ятивалентний арсен відновлюється до більш токсичного
тривалентного [5]. В табл. 1 наведена характеристика молярної токсичності металів
за даними [6]. Як видно з цих даних, найбільшою токсичністю для різних видів
організмів при мінімальній молярній величині характеризується гідраргірум та
аргентум.
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Таблиця 1 - Характеристика молярної токсичності металів

Організми

Ряди токсичності

водорості

Hg > Сu > Cd > Fe > Cr > Zn > Co > Mn

гриби

Ag > Hg > Сu > Cd > Cr > Ni > Pb > Co > Zn > Fe

квітучі рослини

Hg > Pb > Cu > Cd > Cr > Ni > Zn

кільчасті черви

Hg > Сu > Zn > Pb > Cd

риби

Ag > Hg > Сu > Pb > Cd > Al > Zn > Ni > Cr > Co > Mn > Sr

ссавці

Ag, Hg, Cd > Сu, Pb, Co, Sn, Be > Mn, Zn, Ni, Fe, Cr > Sr > Cs, Al
На

основі

встановлення

кореляційних

зв'язків

між

токсичністю

та

характеристиками атомів або іонів металів автори [7] визначили емпіричні рівняння,
за якими розраховують токсичні дози важких металів. Наступні формули описують
взаємозв’язкок між токсичністю (DL50, мА / кг) і однією з характеристик іону:
1) lg DL50 = 2,8 - 0,4 П.І.,

(1)

де П.І. – потенціал іонізації;
2) lg DL50 = 2,8 - 2,2 Е,

(2)

3) lg DL50 = 3,6 - А,

(3)

де Е – електронегативність;
де А – робота виходу електрона (ев);
4) lg DL50 = - 9,28 + 5,3 AR,

(4)

де AR – атомний радіус (А).
За формулами 1 – 4 проведена порівняльна оцінка розрахункових значень
DL50 для металів, які можуть використовуватися як інгібуючі агенти (рис.3.1).

Рисунок 1 – Розрахункові значення DL 50 за електронегативністю для іонів металів
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За свідченням Я.М. Грушко [8], Б.А. Курляндського [9] і

А.В. Тарасової дані

щодо токсичної дії металів, отримані за розрахунковими значенями DL50 за
електронегативністю металів (вираз 3.1), значною мірою корелюють з даними,
отриманими експериментальнім шляхом для солей цих металів (рис. 3.2).

Рисунок 2 – Експериментальні значення DL 50 для солей металів

На сьогоднішній день однією з глобальних задач сучасності є вирішення
проблем екологічної безпеки суспільства. Всесвітня організація охорони здоров'я
вказує на необхідність вивчення впливу хімічних речовин на живі організми, в тому
числі і на організм людини. Відомо, що важкі метали в силу своїх хімічних
особливостей проявляють вплив на макро - і мікроорганізми і відносяться до групи
токсикантів денатуруючої дії [8].
Важкі метали характеризуються не тільки токсичною дією на патогенні
мікроорганізми, але мають канцерогенну, мутагенну і тератогенну дію на організм
людини. Так, здатністю викликати злоякісні утворення в певних концентраціях
характеризуються метали As, Se, Zn, Сr, Be, Pb, Hg, Ag, Ni, змінам спадковості
сприяє ZnS , а метали Cd , Pb , Li

та Ga впливають на патологічні зміни у

новонароджених. Деякі неорганічні сполуки, наприклад сполуки хрому, мають
алергічний вплив на організм людини. Висока спорідненість іонів металів з
фізіологічно важливими органічними сполуками, з можливістю їх інактивувати, а
також здатністю до повільного накопичення в організмі, викликають як яскраво
виражені специфічні, так і хронічні неспецифічні реакції [10].
Слід звернути увагу на те, що при комбінованій дії ряду сполук, наприклад,
Zn2+ і Cd2+, може часто спостерігатися синергізм або потенціонування, коли ефект дії
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елементів більше ефекту від їх суми [8]. Даний ефект може бути використаний і при
одержанні скломатеріалів з високими біоцидними властивостями. Для вирішення
захисту матеріалів від біокорозії ефективним є комбіноване застосування іонів
металів з олігодинамічною дією.
Прояв токсичної дії важких металів на живі організми визначається їх
концентрацією. Застосування важких металів як антимікробних компонентів можлива
лише у випадку, коли їх концентрації, які викликають загибель або затримку росту
патогенних мікроорганізмів, знаходяться в межах ДКМ даного компонента для
людини. Після всмоктування великих доз солей важких металів розвивається
токсична дія, яка характеризується пригніченням функції центральної нервової
системи, серцевої діяльності та розширенням капілярів, колапсом важким ураженням
нирок та печінки, може розвиватися гостре отруєння, що проявляється хімічним
опіком слизової оболонки травного тракту, а значні дози солей важких металів
можуть викликати смерть людини та тварин (табл. 1.11) [8,10].
Отже, з погляду на біологічну активність відносно мікроорганізмів та показники
шкідливості найбільш перспективними є метали, які відносяться до III класу небезпеки:
манган, купрум, ферум, нікол, станум, титан, хром та цинк.
Застосування іонів важких металів як біоцид них агентів з урахуванням їх
токсичності у складі ковалентно зв’язаних хімічно стійких матеріалів, таких як стекла,
кераміка,

в’яжучі

характеризуються

дозволить

створити

екологічно

безпечні

композити,

які

високими бактерицидними та фунгіцидними властивостями та

стійкістю до біокорозії. Використання біоцидних неорганічних матеріалів, які вміщують
іони важких металів, є ефективним заходом попередження мікробіологічного забруднення
навколишнього середовища. Застосування таких матеріалів дозволить вирішити важливі
соціальні задачі та вирішити проблеми нагальні проблеми екобезпеки, зокрема,
розповсюдження інфікування та наслідків мікробного навантаження від поширення H1N1,
SARS, Covid19 та ін.
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НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ І ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Вступ
Вирішення

проблеми

розроблення

фільтрації і знезараження об'єктів

нового

покоління

матеріалів

для

життєдіяльності людини обумовлена складною

епідеміологічною ситуацією та виключно суттєвою необхідністю підвищення якості
життя людини та недостатньою ефективністю відомих рішень з використанням
традиційних технологічних заходів. Тому саме розробка і впровадження інноваційних
нанотехнологій знезараження та фільтрації для захисту людей, критично важливих
об'єктів інфраструктури й технічного обладнання в світлі різноманітних техногенних
загроз є вкрай важливим, зважаючи на забезпечення екологічної безпеки держави. Ці
технології включають в себе розробку дезактивуючих покриттів, активних речовин
для очищення

і знезараження, а

також

каталітичних систем

фільтрації з

використанням нетоксичних компонентів [1].
Нанотехнології пропонують в даний час нові підходи і технічні принципи, на
основі яких ведуться розробки нових технологій дезактивації з поліпшеними
параметрами,

довгостроковою

стабільністю

та

більш

широким

спектром

застосування. Серед них: нанопокриття, що самоочищуються, нові матеріали на
основі інтеграції каталітично активних наночастинок в традиційні дезактививуючі
матеріали та мембрани, що дозволяють створювати багатофункціональні системи
дезактивації.
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Створення наноструктурованих матеріалів та покриттів буде також суттєвим
внеском у вирішенні проблеми загальної екологічної безпеки людства, зокрема, у
напрямку забезпечення надійного довгострокового біоцидного захисту об’єктів
життєдіяльності

людини.

Проаналізуємо

основні

напрямки

створення

даних

матеріалів та області їх застосування.
1. Фотокаталітичні системи фільтрації
Новим і вельми перспективним напрямком розробок є фотокаталітичні
системи, наприклад, з використанням двоокису титану або оксиду цинку, системи з
наночастинками – каталізаторами швидких біоцидних окислювальних процесів, а
також

супер-адсорбенти

або

супер-гідрофобні

нанокомпозити

/

гідрогелі.

Використання нанопористих матеріалів та інтеграція біокаталізаторів і каталізаторів
ферментів є важливими технологічними передумовами для розробки більш
ефективних хімічних ы біологічних фільтрів для очищення повітря та води в умовах
широкого спектру цільових небезпечних речовин і необхідності швидкого реагування
систем захисту на загрозу. Яскравий приклад технології дезактивації на основі
наночасток – ефективна система дезактивації металевими оксидами [2-4].
На основі порошків наночастинок оксидів металів, таких як ZnO, MgO, TiO2 та
ін., розроблена технологія ефективної дезактивації ряду компонентів хімічної зброї.
Використання фільтрів на основі порошку наночастинок оксиду магнію дозволяє в
результаті фільтрації при кімнатній температурі знищити спори ряду бактерій, що
знаходяться в повітрі, включаючи сибірську виразку. Фільтри на основі суміші
ультрачистих

наночастинок

оксиду

магнію

та

фотокаталітично

активних

наночастинок діоксиду титану здатні швидко і ефективно нейтралізувати навіть такі
хімічні токсини, як нервовопаралітичну газ VX, зоман й гірчичний газ. Такі системи
фільтрів промислово випускаються в даний час компанією NanoScale Corporation під
торговою маркою FAST-ACT® (First Applied Sorbent Treatment – Against Chemical
Threats).
Система фільтрів FAST-ACT® може застосовуватися для фільтрації рідин та
повітря, причому вона може бути використана для знищення як відомих, так і
невизначених хімічно небезпечних речовин, в тому числі використовуваних як хімічна
зброя. Ця система забезпечує також практично негайний відгук на наявність
небезпечних сполук у воді або повітрі. Зокрема, тести, проведені незалежними
експертами показали, що системи каталітично нейтралізує 99,9 % токсинів VX
протягом 10 хвилин.
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2. Самоочисні нанопокриття для фільтрації
Іншим прикладом розробки, що відповідає вимогам до майбутньої технології
дезактивації, є самоочисна каталітична система полімерних фільтрів, яка була
вперше представлена в 2004 році. Вона була розроблена в США в військовоморській дослідницькій лабораторії (NRL) з використанням багатофункціонального
нанопокриття та призначалася для використання при дезактивації дихального
повітря і очищення питної води. Розумне поєднання хімічних і біологічних
каталізаторів дозволило розробити прототипи фільтрів, які підходять для активної
нейтралізації різних хімічних токсинів, таких як пестициди або нервово паралітичний
газ. Ефективне поєднання активних біологічних і хімічних каталізаторів в єдину
систему було досягнуто за допомогою розпилення адсорбційного шару заряджених
наночасток на відповідні шари підкладки, що дозволило отримати «фільтр-сендвіч».
Він складається з комплексів хімічного каталізатора в основі та каталітично
активними ферментами зверху цього «шару-якоря» (anchor-layer). Структури
«фільтр-сендвіч» можуть бути скореговані відповідно до фільтрації різних речовин і
вимогам безпеки повітря та процедури очищення питної води. Тести каталітичної
системи з фільтрів кульок з відповідним поліетиленовим покриттям показали, що
частка пестицидів у питній воді може бути зменшена на 99 % менше ніж за 2 хвилини
при безперервній подачі води. Продуктивність фільтра не змінювалася в ході
випробувань протягом 60 діб.
3. Наноматеріали та покриття для знезараження
Значна кількість наночасток характеризується бактерицидними і фунгіцидними
властивостями. Наприклад, детонаційний наноалмаз (ДНД), тобто нанопорошок,
отриманий в результаті вибуху, виявив інгібуючий ефект ДНД проти зростання
мікроміцетів ряду цвілевих грибів: Cladosporium herbarum, Penicillium spinulosum,
Ulocladium chartarum та ін. Композиції на основі кремнезоля з додаванням 0,25 %
ДНД були нанесені на мармурові памʼятники в Некрополі XVIII століття. У порівнянні
з покриттями на основі «жорстких» станумвмісних біоцидів, якими традиційно
захищають мармурові скульптури, покриття з «мʼякими» біоцидами не викликають
наростання агресивних штамів грибів.
Відоме антибактеріальне покриття для скляних пластинок мікроскопу на основі
TiO2 та AgO–TiO2 плівок. Фотокаталітично-активні покриття з AgO–TiO2 плівкою
показали бактерицидну дію проти Staphylococcus aureus (NCTC 6571), Escherichia coli
(NCTC 10418) та Bacillus cereus (CH70-2). Дане покриття потенційно корисне в
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навколишньому середовищі лікарень, завдяки його стабільності, надійності, легкості
очищення, повторному використанню і відмінному антибактеріальному ефекту.
З використанням золь-гель методу розроблено тонку силікатну плівку Cu/SiO2
на скляних підкладинах. Антибактеріальний ефект плівки було проаналізовано після
дії на неї Escherichia coli. Встановлено кореляційний зв’язок між товщиною плівки,
концентрацією метала та температурою термообробки.
Антибактеріальну плівку

TiO2 леговану

Sb

було

розроблено

вченими

Університету Хейлонгджуангу (Китай). Плівку наносили на стекла методом магнітного
розпилювання. Антибактеріальну активність проти Escherichia coli визначали за
допомогою антибактеріального «крапельного» тесту. Бактерицидна дія визначалась
як відношення кількості колоній бактерій до та після їх взаємодії з плівкою.
Антибактеріальна

дія

плівки

покращувалась

при

підвищенні

температури

термообробки та формування плівки на основі анатазу
AGC Flat Glass Europe, насамперед Glaverbel, представляють антибактеріальні
стекла. Антибактеріальне скло ТМ усуває мікроорганізми, як тільки вони починають
контактувати з поверхнею скла. Антимікробна дія скла заснована на бактерицидних
властивостях срібла. Президент AGC Flat Glass Europe Jean-François Heris,
коментуючи випуск антибактеріального скла, сподівається на значну потребу даного
продукту в усіх сферах життєдіяльності людини.
Китайськими науковцями встановлено, що у якості носіїв бактерицидної
активності у складі плівок на скляних поверхнях можна використовувати

в

залежності від ефективності в порядку зростання антибактеріального ефекту
наступні металічні іони: Ag+ > Hg2+ > Cd2+ > Cu2+ > Au3+ > Ni2+ > Zn2+. Так, китайською
компанією Zhejiand Dingfeng Glass Co розроблені антибактеріальні термостійкі дошки
для різання продуктів. Дошки виготовлені з міцного скла, яке має суттєві переваги,
такі як довготривалість у використанні, легкість у очищенні, антикорозійність,
термостабільність.
Антибактеріальні

стекла

можуть

бути

використані,

як

бактерицидний

наповнювач в різних матеріалах. Так, стекла системи ZnO–B2O3–SiO2 з вмістом Na2O
0–6 мас .% використовуються як наповнювач у гумі.
Широкого використання за останній час набула антибактеріальна тканина, яка
сформована з антибактеріального скловолокна, яке вміщує: 0,1–5,0 мол. % Ag2O;
45–67 мол % P2O5; 5–20 мол. % Al2O3; та 1–22 мол. %

MgO, CaO, ZnO. Окрім

антибактеріального скловолокна тканина вміщує також синтетичне і природне
волокно.
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Застосування полімерів для виготовлення виробів медичної техніки дозволяє
здійснювати

серійний

випуск

інструментів,

предметів

догляду

за

хворими,

спеціального посуду й різних видів упакувань для ліків, що володіють рядом переваг
перед аналогічними виробами з металів і скла. У першу чергу вироби з полімерів
високоекономічні, а у ряді випадків мають підвищену стійкість до впливу різних
середовищ. Випуск виробів можливий для разового використання Основними
вимогами,

пропонованими

до

полімерів

і

матеріалів

на

їхній

основі,

використовуваним у виробництві виробів медичної техніки, є:
•

необхідний комплекс фізико-механічних властивостей, що залежить від
конкретного призначення матеріалу;

•

підвищена хімічна стійкість, яка забезпечухється стабільністю виробів під
впливом різких середовищ, у тому числі рідин, що стерилізують;

•

мінімальний

вміст

низькомолекулярних

домішок,

стабілізаторів,

каталізаторів і ін. технологічних добавок;
•

здатність витримувати теплову (у тому числі автоклавування) і радіаційну
стерилізацію;

•

стабільність складу рідких медичних препаратів, що перебувають у
контакті з полімерним матеріалом.

Окрім медичної техніки антибактеріальні полімерні покриття використовують у
якості антибактеріальних напульсників, антибактеріальні Se-вміщуючі покриття для
лінз, які запобігають появі катаракт та ін..
Основного застосування антибактеріальне покриття набули в побутовій
техніці. Вже в 2002 році компанія Bosch перевела майже весь свій асортименти
холодильників на внутрішнє антибактеріальне покриття AgION. Лабораторія LG
Electronics розробила нанотехнологію NANO Silver, яка застосовується в пральних
машинах і зареєстрована для цієї продуктової групи як Ag-Nano Silver. У процесі
прання і ополіскування бактерії, які містяться у воді, знешкоджуються завдяки
прямому контакту з іонами срібла. Більш того, наночастки срібла знищують бактерії і
цвілі всередині пральної машини, дезінфікують барабан і внутрішні деталі, навіть
тоді коли пральна машина не експлуатується. Блискучі результати та безпечність дії
технології

Nano

дослідницьких

Silver

інститутів

були

підтверджені

Японії,

Кореї

та

багатьма
США.

сертифікатами
Окрім

побутової

науковотехніки

антибактеріальні покриття використовуються в комп’ютерній техніці (клавіатура,
миші), в портативних електричних приладах (мобільні телефони) та ін.
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З 2001 року компанія Kobe Steel's (Японія) займається виробництвом
антибактеріальних покриттів KENIFINE. Антибактеріальне покриття одержують
шляхом методу електрохімічного осадження нікелю на сталі. Бактерицидна дія
даного покриття є вищою у порівнянні з антибактеріальними полімерними фарбами
та антибактеріальною неіржавіючою сталлю. Дане інноваційне антибактеріальне
покриття

використовують в приладах (ваги, повітроочищувачі), в лікарнях,

аеропортах (ручки дверей) і т.п.
Прозора плівка з TiO2 на нержавіючій сталі має вищу фотокаталітичну дію,
аніж

така ж плівка на склі. Дана плівка характеризується досить високим

антибактеріальним ефектом проти Bacillus pumilus. Антибактеріальні покриття, які
одержують шляхом нанесення срібла на нержавіючу сталь плазменим методом
широко використовують в ортопедичній хірургії. Оскільки нержавіюча сталь досить
розповсюджений матеріал на її основі можуть бути розроблені матеріали з високими
антибактеріальними властивостями. Широко

відоме

використання

титанових

і

кобальт-хром-молібденових сплавів в медицині для кісткового ендопротезування.
Дані метали характеризуються високою механічною міцністю, забезпечують надійну
експлуатацію ендопротезів в умовах статичних та динамічних навантажень.
Авторами роботи було обґрунтовано вибір наноматеріалів для попередження
біологічного забруднення водних об’єктів та проаналізована біологічна активність
іонів важких металів як агентів, які денатурують протеїни. Проаналізовано токсичну
дію оксидів цинку та стануму на E. Сoli [5-7]. Визначено, що нанесення на поверхню
кварцового скла плівок на основі оксидів цинку або олова дозволить забезпечити їх
біоцидний ефект з пролонгованою дією з урахуванням допустимих концентрацій
міграції Zn2+ та Sn4+ на екологічно безпечному рівні. Визначення токсичності
модельних

розчинів

морської

води

після

обробки

методом

гетерогенного

фотокаталізу з використанням наноплівок на основі оксидів цинку та стануму на
личинок морських ракоподібних Artemia salina L, дозволило встановити, що вода
нетоксична, відноситься до 1 класу токсичності.
Встановлено,

що

використання

нетоксичних

інертних

технологічних

наноматеріалів, зокрема, в системі УФ-установки корпусного типу сприятиме
підвищенню ступеня очистки водних об’єктів від патогенних мікроорганізмів при
порівнянні з закордонними аналогами подібного типу (Crystal Ballast, Ocean Guard
Desmi, Aquarius-UV та ін.). Впровадження сучасних високоефективних методів
попередження

біологічного

забруднення

транскордонних

водних

об’єктів

баластними водами з використанням вітчизняних бактерицидних самоочисних
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нанопокриттів в системі УФ-очистки дозволить суттєво знизити енергозатрати на
обробку води за рахунок використання УФ-ламп низького тиску та виключення
процедури очищення кварцових колб. Отже, впровадження нетоксичних біоцид них
наноматеріалів дозволить суттєво підвищити рівень екологічної безпеки за рахунок
зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище.
Висновки
На основі теоретичного дослідження вітчизняної та зарубіжної науково-технічної
і патентної літератури з питань використання та розробки наноматеріалів для
фільтрації і знезараження встановлено їх високу антибактеріальну дію. Встановлено,
що найбільш відомим та ефективним способом досягнення вказаного є використання
бактерицидних властивостей іонів арґентуму та оксидів титану та цинку. Втім
дослідження їх впливу на живі організми неоднозначно вказують на наявність для
аргентуму кумулятивного ефекту та вибіркової активності по відношенню до
збудників різних хвороб. Фотокаталітична дія оксиду титану реалізується виключно
його наявністю у модифікації анатазу та обмежується потужністю устаткування. У
зв’язку з цим, необхідним є пошук альтернативних антимікробних агентів, які
характеризуються високою пролонгованою бактерицидною активністю по відношенню
до широкого спектру патогенних мікроорганізмів, та не мають побічної негативної дії на
живі організми. Впровадження екологічно-безпечних невартісних технологій на основі
наноматеріалів дозволить забезпечити стабільність екологічної безпеки водних
об’єктів України.
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МЕТОДИ
ЗАХИСТУ
ВІД
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МАТЕРІАЛІВ

БІОКОРОЗІЇ

КОНСТРУКЦІЙНИХ

Вступ
Захист від біопошкоджень є глобальною науково-практичною проблемою. Ця
нагальна проблема, яку людство вирішує з часів існування, особливої актуальності
набула в сучасному світі. Цьому в значній мірі сприяють масова, інтенсивна
урбанізація і зростаючі масштаби забруднення навколишнього середовища. В
сучасних містах склалися умови, що викликають трансформацію природних
екосистем, що сприяє активізації і зміни механізму дії організмів.
Підходи до вирішення комплексної проблеми біологічних пошкоджень повинні
базуватися на законах біології і хімії, матеріалознавчих і природознавчих дисциплін.
Вибір раціональних способів захисту від біокорозії
урахуванням

екології

організмів-деструкторів,

повинен проводитися з

фізико-хімічних

властивостей

матеріалів і умов експлуатації споруд і техніки з урахуванням питань природо
використання та необхідності захисту навколишнього середовища від забруднень [1].
На всі будівельні конструкції при їх експлуатації впливають різні фактори
навколишнього середовища, а саме: атмосферний вплив; механічні дії; техногенні
впливи; впливу з боку підземної частини будівлі; вплив, обумовлений технологічними
процесами, що протікають в будівлі [2].
У сучасному світі більшість будівельних конструкцій виготовляються з бетону
та залізобетону, які вважаються найбільш довговічними по відношенню до інших
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матеріалів для виробництва будівельних конструкцій. Але з часом все конструкції
починають руйнуватися і вимагають відновлення для забезпечення надійної
експлуатації в подальшому.
Основними факторами біокорозії, яка є причиною руйнування залізобетонних
конструкцій, є: атмосферно-технічний – вплив агресивних компонентів атмосфери і
навколишнього середовища. Це можуть бути вимивання і розчинення складових
частин бетону під впливом вітру і опадів, руйнування під впливом сірчанокислих і
хлористих солей, сульфатів, а також біокорозія, що викликається різними видами
грибків і бактерій та природне старіння матеріалів.
Внаслідок всіх видів руйнувань виникають різні дефекти конструкції, такі як
раковини, сколювання та тріщини на поверхні конструкції, руйнування захисного
шару бетону, викликаного корозією арматури, хімічна та біологічна корозія арматури,
лущення поверхневого шару бетону, викликане змінними циклами заморожуваннявідтавання конструкції [3]. У звʼязку з усім вищевикладеним видно, що ремонт і
відновлення залізобетонних конструкцій – основне завдання для забезпечення
подальшої роботи споруд.
1. Особливості мікробіологічної корозії бетону
При сприятливих для розвитку мікроорганізмів умовах руйнування процеси
починаються з перенесення їх на поверхню виробів, адсорбції, утворення і росту
мікроколоній за рахунок розростання гифів і спор, що супроводжується виділенням
продуктів метаболізму і корозійним впливом [4]. Це найменш вивчений вид корозії
бетону та залізобетону, хоча значні пошкодження бетонних споруд біохімічними
процесами були зареєстровані в багатьох країнах світу.
Основними мікробіологічними руйнівниками каменю є автотрофні бактерії, які
не використовують для свого розвитку органічні речовини. До цієї групи відносять
нітрифікуючі (вивільняють в процесі свого метаболізму азотну кислоту) і тіонові
бактерії

(окислюють

сполуки

сірки

до

сірчаної

кислоти),

в

тому

числі

сульфаторедукуючі, що окислюють сірководень, тіосульфат, політіонати до сірчаної
кислоти.
Тому, найбільш активними корозійними агентами для бетону з бактерій є
тіонові і нітрифікуючі, що створюють кислі агресивні середовища, а також
сульфаторедукуючі, що утворюють корозійно активні метаболіти (NH3, H2S, CO2,
органічні кислоти). Для міцеліальних грибів характерними метаболітами є органічні
кислоти, окислювально-відновні і гідролітичні ферменти.
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Активність мікроорганізмів, що викликають корозію цементного каменю і
бетону, залежить від умов зовнішнього середовища: температури, рН, Еh, аерації та
солевмісту води та ґрунту. Бактерії і мікроби можуть бути активними як в аеробних,
так і в анаеробних умовах. На поверхні колекторів і труб величина рН за рахунок дії
мікроорганізмів може досягати рН = 1, що прискорює руйнування цементного каменю
і бетону
Будівельні матеріали, що містять у своїй основі сполуки карбонатного типу,
уразливі для аеробних кислото утворюючих бактерій. Основну роль в корозії бетону
прийнято відводити тіоновим бактеріям, які:
1) не обмежені відсутністю органічних субстратів і отримують вуглець з повітря
і / або карбонатів самого бетону;
2)

отримують

енергію

з

окиснення

сірчаних

сполук

навколишнього

середовища;
3) утворюють сірчану кислоту і здатні жити в кислотних умовах.
Бактерії можуть активно впливати не тільки на бетон, а й на сталеву арматуру і
метали

взагалі.

Дія

мікроорганізмів

носить

біоелектрохімічний

характер.

Бактеріальна деполяризація заліза призводить до активізації процесів взаємодії
сульфатів з воднем. Утворений при цьому сірководень активно сполучається з
іонами заліза, при цьому утворюється сірчисте залізо. Також утворюється
вуглекислий газ, який знижує пасивність сталевої арматури і гальмує утворення
захисних плівок.
Глибокі ушкодження природного і штучного каменю можуть викликати також
цвілеві грибки, причому деякі з них можуть стати причиною алергічних захворювань.
На відміну від бактерій вони не здатні до самостійного синтезу органічних речовин та
існують за рахунок готових форм таких сполук. Тому грибки зазвичай зʼявляються у
разі, якщо поверхня каменю забруднена або в його структурі є органічні речовини, в
тому числі і органічні модифікатори. Переважаючими є представники видів
Penicillium, Aspergillus, Cephalosporum, Thichoderma.
Причина руйнування каменю грибками полягає в тому, що вони вивільняють
органічні кислоти, такі як лимонна і щавлева. Ці кислоти можуть утворювати з
мінералами розчинні комплексні сполуки. Вплив органічних кислот викликає
зниження поверхневої міцності бетону, розпушення його зовнішнього шару, осипання
штукатурки, часткове руйнування стін і стель. Утворений наліт цвілі на поверхні
конструкцій значно погіршує санітарно-гігієнічний стан приміщень, їх зовнішній
вигляд.
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При вуглецевому голодуванні за відсутності органіки, а також при наявності в
субстраті доступних джерел азоту (повітря) грибки здатні вести себе як бактеріїнітрифікатори: добувати енергію шляхом окислення амінного і аміачного азоту до
нітратів, продукуючи азотну кислоту. При контакті з деревиною, ураженої властивими
їй грибками (наприклад Serpula lacrimas), ниткоподібні грибниці останніх переходять
на вологі поверхні таких матеріалів, як бетон, кераміка, вапняк, проникаючи в їх
внутрішні області.
2. Методи вторинного захисту бетонних і залізобетонних конструкцій від
корозії
Для забезпечення проектної довговічності залізобетонних конструкцій поряд з
первинною виникає необхідність застосування вторинного захисту, як додаткової
складової частини загального антикорозійного захисту [5].
До вторинного захисту поверхонь залізобетонних конструкцій вдаються в тому
випадку, коли агресивність зовнішнього середовища може викликати корозію бетону
та арматури, в результаті якої залізобетонні конструкції протягом заданого терміну
експлуатації будівель і споруд не зможуть задовольняти вимогам за несучою
здатністю, деформацією і проникністю.
Завдання вторинного захисту – не допустити або обмежити можливість
контакту агресивного середовища і залізобетону. Вторинний захист поверхонь
бетонних і залізобетонних конструкцій регламентується в даний час СНіП 2.03.11-85
«Захист будівельних конструкцій від корозії» і «Посібником (до СНіП 2.03.11 - 85) з
проектування захисту від корозії бетонних і залізобетонних будівельних конструкцій».
Методи вторинного захисту призначаються з урахуванням виду конструкції, що
захищається, її призначенням, технологією виготовлення, зведення та умов
експлуатації, стану поверхні, розташування арматури, допустимості і величини
розкриття тріщин, виду і ступеня агресивності середовища, можливості та
періодичності утворення конденсату на поверхні, можливого способу нанесення і
товщини захисту, орієнтовного терміну служби в експлуатаційних умовах і т.д.
Основним критерієм оцінки вторинного захисту є забезпечення довговічності
залізобетонних конструкцій протягом запланованого періоду або на весь період
експлуатації з мінімальними витратами на відновлювальні роботи.
Антикорозійний захист поверхонь надземних і підземних залізобетонних
споруд слід обирати виходячи з умов можливості відновлення захисних покриттів.
Для

підземних

конструкцій,

ремонт

яких
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в

процесі

експлуатації

практично

виключений, необхідно обирати матеріали, що забезпечують захист конструкцій на
весь період експлуатації.
Вторинний захист з боку безпосереднього впливу агресивного середовища
передбачається наступними методами:
•

лакофарбовим покриттям – під дією газоподібних і твердих середовищ;

•

обклеювальними покриттями – під дією рідких середовищ, в ґрунтах, як
непроникного підшару в облицювальних покриттях;

•

облицювальними покриттями, в тому числі з полімербетонів – при дії
рідких середовищ, в ґрунтах, в якості захисту від механічних пошкоджень
обклеювального покриття;

•

просоченням, ущільнюючими хімічно стійкими матеріалами – при дії рідких
засобів, в ґрунтах;

•

гідрофобізацією – при періодичному зволоженні водою або атмосферними
опадами, утворенні конденсату, як обробки поверхні до нанесення шару
ґрунтовки під лакофарбові покриття.

На сьогодні за співвідношенням ефективності і вартості перевага віддається
покриттям на основі лакофарбових матеріалів, по довговічності, надійності і
універсальності – поліуретановим.
Багато

фірм

застосовують

власні

комплексні

системи

відновлення

пошкоджених поверхонь і їх подальшого корозійного захисту. Дані системи
включають

санацію

пошкоджень),

поверхні

нанесення

(усунення

ґрунтувальних

біологічних,
шарів

і

хімічних
фінішних

і

механічних

атмосферо

і

корозійностійких покриттів. При некоректній експлуатації в несприятливих умовах
сучасні будівельні матеріали на основі цементу швидко втрачають міцність:
з’являється руйнування поверхні, глибинні волосяні тріщини. У залізобетонних
конструкціях з’являються злами по лініях напруг, відколи, оголення арматури, при
цьому інтенсивно проходить процес їх руйнування.
Глибокі руйнування бетону (залізобетону) і каменю за короткий термін
відбуваються при одночасній дії декількох негативних чинників, таких як низька
температура і підвищена вологість повітря, насиченість матеріалу водою і
електролітами (кислотами, лугами, солями), продукти метаболізму мікроорганізмів.
Для того щоб збільшити стійкість бетону при корозії, використовують бетони
підвищеної щільності, природну або штучну карбонізацію його поверхневого шару,
в'яжучі або добавки, що характеризуються пуццолановою активністю, гідроізоляцію
поверхні, облицювання, фарбування, поверхневе просочення.
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Найбільш

поширеною

формою

захисту

мінеральних

поверхонь

від

атмосферних явищ в цілому і від корозійних процесів зокрема є бар'єрний захист:
застосування різних покриттів і поверхневих просочувальних матеріалів. Сутність
просочення полягає в заповненні пор бетону матеріалом, який різко знижує його
проникність, а також надає бетону гідрофобні властивості. Причому просочення
може здійснюватися як в заводських умовах, так і в умовах будівельного майданчика.
Цей метод особливо ефективний для вторинного захисту конструкцій, що піддаються
механічним навантаженням, коли може призвести до пошкодження захисного
покриття. При просочуванні поверхні (як самостійному вигляді захисту) глибина
просочення може досягати 1÷20 мм.
Ефективними матеріалами, що характеризуються високими атмосферо, теплоі морозостійкістю, є композиції на основі кремнійорганічних сполук (КОС). У США
основними фірмами, що роблять КОС, є Dow Corning, що випускає каучуки, смоли,
модифікатори цементних систем, Union Carbid Corp, що займає третє місце з
продажу КОС і органофункціональних силанів; у Великобританії – ICI; у Франції –
Rhone-Poulenc, яка займає четверте місце по продажах КОС і випускає в широкому
асортименті силікони; в Німеччині – фірми Yoker-Chemie, Goldshmit, першою з яких
належить провідна роль у створенні силіконових еластомерів холодної вулканізації –
клеїв герметиків марки Elastosil . Просочення для захисту бетону на неорганічної
основі не створюють плівки поверх бетону, а реагують з ним, не перешкоджаючи тим
самим природному випаровуванню вологи і зберігають природну структуру бетону.
Так Застосування гідрофобного фінішного захисного покриття для бетону LITSIL®
S01 зупиняє проникнення вологи зовні і залишає можливість її безперешкодного
виходу зсередини, тим самим підвищує стійкість до циклів заморожуваннявідтавання і багаторазово збільшує термін служби бетону.
Все більшого значення в останнє десятиліття набувають технології створення
хімічно активних покриттів, дія яких здійснюється на кордоні поблизу кордону
«покриття – повітря». Хімічно активні поверхневі функціональние покриття можуть
працювати

за

різними

механізмами.

Активна

(реакційна)

зона

може

бути

розташована безпосередньо на кордоні «покриття – повітря» або вони можуть бути
розташовані поблизу прикордонного шару. Якщо потрібно, енергія постачається з
зовнішніх джерел (наприклад, сонячного світла, або тепла). Продукти реакції можуть
бути видалені з поверхні або шляхом природного дії (вітру або опадів) або механічно.
Каталітичні покриття діють за допомогою каталізатора, закріпленого на (або
поруч) поверхні покриття. Хімічна реакція має місце, коли реагент надходить з
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довкілля, змочується або абсорбується поверхнею. Хімічно активні покриття
можуть працювати за так званим керованим механізмом ерозії. Тут верхній шар
покриття є реакційною зоною, що містить реагент (або реагенти) і, можливо, також
каталізатор, які піддають поступового руйнуванняі видалення. До такого типу
відносяться самополіруючі (необрастаючі) і самоочисні покриття. Каталітичні
покриття, як правило, містять каталізатор (наприклад, TiO2), який може бути верхнім
шаром композиційного покриття. Дана схема частіше використовується для
покриттів-деструкторів забруднень.
Виходячи з аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури, а також аналізу
наявних біоцидних препаратів на ринку, нами в якості біоцидних добавок були обрані
сірчанокислий натрій (Na2SO4), фтористий натрій (NaF) і полігексаметиленгуанідин
стеарат (ПГМГ-С). Авторами [6] виявлено ступінь обростання міцеліальними грибами
та

встановлена

мікробіологічних

стійкість
агресивних

досліджуваних
середовищ.

цементних
Склади

композитів

композитів,

до

впливу

модифіковані

біоцидними добавками, показали фунгістатичний ефект. Проаналізовано кінетичні
залежності зміни масовмісту і міцності зразків цементних композитів від тривалості
витримки в середовищах. Виявлені кількісні залежності зміни міцності і масовмісту
цементних композицій в стандартному біологічному середовищі залежно від
рецептурних факторів. Встановлено склади біоцидних цементів (мас. ч.): 1) клінкер –
100, CaSO4 ∙ 2H2O – 6,0, Na2SO4 – 3,5; 2) клінкер – 100, CaSO4 ∙ 2H2O – 6,0, Na2SO4
– 7,0; 3) клінкер – 100, CaSO4 ∙ 2H2O 8,6 – 11,2, NaF – 2,0; 4) клінкер – 100, CaSO4 ∙
2H2O – 8,6 – 11,2, NaF – 2,0. Підтверджена ефективність використання біоцидних
цементних композитів з активною мінеральною добавкою в умовах впливу
середовищ, характерних для бактерій і міцеліальних грибів. Встановлено, що
композити на розроблених складах в широких рамках рецептурного складу
виявилися більш стійкими в порівнянні з матеріалами на рядовому цементі.
Висновки
Проаналізовано методи захисту від біокорозії конструкційних залізобетонних
матеріалів. Встановлено особливості мікробіологічної корозії бетону, які полягають в
активній дії бактерій: тіонових і нітрифікуючих, що створюють кислі агресивні
середовища, а також сульфаторедукуючих, що утворюють корозійно активні
метаболіти (NH3, H2S, CO2, органічні кислоти); для міцеліальних грибів характерними
метаболітами є органічні кислоти, окислювально-відновні і гідролітичні ферменти.
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Методи вторинного захисту бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії
полягають в захисті лакофарбовими, обклеювальними, облицювальними покриттям;
просоченням, ущільнюючими хімічно стійкими матеріалами; гідрофобізацією при
періодичному зволоженні водою або атмосферними опадами, утворенні конденсату,
як обробки поверхні до нанесення шару ґрунтовки під лакофарбові покриття та
нанесенням хімічно активних поверхневих функціональних покриттів та біоцидні
добавки.
Література
1. Баженов, Ю. М. Технология бетона: учебник для вузов / Ю.М. Баженов. – М.:
АСВ, – 2003. – 499 с.
2. Иващенко, Ю. Г. Долговечность композиционных строительных материалов /
Ю. Г. Иващенко, П. К. Желтов, И. В. Хомяков // Ресурсоэнергоэффективные
технологии в строительном комплексе региона. – 2012. – № 2. – С. 89–92.
3. Биоцидный портландцемент с улучшенными физико-механическими свойствами
/ В. Т. Ерофеев, А. И. Родин, А. Д. Богатов [и др.] // International Journal for
Computational Civil and Structural Engineering. – 2012. – Т. 8. – № 3. – С. 81–92.
4. Ерофеев, В. Т. Биостойкость декоративных цементных композитов / В. Т.
Ерофеев, А. И. Родин // Региональная архитектура и строительство. – 2013. – №3. –
С. 32–38.
5. Влияние модифицирующих добавок на стойкость цементных композитов в
условиях воздействия модельной бактериальной среды / В. Т. Ерофеев, С. В.
Казначеев, А. Д. Богатов [и др.] // Вестник Дагестанского государственного
технического университета. Технические науки. – 2012. – №26. – С. 103–107.
6. Коррозионная стойкость цементных композитов, изготовленных на основе
биоцидных портландцементов с активной минеральной добавкой / Ерофеев В. Т.,
Федорцов А. П., Карпушин С. Н. [и др.] // Фундаментальные исследования. – 2017. –
№ 4–2. – С. 247–256;
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ВПЛИВ СЕЙСМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА РЕЗЕРВУАРИ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ОТРУЙНИХ ТА ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ РІДИН

ДЛЯ

При аваріях резервуарів для збереження отруйних та легкозаймистих рідин
(РЗОЛР)

відбувається

забруднення

прилеглої

території,

що

можуть

мати

катастрофічні наслідки. Розлив рідини здатний привести до вибухів і пожежі, який
може перекинутися на сусідні резервуари і прилеглу місцевість. Результатом
зовнішнього природного чи техногенного впливу може бути порушення герметичності
резервуару, його пошкодження чи руйнування. При аварії чи пошкодженні
резервуару в атмосферу викидаються отруйні речовини, утворюючи зону зараження.
Залежно від масштабів зараження аварії підрозділяються на приватні, об'єктові,
місцеві, регіональні і глобальні. Потрапляння отруйних та легкозаймистих рідин з
резервуарів для їх зберігання в навколишнє середовище та їх подальше
розповсюдження на територію населених пунктів може бути причиною масових
отруєнь людей, тварин, привести до забруднення об’єктів довкілля. Існує також
можливість реалізації пожежної небезпеки об’єкта і ризику загибелі людей в
результаті впливу небезпечних факторів пожежі у резервуарі для збереження
отруйних та легкозаймистих рідин [1-3]. Економічні збитки від аварій з витоком ОЛР
включають не тільки прямі втрати, а й витрати на відновлення стану навколишнього
середовища, а також витрати на заповнення запасу втраченої рідини та новий
резервуар.
З цієї та багатьох інших причин надзвичайно важливо запобігати переливи
резервуарів. Розлив може статися, якщо обслуговуючий персонал не отримує дані
про ситуацію в резервуарному парку, через порушення герметичності резервуару.
Сигналізатор аварійно високого рівня може не спрацювати, якщо його технічному
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обслуговуванню і тестуванню не приділяється належна увага. А також важливими та
вагомими є техногенні та природні впливи на резервуари, які можуть мати стихійний
неконтрольований характер і збільшувати тим самим масштаб впливу резервуару на
довкілля та спричиняти виникнення надзвичайних ситуацій (НС) [4].
Утримання резервуарів в робочому стані, обмеження зовнішніх впливів на
резервуари, проведення своєчасних ремонтів та відновлювальних робіт для
запобігання витоків, випаровування та виникнення пожежовибухонебезпеки є
необхідною складовою створення задовільних умов життєдіяльності населення та
підтримання належного рівня екологічної безпеки територій, на яких розташовано
резервуари. [5]
Сучасні нормативні документи, зокрема, ДСТУ Б В.2.6-183:2011 «Резервуари
вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні
умови (ГОСТ 31385-2008, NEQ)» [6] не встановлюють граничного терміну служби
резервуарів.
Згідно

ДСТУ

Б

В.2.6-183:2011

[6]

для

будівельних

майданчиків

із

розрахунковою сейсмічністю 7 балів і вище фундаментне кільце влаштовують
шириною не менше ніж 1,5 м для всіх резервуарів незалежно від об’єму, а товщину
кільця приймають не менше 0,4 м. Фундаментне кільце розраховують на основну, а
для будівельних майданчиків із сейсмічністю 7 балів і вище – на особливу комбінацію
навантажень. Таким чином, можливість впливу менших але більш частих сейсмічних
навантажень, викликаних техногенними та природними факторами, не враховується
при проектуванні РЗОЛР.
Для

підвищення

рівня

екологічної

безпеки

територій,

прилеглих

до

резервуарів, запропоновано управління впливами природних та техногенних
факторів [7] на РЗОЛР виконувати враховуючи прогнозні моделі сейсмічних змін та
коливань рідин в РЗОЛР за допомогою алгоритму дій у ході проведення моніторингу
за сейсмічними навантаженнями на резервуари для збереження отруйних та
легкозаймистих рідин (рис. 1).
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Рисунок 1 – Алгоритм дій у ході проведення моніторингу за сейсмічними навантаженнями
на резервуари для збереження отруйних та легкозаймистих рідин.

Для задовільної роботи алгоритму дій у ході проведення моніторингу за
сейсмічними

навантаженнями

на

резервуари

для

збереження

отруйних

та

легкозаймистих рідин запропоновано вважати територію розміщення резервуару
потенційно забрудненою в усіх випадках, коли прогнозовані параметри резервуарів
не відповідають розрахункам протягом всього проектного терміну їх експлуатації.
Визначення комплексу необхідних заходів щодо забезпечення цілісності резервуару
та мінімізації його впливу на навколишнє середовище відбувається із врахуванням
даних про сейсмічні зміни та прогнозів на територіях розташування РЗОЛР, умов
розташування резервуарів, техногенних та природних впливів на них та умов
збереження ОЛР.
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Висновки
Запропоновано управління впливами природних та техногенних факторів на
РЗОЛР виконувати враховуючи прогнозні моделі сейсмічних змін та коливань рідин в
РЗОЛР за допомогою алгоритму дій у ході проведення моніторингу за сейсмічними
навантаженнями на резервуари для збереження отруйних та легкозаймистих рідин
для підвищення рівня екологічної безпеки територій, прилеглих до резервуарів та
попередження виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПІКОВИХ АМПЛІТУД СЕЙСМІЧНОГО
ПРИСКОРЕННЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРУСІ НА ТЕХНОГЕННІ ОБ’ЄКТИ
У сучасному світі природні катаклізми, зокрема землетруси, обертаються
соціальними катастрофами найчастіше через неготовність суспільства до чергових
проявів стихії. Першим і найважливішим кроком на шляху зниження шкоди від
землетрусів має бути впровадження сейсмостійкого проектування і будівництва
житла, інфраструктури, а також промислових об’єктів, яке ґрунтується на об’єктивних
оцінках і кількісних параметрах сейсмічної небезпеки в районах їх розташування.
Найбільшу небезпеку для населення, промисловості, інфраструктури практично на
всій території України становлять підкорові землетруси сейсмоактивної зони Вранча,
але не меншу загрозу представляють локальні неглибокі землетруси Криму,
Закарпаття і Передкарпаття. Щороку в Україні фіксується близько 70—100 таких
подій. Райони з прогнозованою інтенсивністю сейсмічних впливів 6—9 балів
охоплюють близько 20 % території України (понад 120 тис. км2), на якій проживає
понад 10 млн чоловік [1].
Саме на територіях з відносно низьким рівнем природної сейсмічної
небезпеки, до яких відноситься платформна частина території України, більшість
споруд та техногенних об’єктів проектують не сейсмостійкими, тому вони є
незахищеними від сейсмічних впливів. З іншого боку, через низьку повторюваність
землетрусів, на таких територіях є мало реальних даних про поведінку ґрунтів в
основі техногенних об’єктів при можливих місцевих землетрусах. Внаслідок цього,
сейсмічний ризик слабо сейсмічних територій і встановлених на них техногенно- і
екологічно- небезпечних об’єктів є достатньо високим [2].
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Подальше збільшення кількості техногенних об'єктів та необхідність створення
екологічно безпечних умов їх експлуатації [3,4], зумовлює вдосконалення наукового
обґрунтування

параметрів

сейсмічної

небезпеки

територій

розташування

техногенних об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього
середовища.
В роботі проведено моделювання пікових амплітуд сейсмічного прискорення
при землетрусі від 1 до 9 балів при відстані до епіцентру від 10 до 1000 м (рис. 1).

Рисунок 1 – Пікові амплітуди сейсмічного прискорення при землетрусі від 1 до 9 балів при
відстані до епіцентру від 10 до 1000 м
*де А – пікова амплітуда сейсмічного прискорення, м/с2; r – епіцентральна відстань, м;
M – магнітуда, бал.

Амплітуди сейсмічного прискорення є максимальними в епіцентрі та загасають
на відстані 250 м і більше від епіцентру.
Для підвищення рівня екологічної безпеки територій розміщення техногенних
об’єктів, доцільним є вдосконалення прогнозування та моделювання процесів
розповсюдження та дії сейсмічних навантажень на техногенні об’єкти, які можуть
негативно впливати на довкілля.
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ОПЫТ МОНИТОРИНГА ПОСТУПЛЕНИЯ БИОПОМЕХ В СИСТЕМУ
ОХЛАЖДЕНИЯ ЮЖНОУКРАИНСКОЙ АЭС
Тепловая нагрузка на водоемы, обусловленная поступлением сбросных вод
электростанций,

является

мощным

экологическим

фактором,

приводящим

к

структурным и функциональным сдвигам в биоценозах на всех трофических уровнях
и

нарушениям

равновесия

между

отдельными

компонентами

экосистемы.

Следствием этого может быть ухудшение технологических и биологических
показателей качества воды, проявляющееся в увеличении естественных температур
воды, распаде бикарбонатов и образовании накипи на конденсаторных трубках,
поступлении в воду загрязняющих и токсических веществ, механическом забивании
помехами биологического характера водоприемных агрегатов ТЭС. Большие
эксплуатационные затруднения создаются и при чрезмерном развитие высшей
водной растительности, которая препятствует распространению циркуляционного
потока, чем снижает охладительный эффект водоемов-охладителей и увеличивает
поступление биопомех на водозаборы электростанций [1, 2].
Отложения, образующиеся в теплообменных аппаратах, вызваны наличием в
охлаждающей воде органических и минеральных примесей. Они могут состоять из
механических взвесей, химических соединений и водных организмов. В большинстве
случаев

встречаются

смешанные

отложения

минерального

и

органического

характера. Наличие отложений вызывает ухудшение вакуума в конденсаторах
турбин, что приводит к пережогу топлива и ухудшению экономических показателей
электростанций. При этом теплопроводность органических отложений гораздо ниже,
чем минеральных. Поэтому Б. А. Шиманский, О. В. Кикиш и А. Г. Прокопенко
считают, что незначительный слой органических отложений по причиненным ТЭС
убыткам может быть эквивалентен даже преобладающему минеральному слою [3].
Проведенные позднее экспериментальные исследования подтвердили вывод о
низкой

теплопроводности

органических

отложений.

Было

установлено,

что

вследствие образования на трубках конденсаторов слоя органических отложений
толщиной 0,1мм теплопередача снизилась более чем в 4 раза с 3700 до 900 ккал/м2*
ч*градС [4].
224

Необходимость

проведения

гидробиологических

исследований

систем

охлаждения электростанций возрастает также в связи с усилением в последние
десятилетия инвазионных процессов – вселением новых видов гидробионтов,
способных

оказывать

влияние

на

эксплуатационные

качества

водоемов-

охладителей. Об этом, в частности свидетельствуют наблюдения УКРНИИЭП на
водоеме-охладителе Змиевской ТЭС [5,6].
Поэтому

для

обеспечения

эксплуатации

водоемов-охладителей

без

ухудшения их технологических параметров необходим постоянный мониторинг
поступления биопомех в системы охлаждения электростанций. Рекомендации по
проведению гидробиологического мониторинга систем охлаждения и технического
водоснабжения электростанций Украины, в частности АЭС, даны в утвержденном в
2019 году стандарте [7].
В

настоящем

сообщении

кратко

изложены

результаты

мониторинга

поступления биопомех в систему охлаждения Южноукраинской АЭС, полученные в
2012

году

при

разработке

Регламента

гидробиологического

мониторинга

Ташлыкского водоема-охладителя.
Подача

воды

для

охлаждения

конденсаторов

турбин

электростанции

производится при помощи глубинного водозабора. Он представляет собой комплекс
из закрытых железобетонных водозаборных галерей и каналов.
Далее вода поступает в открытый подводящий канал, который поставляет
воду к блочным насосным станциям. Блочные насосные станции осуществляют
подачу циркуляционного расхода воды на энергоблоки АЭС. От блочных насосных
станций по напорным трубопроводам вода подается на конденсаторы турбин и
турбопитательных

насосов,

вспомогательное

оборудование

машзалов

и

спецкорпусов. После этого отработанная вода поступает через сифонные колодцы в
теплый отсек.
Точками

гидробиологического

контроля

в

системах

охлаждения

Южноукраинской АЭС были выбраны:
- Блочные насосные станции (решетки грубой и тонкой очистки, бетонные
откосы, приямки и др.).
- Камеры циркуляционных насосов.
- Трубопроводы технического водоснабжения.
- Фильтры технического водоснабжения.
- Маслоохладители.
- Напорные трубопроводы циркуляционной воды.
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- Конденсаторные камеры.
- Трубки конденсаторов.
Здесь планировался отбор и анализ проб перифитона и биопомех.
В настоящей работе представлены результаты натурных исследований в
части системы охлаждения Южноукраинской АЭС, где была возможность осмотреть
и отобрать пробы.
Самым первым элементом системы охлаждения Южноукраинской АЭС
являются водозаборы. Поступление биопомех на водозаборные сооружения
электростанций

во

многом

определяется

уровнем

развития

создающих

их

организмов в ВО и мероприятиями по борьбе с этими организмами. При этом, при
возникновении на водоеме чрезвычайных ситуаций (повышенная температура воды,
низкое содержание растворенного в воде кислорода, сильный и продолжительный
шторм и др.) зачастую наблюдается гибель многих организмов и увеличивается их
поступление на водозаборы АЭС. Подобные явления неоднократно наблюдались
нами на водозаборах Змиевской ТЭС [8,9].
Проведенные исследования показывают, что летом 2012 года количество
помех

биологического

характера

на

водозаборах

электростанции

было

незначительным (табл. 1).
Таблица 1 – Биопомехи на водозаборах Южноукраинской АЭС в 2012 году, кг/сут на 1
вращающуюся сетку
Дата
№ БНС, № сетки
Время
Состав, количество
Всего без
накопления,
гидробионтов,
рыбы, кг
час
кг сырого веса за сутки
30.05
БНС-1,
6
1. Мшанка plumatella
0,44
ВС №7
emarginata – 0,44.
2. Рыба - сом канальный
иctalurus nebulosus – 18 экз (l
8,5-10cм).
27.07
БНС-1,
8
1. Мшанка plumatella
0,35
ВС№1
emarginata – 0,28.
2. Зел. Нитч. Водоросли –
0,07.
3. Рыба:
- уклея alburnus alburnus -6
экз (l 5-7cм);
- плотва rutіlus rutіlus -6 экз (l
3-5cм);
- солнечный окунь lepomis
gibbosus -6 экз (l 10-12cм).
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Развитие перифитонных организмов в системе охлаждения Южноукраинской
АЭС в 2012 году также было незначительным (табл. 2).
Таблица 2 – Количество перифитона в отдельных элементах системы охлаждения ЮУ
АЭС летом 2012 года, г/м2

Элемент

Период

Приямки БНС

Гидробионты

Май

Июль

83

131

Мшанка
Plumatella
emarginata

Важным является контроль поступления гидробионтов в трубки конденсаторов
турбин

и

образование

на

внутренней

поверхности

конденсаторных

трубок

органической пленки, которая может снизить теплообмен и уменьшить вакуум в
конденсаторах турбин, так как органическая пленка имеет в 5 раз меньшую
теплопроводность в сравнении с минеральными отложениями [11].
В

июле

2012г.,

когда

на

Южноукраинской

АЭС

проводилась

чистка

конденсаторных трубок, нами были отобраны пробы загрязнений внутренней
поверхности трубок.
В

ходе

проведенного

анализа

было

установлено,

что

содержание

органических веществ составляло в массе отложений 2,9+0,1% (абс.-сухого веса).
Кроме того, в составе загрязнений, по данным А. Ю. Миланич, были
обнаружены отдельные виды фитопланктона: Aphanizomenon flos-aquae, Oscillatoria
limnetica, Oscillatoria planctonica (нитчатые синезеленые), одноклеточные водоросли
средних размеров Соссоneis placentula (диатомовые) и Cosmarium punctulatum
(зеленые).
Таблица 3 – Количество перифитона в отдельных элементах системы охлаждения ЮУ
АЭС в 2012 году, г/м2
Элемент
Период
Гидробионты
Май
Июль
Водосборные
*н/о
н/о
н/о
бассейны
вентиляторных
градирен
Брызгальные
н/о
На отд. участках у
**ЗНВ C.
бассейны
разбрызгив.
glomerata+S. sp
устройств – до 1500

*н/о – не обнаружены; **ЗНВ – зеленые нитчатые водоросли.
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Кроме того, в 2012 году нами проводился осмотр и отбор проб биологических
обрастаний в системе технического водоснабжения Южноукраинской АЭС, которая
включает 3-х секционные вентиляторные градирни и брызгальные бассейны.
Полученные результаты представлены в табл. 3
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что летом
2012

года

гидробионты,

образующие

биопомехи

в

системе

технического

водоснабжения Южноукраинской АЭС развивались незначительно, за исключением
отдельных участков у разбрызгивающих устройств, где во 2-й половине летнего
сезона

обнаружили

поселения

зеленых

нитчатых

водорослей,

которые

целесообразно убирать механическим способом.
В то же время, нашими наблюдениями в июле 2012 года было установлено
наличие в одном неработающем брызгальном бассейне интенсивное (66,3мг/л)
развитие планктонных водорослей.
Поэтому, была рекомендована чистка и осушение брызгальных бассейнов
после их отключения. Это необходимо для недопущения развития в оставшейся
воде планктонных водорослей.
Таким образом, изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о
необходимости

постоянного

мониторинга

поступления

помех

биологического

характера в систему охлаждения Южноукраинской АЭС.
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О
НАКОПЛЕНИИ
ОХЛАДИТЕЛЯХ

ДОННЫХ

Водоемы-охладители
производстве

являются

электроэнергии

научно-исследовательский

ОТЛОЖЕНИЙ

важнейшим

В

ВОДОЕМАХ-

технологическим

электростанциями.

Эффективность

звеном

в

работы

энергообъекта во многом определяется температурой, забираемой из водоемаохладителя (ВО) воды. Охлаждение воды в ВО происходит с поверхности, поэтому
накопление в этих водоемах донных отложений на первый взгляд на оказывает
влияния на ход охлаждения воды. Однако, донные отложения уменьшают
количество воды в ВО, что увеличивает оборачиваемость воды в системе
электростанция – ВО и снижает ее охлаждения. Кроме того, накопление донных
отложения увеличивают площадь мелководий, что влечет за собой увеличение
распространения и биомасс высших водных растений. Это влечет уменьшение
активной зоны охлаждения и увеличение поступления биологических помех на
водозаборах электростанций.
Актуальность

заиления

водоемов-охладителей

подчеркивается

многими

авторами. При этом отмечается, что процесс заиления в водоемах - охладителях
происходит с разной скоростью и зависит от интенсивности разрушения береговой
линии, стока взвешенных частиц с территории водосбора, мутности воды стока и др.
[1]
На ВО Заинской ТЭС

с момента ввода в эксплуатацию водохранилища

произошли серьезные изменения как в гидрологическом, так и в экологическом
состоянии р. Степной Зай. Утрачен русловый сток, активизированы абразионные
процессы, нарушено динамическое равновесие экосистем. Особенно опасными
явлениями для ВО Заинской ТЭС являются процессы заиления, ухудшающие
пропускную способность, процессы водообмена и самоочищения поверхностных
вод. Отмечается, что ухудшение качества воды и уменьшение объема водоемаохладителя может привести к нарушению нормального эксплуатационного режима
водозаборных сооружений объекта энергетики и снижению вырабатываемой
мощности [2].
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Несмотря на столь очевидные факты, изучение донных отложений в ВО
зачастую ограничивается только мониторингом их химического состава и отдельных
водно-физических свойств, а на ВО АЭС еще и содержания радионуклидов.
С этих позиции нами была проведен анализ полученных нами данных по
накоплению донных отложений в ВО Змиевской ТЭС и Курской АЭС с данными
литературных источников.
Основным

способом

определения

мощности

отложений

является

зондирование их толщи [3-7]. Акватории исследуемых ВО разбивались нами на
поперечные створы по которым проводилось измерение мощности донных
отложений. Съемки выполнялись с помощью трубок ГОИН с вкладышами,
позволяющими отбирать керны с ненарушенной структурой. Наличие в осадках
маркирующего слоя в виде полуразложившейся дерновины, размытой почвы или
песка позволяло оценить мощность отложившейся толщи. В лаборатории точки
наносились на карту и соединялись изолиниями. Объем отложений рассчитывался
как произведение средней толщины слоя отдельных осадков на площадь, ими
занимаемую. Точки замеров фиксировались до 2000р. военным компасом, позднее
аппаратом GPS. На ВО Змиевской ТЭС было проведено 3 съемки мощности донных
отложений, на ВО Курской АЭС – 1.
Полученные данные представлены в табл. 1.
Таблица1 – Накопление донных отложений в водоемах-охладителях
ВодоемНакопление донных отложений
охладитель
Период,
Всего,
Среднегодовое накопление
3
ТЭС
годы
млн. м /год
тыс. м3
см
Тепловых электростанций
Криворожской
24 года,
0,940
39,2
0,25
1964-1988
Заинской на реке 45 лет
5,511
122,5
0,73
Степной Зай
1962-2007
Беловской на р. 32 года,
10,100
315,6
2,32
Иня
1964-1996
49лет,
9,200
187,8
1,38
1964-2013
Бурштынской ТЭС На 1990г., с 6,778
322,0
2,54
на р. Гнилая Липа
учетом
регуляр.
изъятия
Змиевской
25лет
5,100
204,0
1,61
1959-1984
30лет
7,853
251,0
1,98
1959-1989
47лет
12,600
268,1
2,12
231

Ист.

8
9
10
11
12

14,15

1959-2006
Атомных электростанций
Чернобыльской
6 лет,
1976-1982
Курской
14 лет,
Ι-ΙΙ очереди
1976-1990

0,580

96,7

0,45

13

1,438

102,7

0,48

16

Примечания: Н.д. – наши данные
Данные табл. 1 показывают, что несмотря на то, что ВО тепловых и атомных
электростанций

являются

в

определенной

степени

азональными

водными

объектами, процесс накопления в них донных отложений во многом зависит от
местных условий. В качестве таковых могут выступать степень загрязнения рекидонора, рабочая мощность станции, рельеф места расположения водоемаохладителя и др. Все эти факторы влияют как на привнос взвесей и образование в
водоеме организмов, образующих отложения (фитопланктон, высшая водная
растительность и др.), так и на поступление отложений при размыве берегов и
первичных отложений. При этом названные факторы могут иметь большое значение
в образовании донных отложений.
Таблица 2 – Доля донных отложений в объеме ВО электростанций
Водоем-охладитель

Год
исследования

Накопилось донных отложений
млн. м3
% от объема
ВО

Ист.

Криворожской ГРЭС-2
Заинской ГРЭС
Беловской ГРЭС

1988
2007
1996
2013
1990
1982

0,940
5,511
10,100
9,200
6,778
0,580

1,3
8,9
1,7
1,6
13,9
1,0

8
9
10
11
12
13

1984
1989
2006
1990

5,100
7,853
12,600
1,438

9,6
14,8
23,7
1,6

14,15

Бурштынской ТЭС
Чернобыльской
АЭС
Змиевской ТЭС

Курской АЭС
Ι-ΙΙ очереди

16

*Примечания: Н.д. – наши данные; *W – объем.
Таким образом, приведенные выше факты свидетельствуют о необходимости
регулярного контроля общего накопления донных отложений в ВО.
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ОЗОНОВЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КОНТАМИНАЦИИ МИКОТОКСИНАМИ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Введение
Низкотемпературная плазма в настоящее время широко используется для
решения не только разнообразных научных, но и конкретных производственных
задач. Наиболее привлекательные аспекты ее применения связаны с тем, что по
сравнению с традиционными химико-технологическими процессами, плазменные
процессы не требуют использования каких-либо жидких растворов (то есть
потенциально являются экологически чистыми), а также существенно менее
энергоемкие. Физико-химическая активность плазмы известна уже более 100 лет.
Однако систематические широкие исследования химических реакций в таких
условиях начались только в конце 50-х годов после значительных успехов физики
плазмы и развития высоковольтной техники [1].
Основной особенностью плазмохимических процессов является то, что в
плазме образуются в значительно больших концентрациях, чем при обычных
условиях проведения химических реакций, многие реакционно-способные частицы
— возбуждённые молекулы, электроны, атомы, атомарные и молекулярные ионы,
свободные радикалы (образование некоторых из таких частиц возможно только в
плазме),

которые

обусловливают

новые

типы

химических

реакций.

Плазмохимические реакции, как правило, являются многоканальными процессами.
Это и определяет всё многообразие экспериментально осуществляемых реакций в
низкотемпературной плазме. Путём изменения условий генерирования плазмы и
регулирования ее состава можно направлять реакции по тому или иному каналу [2].
Одним из перспективных газовых разрядов для эффективного осуществления
плазмохимических процессов является безбаръерный разряд, который возникает в
резко неоднородных электрических полях и отличающийся диффузным свечением
всего разрядного промежутка. Этот разряд характеризуется распространением
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ионизации на весь промежуток, что позволяет получать большие объемы
слабоионизованного газа при атмосферном давлении [3].
В связи с нарушением экологического равновесия в мико- и микроценозах,
повышением содержания фотооксидантов в атмосфере (воздушное загрязнение),
снижением устойчивости к фитопатогенам, не сбалансированного применения
удобрений и пестицидов (фунгициды, инсектициды, гербициды), с каждым годом
обостряется проблема загрязнения объектов окружающей среды и кормовых
субстратов спорами микроскопических грибов [4, 5, 6, 7].
Каждый тип паразитических грибов имеет свои физиологические особенности
и способы воздействия на питательный субстрат соответственно. Развитие таких
грибов, как Aspergillus flavus в зерне кукурузы и Penicillium verrucosum в зернах
пшеницы при их хранении, приводит к ухудшению качества продукта, в результате
чего такое зерно не соответствует требованиям при использовании в пищевых целях
[5]. Поэтому основной целью экспериментальных исследований было определение
влияния

обработки

озоном

на

степень

загрязнения

микромицетами

при

искусственном загрязнении пшеницы Penicillium verrucosum и зерна кукурузы
Aspergillus flavus. Было проведено исследование влияния озона на содержание
афлотоксинов в зерне кукурузы, дополнительно загрязненном Aspergillus flavus.
Материалы и методы
Исследования проведены на специально разработанном и изготовленном
экспериментальном стенде. В состав стенда входили такие функциональные блоки:
воздушный компрессор фирмы Secoh sangyo (Япония) производительностью до 50
л/мин. и максимальным давлением до 12,7 kPa, измеритель расхода газа (типа РМ4 ГУ3), лабораторный генератор озона «Ozone-agro 1L», измеритель концентрации
озона фирмы Teledyne instruments (США) модель 454H с диапазоном измерения
концентрации озона 0,1-100 г/м3, лабораторная камера для размещения образцов и
деструктор озона (рис. 1).

Рисунок 1 – Структурная схема первого экспериментального стенда.
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Проведено исследование влияния озона на содержание микотоксинов в
объеме

зерна

кукурузы,

дополнительно

загрязненного

Aspergillus

flavus,

в

количестве 3 105 спор/г. Aspergillus flavus инкубировали на стерильном зерне
кукурузы при влажности 70% и температуре 270С в течение 14 дней в термостате.
Затем всю массу загрязненной кукурузы делили на две части в соотношении 1 к 3.
Одна часть оставалась в качестве эталона, а 3 части обрабатывались озоном с
выходной концентрацией 100 мг/м³. Образцы обработанного зерна брали через 3, 4
и 5 дней обработки. Содержание микотоксинов определяли в соответствии с
«Руководством, по санитарно-микологической оценке, и улучшению качества корма»
методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинах «Сорбфил». Планшеты
хроматографировали в системе TEM (толуол-этилацетат-муравьиная кислота) в
соотношении 6: 3: 1. Для обнаружения афлатоксина B1 планшеты исследовали под
источником УФ-излучения с длиной волны 254 и 365 нм (хроматографический
излучатель UFS-254). Афлатоксин визуализируется в виде флуоресцентного яркосинего пятна Rf 0,36.
Результаты
Исследования содержания Афлотоксинов (B1, B2, G1, G2 ) в объеме зерна
кукурузы, дополнительно зараженного грибной инфекцией Aspergillus flavus и в
объеме зерна пшеницы, дополнительно зараженного грибной инфекцией Penicillium
vеrocossum при малом уровне заражения грибной инфекцией (менее 1*10 4 спор/г)
проведено методом жидкостной хроматографии (LC/MS/MS). Образцы пшеницы и
кукурузы обработаны озоно-воздушной смесью с концентрацией озона 100 мг/м3 в
течение 3 суток.
При высокой степени заражения грибной инфекцией (порядка 30*104 спор/г)
культуру гриба Aspergillus flavus выращивали на стерильном зерне кукурузы при
влажности 70% и температуре 270 С в течение 14 суток в термостате. Затем всю
массу зараженной кукурузы разделили на две части в пропорции 1/3. Одну часть
оставили в качестве контроля, а 3 части обработали озоном при концентрации на
входе 100 мг/м3. Пробы обработанного зерна брали через 3, 4 и 5 суток обработки.
На фото (рис. 2) представлено зерно кукурузы зараженного грибной
инфекцией Aspergillus flavus после обработки озоно-воздушной смесью.
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Рисунок 2 – Фото зерна кукурузы, зараженного грибной инфекцией Aspergillus flavus.

Содержание микотоксина определяли согласно «Методических указаний по
санитарно-микологической

оценке

и

улучшению

качества

кормов»

методом

тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинах «Сорбфил».
Хроматографировали пластины в системе ТЭМ (6:3:1) (толуол-этилацетатмуравьиная кислота). Для выявления Афлатоксина В, пластины просматривали в УФ
лучах с длиной волны 254 и 365 нм. Афлатоксин проявляется в виде пятна синего
цвета с Rf 0,36.
На фото (рис. 3) представлена пластина в момент хроматографирования.

Рисунок 3 – Пластина в момент хроматографирования с пятнами от Афлотоксина.

Результаты исследований
Исследования показали, что при малом уровне заражения грибной инфекцией
(менее 1*104 спор/г), Афлотоксины не выявлены (менее 0,002 мг/кг) как в
контрольных, так и в обработанных образцах.
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На графике (рис. 4) представлено изменение содержания Афлотоксина В (в мг/кг)
в контрольной пробе и пробах, обработанных озоно-воздушной смесью в течение 3,
4 и 5 суток.
мг/кг
7
6
5
4
3
2
1
t, days

0
0

1

2

3

4

5

6

Рисунок 4 – График изменения содержания Афлотоксина В в контроле и после обработки
озоно-воздушной смесью.

\Из приведенных графиков видно, что озон уменьшает содержание Афлотоксина
В в зерне кукурузы более чем в 2 раза за 5 суток обработки.
Выводы
Исследования влияния озона на микотоксины, содержащиеся в зернах
пшеницы и кукурузы, загрязненных Aspergillus flavus и Penicillium verrucosum,
показали, что при низком загрязнении (менее 1,0*104 спор/г) афлотоксины (B1, B2,
G1, G2) не обнаружены (менее 0,002 м/кг). При высокой загрязненности зерна
кукурузы Aspergillus flavus (более 3,0 × 105 спор/г) содержание афлотоксинов
снижается в 2,5 раза (на 60%). Эти данные согласуются с результатами изменения
числа спор после обработки озоновоздушной смесью.
Таким образом, исследования показали эффективность озоновых технологий
для

хранения

промышленных

партий

зерна

как

для

снижения

грибкового

загрязнения, так и для контроля содержания микотоксинов в продовольственном
зерне.
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НОВІ БІОРЕЦЕПТИВНІ ДОЛОМІТОВІ БУДІВЕЛЬНИ МАТЕРІАЛИ, ЯК
ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ БІОБЕТОНІВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ
МІСЬКИХ СПОРУД
Екологічне будівництво набуває все більшої популярності у світі за останні
декілька десятиріч. Забруднення повітря у великих містах - це проблема, якою
займається сучасне будівництво. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я
(ВООЗ) та інших організацій, одним з параметрів, що впливають на якість життя
суспільства, є площа зелених зон на душу населення. Мінімальне значення,
прийняте ВООЗ, становить 10 м2 зелених насаджень на одного мешканця, але,
нажаль, це значення не досягається у переважній більшості урбанізованих регіонів
сучасного світу. З метою збільшення зелених насаджень з’явилися системи
гідропоніки, зелені дахи, фасади та багато інших складних та дорогих систем, що
здатні покращити екологічний стан у містах.
Отже, рішення проблеми збільшення міських зелених насаджень полягає в їх
розміщенні на поверхні будівельних конструкцій. У цьому напрямку було розроблено
безліч різних технологій, що включають рослинність як оболонку будівлі, таки як
зелені стіни або зелені дахи. Однак системи, розроблені до цього часу, мають низку
недоліків з погляду розміру витрат на облаштування та обслуговування, низьку
інтеграцію зі структурою будівлі, додаткові навантаження на конструкції, обмеження в
їх використанні при відновленні та інші. Таким чином, сучасні підходи пропонують
нову концепцію рослинної оболонки, в якій деякі з вищезгаданих обмежень можуть
бути успішно подолані.
У 1995 році O. Guillitte в [1] вперше запропонував нову концепцію в області
екологічних досліджень будівельних матеріалів, яка визначає біорецептивність як
властивість матеріалу бути колонізованим живими організмами. Багато будівельних
матеріалів схильні до колонізації живими організмами. Ця колонізація викликає зміну
кольору і хімічних або фізичних властивостей матеріалів. З кінця 60-х років ці зміни
були згруповані під термінами «біодеградація» або «біопошкодження». Останнє,
зазвичай, використовується, головним чином, у зв'язку з деградацією матеріалів: у
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багатьох спеціалізованих словниках відсутнє слово «біодеградація», яке більш
широко застосовується до біологічної деградації речовин або чітко визначених
хімічних сполук. Але насправді вторгнення живих організмів в матеріал не
обов'язково призводить до фізичної та хімічної деградації, а лише до оборотних змін
кольору,

які

сприймаються

по-різному,

в

залежності

від

типу

конструкції,

розташування і людини, що їх вивчає.
Якщо рослини здатні вирости в паростки і вижити протягом деякого часу,
можна, вважати, що матеріал є біорецептивним для вищих рослин. Отже,
біорецептивність також може бути визначена як сукупність властивостей матеріалу,
які сприяють створенню, закріпленню і розвитку флори і/або фауни. Наприклад, в
кам'янистих матеріалах це стосується, головним чином, таких властивостей як
шорсткість, пористість, вологість і хімічний склад поверхневого шару. Якщо матеріал
ще не піддавався колонізації, біорецептивність буде виявлятися тільки у разі появи
перших колонізуючих організмів. Допоки властивості матеріалу залишаються дуже
наближеними або ідентичними

властивостям його вихідного стану, пропонується

використовувати термін «первинна біорецептивність» для позначення початкового
потенціалу колонізації, характеристики цих властивостей можуть змінюватися з
плином часу під дією колонізатора.
Надалі термін «біорецептивність» буде визначатися як здатність матеріалу
(або будь-якого іншого неживого об'єкта) бути колонізованим однією або декількома
групами живих організмів без необхідності будь-якого біопошкодження. Слово
«колонізувати» важливо, оскільки воно вказує на те, що умови для заселення,
розвитку і примноження повинні бути виконані і виключають здатність матеріалу
приймати живі організми в найкоротший та випадковий час. Це означає, що між
матеріалом і колонізуючими організмами існує екологічний зв'язок [1].
Як

було

біорецептивними

зазначено

вище,

властивостями

є

в

кам’янистих

шорсткість,

матеріалах

пористість

і

головними

хімічних

склад

поверхневого шару, який визначає рН. Таким чином, ці три властивості визначають
біорецептивність кам’янистого матеріалу. Роль шорсткості та пористості відображені
у праці S. Manso [2]. Згідно з її дослідженнями, перша стадія природної колонізації
заснована на присутності живих організмів у навколишньому середовищі. У цьому
випадку необхідний контакт між ними та поверхнею матеріалу, шорсткість якої
відіграє важливу роль. Шорсткість матеріалу також важлива для накопичення
поживних речовин (наприклад, пилу, що транспортується вітром або краплями води).
Після досягнення контакту розвиток живих організмів залежить від кліматичних умов.
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Вітер є носієм пилу та інших поживних речовин з навколишнього середовища, які б
утримувалися на поверхні матеріалу завдяки вищезазначеній шорсткості. Окрім того,
вода також необхідна для розвитку організмів, і це, головним чином, залежить від
пористості матеріалу, яка визначатиме вологість матеріалу за рахунок утримання
води. Таким чином, рівна або щільна поверхня ускладнює прикріплення організмів, і,
як наслідок, виникають проблеми з поживними речовинами і водою для організмів.
Отже, пористість і шорсткість - дві найважливіші фізичні властивості матеріалу.
Можна визначити дві різні групи пор залежно від їх розміру, що є мікропористістю та
макропористостю. Мікропористість може бути змінена за допомогою використання
різних співвідношень води до цементу, тоді як макропористість може бути змінена
шляхом зміни розміру агрегатів та вмісту цементної пасти.
Роль рН у біорецептивності відображена у праці S. Manso та A. Aguado [3].
Відповідно до їх досліджень вимірювання pH дає необхідну інформацію про стан як
живих, так й інертних систем. Що стосується інертних систем,

це важливо для

вивчення цементних матеріалів. Наприклад, pH має значення при дослідженні
процесів твердіння гідравлічних в'яжучих речовин у цементних матеріалах з низьким
рівнем pH та гідравлічних сполук як доповнення до інших тестів у діагностиці таких
патологій,

як

декальціфікація.

Гідратація

цементних

матеріалів

передбачає

послідовність хімічних реакцій між твердими компонентами цементу та водою.
Діапазон pH, протягом якого гелі CSH залишаються стабільними, становить від 10,18
до 12,48. Тому рН відіграє ключову роль у хімічній кінетиці цих реакцій і надає
важливу інформацію при вивченні їх еволюції під час процесів твердіння. При
високому рН, що становить близько 12 і 13, неорганічні забруднювачі осаджуються як
нерозчинні гідроксиди, оскільки мінімальна розчинність цих гідроксидів становить від
8 до 11. Однак високоосновні системи не підходять для органічних забруднень,
оскільки найбільш ефективний метод їх фіксації вимагає наявності мікроорганізмів,
які можуть рости та виживати в межах pH від 5,5 до 8,5, що потрібно для процесів
біодеградації. У разі використання портландцементу як матеріалу для виготовлення
біопанелей, він утворює високий pH, що робить його непридатним для виживання та
підтримки живих організмів.
Ще однією проблемою є підбір живих організмів для зеленого будівництва.
Використання дерев, кущів або трав є досить складним, бо вони мають кореневу
систему, що руйнує будівельні матеріали, та потребують багато уваги для
обслуговування. Тому уявляється вельми перспективною колонізація біорецептивних
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матеріалів криптогамами, які на відміну від вищих рослин не руйнують субстрат
своїм корінням.
Отже проблема покращення екологічного стану великих міст є однією з
головних для сталого розвитку сучасного суспільства. Збільшення урбаністичних
регіонів та одночасне зменшення зелених зон, забруднення повітря спричинене
збільшенням промислових викидів вимагає нових підходів у вирішенні проблеми
збільшення

зелених

насаджень.

Тому

велика

увага

приділяється

такому

нестандартному підходу вирішення цієї проблеми як озеленення покрівель та
створення вертикальних зелених фасадів. Оскільки створення систем зелених
фасадів з використанням гідропоніки або складних конструкційних систем є складним
та дорогокоштуючим, в останнє десятиріччя набула великої популярності концепція
створення

біорецептивних

будівельних

матеріалів,

які

можуть

слугувати

безпосереднім субстратом для росту таких живих організмів як криптогами, до яких
відносяться: лишайники, мохи та водорості. Біорецептивні будівельні матеріали, що
використовувалися до теперішнього часу є дорогими, складними у виробництві та
застосуванні і не показали значної ефективності.
Беручи до уваги усе викладене вище, метою нашої роботи є дослідження
можливості

створення

біорецептивних

будівельних

матеріалів

на

основі

доломітового в’яжучого. Інноваційна властивість такого матеріалу полягає в тому, що
на його основі можна створити так званий живий бетон, який виступає як природне
середовище для росту та розвитку біологічних організмів, а саме певних родів
мікроводоростей, лишайників або мохів. Тобто він підтримує та стимулює ріст
біологічних організмів безпосередньо на власній поверхні.
Доломітові в’яжучі отримують шляхом замішування каустичного доломіту
розчином хлориду магнію або природного мінералу бішофіту . Отримання таких
в’яжучих має низку переваг у порівнянні з традиційним портландцементом:
енергетичні (температура випалу каустичного доломіту майже у 2 рази менше,
700 ºС та 1400 ºС, відповідно); технологічні (однокомпонентність суміші та простота
технології); екологічні (присутність бішофіту в матеріалі створює в приміщенні
природну іонізацію, атмосферу наближену до умов морського узбережжя).
На основі доломіту Новотроіцького родовища (Донецька обл.) та розчину
природного бішофіту Новоподільського родовища (Чернігівська обл.) було отримано
високоміцне доломітове в’яжуче, яке характеризується наступними властивостями:
водоцементне співвідношення 0,42, термін тужавіння (початок 4 год. 20 хв. та кінець
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5год.), границя міцності на стиск після однієї доби тверднення сягає 33 МПа, після
трьох діб – 71МПа, у віці 28 діб – 96 МПа.
На основі розробленого в’яжучого та кварцового Вольського піску розроблено
склади доломітової цегли. Визначено, що зразки характеризуються швидким
набором міцності : границя міцності на стиск після 3-х діб досягає 21,4 МПа, а кінцева
міцність досягає 32,5 МПа. Водопоглинання цегли складає 13,14%. Таким чином,
одержані будівельні матеріали не потребують значних енерговитрат на автоклавну
обробку або випал у порівнянні з силікатною або клінкерною цеглою, відповідно.
Як зазначалося, біорецептивні властивості кам’яних матеріалів залежать від
рН середовища, пористості та шорсткості. Пористість зразків доломітової цегли
дорівнює біля 13 %.
Для визначення рН зразків був використаний індикаторний метод із
застосуванням кислотно-основних індикаторів та універсального індикаторного
паперу рН 0-12. Були застосовані наступні індикатори: фенолфталеїн, тимол синій,
тимолфталеїн, алізарин жовтий. Приготування індикаторів відбувалося згідно з ГОСТ
4919.1-77.
Визначення за допомогою індикаторів здійснювалося відповідно до методики
[4]. На зачищену поверхню або свіжий злам бетону за допомогою піпетки або
крапельниці наносили дистильовану воду. Надлишок води видаляли фільтруючим
папером. На зволожене місце піпеткою або крапельницею наносили розчин
індикатору із заздалегідь

відомим значенням рН, при якому відбувається його

забарвлення. Зміна кольору індикатора при визначенні рН, фіксувалася візуально та
за допомогою мікроскопа.
Як свідчать отримані результати, індикатор реагує з в’яжучим змінюючи своє
забарвлення.
Також значення рН було визначене за допомогою стрічки індикаторного
паперу.

Для

цього

на

поверхню

зразка

було

нанесено

декілька

крапель

дистильованої води, в яку занурювали стрічку індикаторного паперу, який змінив своє
забарвлення. Виходячи з кольору стрічки та кольору шкали, ми зробили висновок,
що значення рН знаходиться у межах від 8 до 9. Слід зазначити, що порівняння
отриманих результатів різних індикаторів, свідчить про велику збіжність. Значення рН
середовища знаходиться

в межах від 8,3 до 9. Цей показник наближений до

значення рН субстрату, який сприяє розвитку криптогам, тобто живих організмів, які
можуть бути використані для створення “зелених” фасадів.
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Ще однією важливою біорецептивною властивістю є шорсткість, завдяки якій
живі організми можуть розповсюджуватися на поверхні матеріалу. В літературі не
має відомостей про якісь конкретні значення шорсткості, які необхідні для
біорецептивних матеріалів, відомо лише, що з одного боку шорсткість поверхні
повинна бути такою, щоби організм міг закріпитися на ній, а з іншого боку – не такою
великою, щоб перешкоджати розповсюдженню організмів по поверхні. Шорсткість
доломітової цегли вивчалася за допомогою мікроскопу. Виявлено, що вона є
достатньою для закріплення та розвитку нижнього коркового шару криптогам,
наприклад, ризоїдів мохів.
Внаслідок

проведених

досліджень

виявлено,

що

доломітова

цегла

характеризується наявністю біорецептивних властивостей і може стати основою для
отримання особливого типу біологічних бетонів, який сприяє росту пігментованих
організмів. Такий біобетон можна використовувати для оформлення садів або парків
і

як

екологічно

раціональний

спосіб

гармонізації

будівель

з

навколишнім

середовищем. Застосування біобетонів має низку переваг (табл. 1).
Таблиця 1 – Переваги застосування біобетонів

Технологічні

Екологічні

Естетичні

Немає потреби в складних

Біобетон поглинає

Добре поєднується з

конструкціях із субстратом

вуглекислий газ, завдяки

іншими видами

або систем гідропоніки

рослинному покриву

оздоблення

Коріння рослин не

Знижує вміст СО2 в

Широкі можливості для

руйнують будівель

атмосфері, виділяючи при

фітодизайну

цьому кисень
Біобетон підтримує та

Є біоіндикатором ступеня

Можливість вибору певних

стимулює ріст біологічних

забруднення та

ділянок на фасаді, які

організмів безпосередньо

екологічного стану

підлягають декоративному

на власній поверхні

навколишнього

озелененню

середовища
Отже, в умовах щільної забудови сучасних мегаполісів біобетони можуть
застосовуватися

для

вертикального

озеленення

фасадів

будівель

сприяючи

збереженню зелених зон і відновленню деградованих територій, не займаючи
додаткового простору, покращуючи міське середовище, поліпшуючи біорізноманіття,
управління зливовими водами, якість повітря і зменшуючи парниковий ефект. Але
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таке озеленення має не тільки екологічні аспекти, як форма терапії воно впливає на
психологічний стан мешканців.
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НОВІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПАСИВНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ
ЯДЕРНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ВІД ТЯЖКИХ АВАРІЙ
Більшість реакторних установок українських атомних електростанцій вже
вичерпали свій ресурс або термін їх експлуатації добігає кінця найближчим часом. За
деякими даними у 2020 році лише 3 з 15 українських атомних енергоблоків
відповідають проектним нормативам експлуатації, а для решти навіть не існує
проектів модернізації.
Забезпечення безпеки АЕС з розвитком ядерної енергетики здебільшого
базується на принципах глибокого різноманітному захисту. Припускається, що
незважаючи на всі вжиті проектні заходи, включаючи системи безпеки, аварія може
статися внаслідок технічних відмов і/або помилок персоналу. Історично в практиці
проектування АЕС і обґрунтування безпеки прийнято умовно розділяти загальну
сукупність можливих аварійних ситуацій на проектні, для запобігання розвитку яких є
штатні засоби, що забезпечують не перевищення проектних критеріїв, і запроектні
(тяжкі аварії), які можуть призвести до істотного пошкодження активної зони аж до її
плавлення. Тому безпека залишається в усьому світі пріоритетним завданням, що
визначає

перспективи

експлуатації

існуючих

і

створення

нових

атомних

електростанцій. Це пов'язано з тим, що низка тяжких аварій ядерних енергетичних
установок призвели не тільки до значного економічного та соціального збитку, але й
до виникнення негативної громадської думки щодо доцільності використання АЕС. У
зв’язку з цим, у теперішній час для подальшого розвитку атомної енергетики є
актуальним створення надійних систем захисту при запроектних аваріях корпусних
водоохолоджуваних реакторів.
Після тяжких аварій на АЕС «Трімайл Айленд» (США) та четвертому блоці
Чорнобильської АЕС, а також інших ядерних енергетичних та спеціальних установках
стало зрозуміло, що подальший розвиток ядерної енергетики неможливий без
введення системи безпеки нового рівня - пасивного захисту АЕС у випадку тяжкої
аварії з розплавленням активної зони ядерного реактора.
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Чорнобильська катастрофа сталася через некерований розігрів паливних
збірок ядерного реактора великої потужності типу РВПК, що призвів до розриву
трубопроводів охолоджуючого контуру з подальшим паровим вибухом і вибухом
повітряно-водневої

суміші.

Ядерне

паливо,

що

залишилось,

розплавилося,

зруйнувало будівельні бетонні конструкції і розтеклося на нижній рівень в
приміщення басейну-барбатера [1]. Розплав, що містить ядерне паливо і розплавлені
компоненти внутрішньокорпусних пристроїв називається коріум.
Понад 30 років науковці та інженери різних країн проводять аналіз її причин та
розробляють заходи із запобігання аваріям такого масштабу в майбутньому.
Необхідність такої роботи обумовлена низкою факторів:
- величезними економічними та екологічними збитками, наслідки яких не
ліквідовані дотепер і навряд чи будуть усунені у майбутньому;
- існуванням імовірності тяжкої аварії ядерного реактора з розплавленням
активної зони.
У четвертому блоці ЧАЕС не були передбачені заходи щодо пасивного
управління і ліквідації небезпечних наслідків такої аварії. Усвідомлення цього факту
підштовхнуло до ідеї пасивного фізико-хімічного управління запроектною тяжкою
аварією ядерного реактора
Ключові ідеї пасивного фізико-хімічного управління запроектною тяжкою
аварією наступні [2]:
1.

Усі

необхідні

переміщення

коріуму

і

зниження

його

тепловмісту

(температури) повинні відбуватися під дією природних сил, що діють без втручання
людини (сили тяжіння, градієнта температури, хімічних реакцій, розчинення). Це
забезпечується складом і розташуванням матеріалів у просторі, що знаходиться під
реактором.
2. Матеріали в підреакторному просторі при будь-якому потенційно можливому
енерговиділенні коріуму, який вийшов за межі першого контуру, і будь-якому його
складі повинні забезпечувати розведення і охолодження коріуму без порушення
механічної цілісності пристрою, в якому забезпечується локалізація коріуму. Мета
розведення: зниження ентальпії коріуму і забезпечення його підкритичності.
Матеріали, що застосовуються для досягнення цієї мети, у зв'язку зі специфікою їх
функціонального призначення отримали назву «жертовні матеріали» (ЖМ). Пристрій,
в якому розміщені ЖМ і здійснюється охолодження коріуму аж до заморожування,
називається пристроєм локалізації розплаву (ПЛР).
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Склад і функції жертовних матеріалів в ПЛР визначається концепцією роботи
такого пристрою. До теперішнього часу існують три концепції локалізації розплаву
при тяжкій аварії ядерного реактору з деградацією активної зони:
1. Утримання розплаву активної зони в корпусі реактора [3].
2. Розтікання розплаву коріуму на великій горизонтальній поверхні поза
бетонної шахти реактору з подальшим охолодженням розплаву [4].
3. Утримання розплаву коріуму в водоохолоджуваному металічному корпусі,
розташованому в підреакторному просторі бетонної шахти (ПЛР тигельного типу) [5,
6].
Широкий розвиток отримала концепція локалізації розплаву активної зони
ядерного реактору типу ВВЕР великої потужності, запропонована в роботах [6, 7] (так
звана, тигельна концепція), яка була реалізована під час будівництва АЕС
«Тяньвань», «Сюдайпу» (Китай), «Куданкулам» (Індія), «Курська-2», «Ленінградська2» (Росія), «Аккую» (Туреччина), «Білоруська» (Білорусь), «Пакш-2» (Угорщина),
«Ель-Дабаа» (Єгипет), «Руппур» (Бангладеш).
Суть даної концепції полягає в тому, що розплав, який надходить з корпусу
реактора, локалізується в розташованому в підреакторному просторі бетонної шахти
реактора сталевому водоохолоджуваному корпусі ПЛР (рис. 1), який являє собою
стальний тигель-теплообмінник, що охолоджується ззовні проточною водою, яка
надходить до шахти в пасивний спосіб. У випадку проплавлення корпусу реактора
розплав коріуму випливає з отвору і починає рухатися вниз під дією сили тяжіння.
Для організації цього руху і захисту будівельних конструкцій в ПЛР передбачена
воронкоподібна конструкція під загальною назвою «плита нижня», на якій розміщені
шари ЖМ (поз. 13, 14, 15 на рис. 1). Воронка повинна спрямувати розплав вниз в
тигельну частину ПЛР, заповнену керамічними жертовними матеріалами (поз. 16, 17,
18, 19 на рис. 1) [5, 6]. В тиглі коріум повинен розплавити жертовні матеріали і
змішатися з ними в рідкому стані. При цьому повинна знизитися температура суміші,
що утворюється. Далі розплав охолоджується за рахунок теплопередачі через
гарнісажний шар і стальні стінки тиглю водою, яка рухається самопливом в
теплообміннику 7 (див. рис. 1).
Функціональне призначення захисного покриття з жертовних матеріалів плити
нижньої полягає [2]:
- за умов нормальної експлуатації
• - в забезпеченні теплової ізоляції днища корпусу реактора і захисту від
нейтронного та гама-випромінювання підреакторного приміщення бетонної шахти.
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- при тяжкій аварії з руйнуванням корпусу реактора
• - в забезпеченні зісковзування коріуму до центрального отвору з наступним
падінням в кошик пристрою локалізації розплаву;
• - у тимчасовому захисті бетонних та металічних несучих конструкцій плити
нижньої від руйнування коріумом на час його стікання в кошик ПЛР.
Для вирішення цих задач покриття плити нижньої з жертовного матеріалу
повинно бути багатошаровим:
1-й шар з ЦКС-М [8] - його основною функцією є зрідження перших
(металічних) порцій коріуму. Цей шар буде розплавлений і стече разом з коріумом у
вигляді шлаку в кошик ПЛР;
2-й шар з ОКА-М [9] призначений для захисту будівельних бетонних
конструкцій від термічного впливу за умов екзотермічної реакції окиснення
елементарного цирконію, що міститься в оксидній компоненті коріуму;
3-й шар виготовлений з бетону з високим вмістом оксиду алюмінію ОКА [10] і
забезпечує високу термічну та механічну міцність захисного покриття плити нижньої.

Рисунок 1 – Схема пристрою локалізації розплаву для АЕС з реакторами типу ВВЕР-1000
за тигельною концепцією:

1 - контеймент, 2 - реактор, 3 - бетонна основа, 4 - бетонна консоль, 5 - пристрій
підводу охолоджуючої води, 6 - пристрій відводу охолоджуючої води, 7 - кільцева
секція теплообміннику, 8 – кошик, 9 - силове ребро, 10 - секція теплоізолятору (БГК),
11 - вентиляційний канал, 12 - тепловий ізолятор (БГК), 13 - вогнетривкий бетон
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(ОКА), 14 - захисний проміжний шар (ОКА-М), 15 - зріджений шар на поверхні плити
нижній (ЦКС-М), 16 - касета з ЖКМ, 17 - захисний шар (БГК), 18 - шари мурувального
цементу, 19 - касети з жертовною сталлю, 20 - місце передбачуваного розриву
корпусу і виникнення течі, 21 - напрямок руху коріуму. Ділянка А дана в збільшеному
масштабі.
У теперішній час в Україні вимагає вирішення питання побудови двох
запланованих реакторів на Хмельницькій АЕС. НАЕК «Енергоатом» пропонує
будувати на українських АЕС виключно блоки 3-го покоління обладнані пасивними
системами захисту. Також висловлюється думка не продовжувати діяльність ядерних
реакторів, термін експлуатації яких вже сплив, оскільки вони належать до реакторів
2-го покоління і не відповідають сучасним критеріям безпеки. У зв’язку з цим,
найближчим часом перед українською атомною енергетикою гостро повстане
проблема побудови нових об’єктів, які відповідають сучасним стандартам безпеки.
Слід зазначити, що в останні роки в нашій країні приділялась значна увага
проектуванню пасивних систем захисту (ПСЗ) від тяжких аварій на АЕС [11, 12].
Однак розробки, щодо жертовних матеріалів без яких неможлива робота сучасних
ПСЗ, мають вельми обмежений досвід у світі, а в Україні взагалі відсутні.
У зв’язку з викладеним вище, метою даного дослідження було отримання
нових в’яжучих матеріалів для багатошарового захисного покриття плити нижньої
ПЛР активної зони ядерних реакторів. Беручи до уваги, що матеріал, який захищає
конструкції приймаючої воронки від руйнування розплавом, повинен з одного боку,
бути легкоплавким (для того, щоб забезпечити зісковзування відносно холодних
порцій розплаву та фрагментів конструкцій реактору в ПЛР), а з іншого боку –
удароміцним та термостійким, то це можливо лише за максимально високої
концентрації оксидів заліза та алюмінію в ЖМ [2].
Найбільш перспективною уявляється розробка потрібного в’яжучого матеріалу
на основі поєднання гідравлічно активних хімічних сполук оксидів заліза та алюмінію.
До

таких

сполук

відносяться

деякі

алюмінати,

ферити

та

алюмоферити

лужноземельних елементів. З цього погляду, викликає безсумнівний інтерес
чотирикомпонентна система CaO – BaO – Al2O3 – Fe2O3, що містить алюмінати
кальцію та барію, які забезпечують високу міцність вогнетривких алюмінатних
цементів, а також ферити кальцію та барію, які характеризуються високими
масовими коефіцієнтами поглинання гама-випромінювання.
На основі композицій системи було синтезовано 16 нових складів спеціальних
в’яжучих та досліджено їх фізико-механічні та технічні властивості. Виявлено, що всі
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синтезовані цементи є швидкотверднучими в’яжучими з низьким водоцементним
співвідношенням (0,20 – 0,28). Початок тужавіння 7 хв. – 31 хв., кінець – 12 хв. – 44
хв. Границя міцності на стиск після 7 діб твердіння досягає 45 – 92 МПа, після 28 діб
– 52 – 82 МПа. Надано оцінку захисних властивостей синтезованих цементів.
Розраховано коефіцієнт масового поглинання γ-випромінювання. Встановлено, що
усі склади мають коефіцієнт масового поглинання більше 100 (190 − 223 см²/г). Таким
чином, захисні властивості отриманих цементів в 3 – 4 рази перевищують
відповідний показник для звичайного глиноземного цементу, який складає 50 – 60
см²/г.
Висока

варіативність

вимог

до

жертовних

матеріалів

пов’язана

з

їх

багатофункціональністю, тому пошук одного матеріалу, який би задовольняв усім
вимогам, є безперспективним. У зв’язку з цим, нами були обрані три базових склади
жертовних в’яжучих матеріалів на основі композицій системи CaO – BaO – Al2O3 –
Fe2O3, які можуть бути основою для створення тришарового захисного покриття
плити нижньої ПЛР (табл. 1).
Отже, у результаті проведених досліджень була доведена можливість
отримання жертовних в’яжучих матеріалів на основі композицій системи CaO – BaO –
Al2O3 – Fe2O3. Найперспективнішими для створення різних шарів захисного покриття
плити нижньої ПЛР, на нашу думку, є склади перетинів СA − ВА, BA − C2F и BA − C2F
− B2F.

ОКА

10

-

ОКАМ

7,2

-

ЦКСМ

30,2

-

Al2O3

Fe2O3

не <
50
не >
30

-

15

не <
25

30

не >
15

не <
35

25

CА — BА
50 – 50
ВА − C2F
50 − 50
ВА − C2F −
В2F
25 − 50
−25
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Вміст оксидів, мас.%

СаО ВаО Al2O3 Fe2O3

Міцність при стисканні
після 28 діб

СаО ВаО

Жертовні в’ яжучі
матеріали на основі
композицій системи
СВАF

Вміст оксидів, мас.%

Міцність при стисканні
після 28 діб

Жертовні матеріли

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика відомих та розроблених жертовних в`яжучих
матеріалів

18

30

52

-

51

21

30

20

29

59

21

31

10

38

33

Таким чином, синтезовані матеріали можуть служити основою для створення
сухих сумішей, спеціальних цементів для мурування та захисних бетонів, що
використовуються в активній зоні ядерних реакторів при будівництві пристроїв
локалізації розплаву – основаних елементів сучасних пасивних систем захисту при
запроектних та аварійних ситуаціях на АЕС
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
В
УКРАЇНСЬКЕ
ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ ДО РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ РЕЧОВИН
1. Імплементація Україною європейського природоохоронного законодавства
здійснюється серед іншого за напрямами «Якість води та управління водними
ресурсами, включаючи морське середовище» та «Промислове забруднення та
техногенні загрози». У першому напрямі передбачено: прийняття національного
законодавства, розроблення положення про басейнове управління, підготовка планів
управління басейнами річок тощо. Діяльність у цьому напрямі відбувалася з 2014 р.
зі

створення

еколого-правового

інституту

інтегрованого

управління

водними

ресурсами за басейновим принципом (ІУВРБП). Рух у другому напрямі, зокрема,
передбачає: прийняття національного законодавства, визначення обладнання, яке
потребує

дозволу,

запровадження

найкращих

наявних

технологій

(методик),

встановлення інтегрованої дозвільної системи. У цьому ж другому напрямі зазначено
про необхідність встановлення контролю за загрозами значних небезпек, пов’язаних
з небезпечними речовинами (НР). В перехідних умовах українського господарства
імплементація європейських вимог у водній сфері вимагає поступовості у змінах
національного законодавства та уникнення руйнівних новел, які можуть не
відповідати реаліям сучасного стану охорони вод, економічним та суспільним
можливостям.
2. Одним з найбільш ефективних правових важелів і засобів охорони
поверхневих вод та забезпечення їх якості є законодавчі вимоги до обмеження
скидання (емісії) у воду хімічних речовин (ХР), які надходять з точкових джерел. У
загальному Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»
(далі ЗУПОНПС), зокрема, у ст. 33 визначаються такі головні види обмежень як
екологічні нормативи, що встановлюють гранично допустимі скиди (ГДС) у
навколишнє природне середовище забруднюючих ХР, а у ст. 68 передбачається
відповідальність за допущення наднормативних скидів забруднюючих речовин (ЗР).
З цього випливає, що екологічні нормативи мають двобічну цільову орієнтацію: на
техногенні джерела ХР і на якість води. Скидання ХР належить до спеціального
водокористування,

а

відповідні

екологічні
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нормативи

визначаються

та

встановлюються при здійсненні дозвільної діяльності державних органів управління.
Наразі у водному законодавстві України відсутні дієві законодавчі інструменти щодо
технічної спроможності обмеження негативного впливу джерел скидання ХР.
Йдеться не про обмеження на скиді, а про технологічні можливості самих установок,
які

спричиняють

номінації

та

обсяги

ХР,

тобто

про

«глибшу»

передачу

регулювального впливу. У ст. 39 Водного кодексу України (ВКУ) визначено «галузеві
технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти та тих, що
подаються на очисні споруди», але їх метою є лише оцінка екологічної безпеки
виробництва. Такі нормативи мають однобічну цільову орієнтацію та у загальному
випадку передбачають існування між місцем утворення ХР та водним об’єктом
додаткових технічних бар’єрів: очисних споруд.
3. Перші етапи імплементації правових інструментів охорони вод та
забезпечення їх якості передбачають поступове наближення до головного акту
водної політики Директиви № 2000/60/ЄС (ВРД) та до загально екологічних актів:
Директиви № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і
контроль забруднень) (далі ДПВ) та Директиви № 96/82/ЄС про контроль за
загрозами значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами, зі змінами і
доповненнями, внесеними Директивою № 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) №
1882/2003 (замінена Директивою 2012/18/ЄС про контроль загроз виникнення
значних

аварій,

пов’язаних

із

використанням

небезпечних

речовин).

Слід

констатувати, що ані ЗУПОНПС, ані ВКУ, ані інші акти українського екологічного
законодавства на даний час не забезпечують необхідного обсягу охоплення та
повноти еколого-правових понять, потрібних для виконання взятих Україною
зобов’язань, а більшість наявних у водному законодавстві понять та визначень
стосовно охорони вод не гармонізовані з європейськими відповідниками. Крім того,
існує відмінність української та європейської науково-технічної термінології, що є
значною перепоною на шляху імплементації.
4. У ВРД зазначено про необхідність спрямування водної політики ЄС
«стосовно запобігання та регулювання забруднення», на комбінований підхід (КП),
який використовує «регулювання забруднення у його джерелі шляхом встановлення
граничних величин емісії (виділення) та екологічних стандартів якості». У ст. 2(36)
ВРД надається визначення КП як регулювання скидів і емісій у поверхневі води за
загальними вимогами, викладеними у ст. 10. В останній визначено, що методи
регулювання емісії базуються на найкращих доступних технологіях (НДТ), але не
можуть призводити до порушення цілі якості або стандарту якості. Слід визнати, що
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поняття КП, НДТ, граничних величин емісії (виділення) (ГВЕ або ГВВ) та екологічних
стандартів якості (ЕСЯ) (або стандартів якості довкілля (СЯД)) стосовно води у
водних об’єктах і перш за все для поверхневої води належать до базових екологоправових понять. Через них відкривається шлях, зокрема, для чітких юридичних
критеріїв

екологічної

ефективності

спеціального

водокористування

в

частині

скидання ЗР та діяльності з охорони вод від впливу джерел забруднення. Але перші
вітчизняні плани та кроки наближення до законодавства ЄС у водному секторі
почалися не з гармонізації цих базових понять (категорій, термінів), а зі створення
ІУВРБП, значна частина якого запроваджена у 2019 р.
Європейське поняття «регулювання емісії» визначено у ст. 2(41) ВРД як
«регулювання, що вимагає конкретного обмеження емісії, наприклад, встановлення
граничної величини емісії або встановлення якихось інших обмежень чи умов на
впливи, характер або інші характеристики емісії чи операційні умови, які стосуються
емісії». Своєю чергою, поняття «гранична величина емісії» визначено ст. 2(40) ВРД.
Це обмеження застосовується до місця вивільнення ХР у довкілля. У літературі ГВЕ
також має іншу назву: «стандарт емісії» (emission standard). Зі стратегій проти
забруднення води, зазначених у ст. 16(6) ВРД, можна бачити, що визначення
методів регулювання забруднення пріоритетними речовинами (ПР) покладається
на керівний орган ЄС. Тоді як за ст. 11(1)(g) ВРД регулювання щодо інших ХР, які
мають назву специфічних речовин (СР), визначається на національному рівні у
розділі основних заходів програми, що створюється кожною державою-членом ЄС
для кожного району річкового басейну.
ВКУ містить два поняття, спрямованих на обмеження скидання речовин: ГДС
речовини та ліміт скиду ЗР, а також деякі заборони стосовно окремих груп речовин.
Перше

поняття

належить

до

екологічних

нормативів

водокористування

та

кореспондується із ЗУПОНПС, а друге – немає обґрунтування, належить до
інструментів

впливу

дозвільних

органів

та

на

вимогу

підзаконного

акту

ототожнюється з ГДС. Визначальною відмінністю ВКУ від ВРД є зміст екологоправового принципу обмеження та інженерне забезпечення його реалізації. Попри
наявність кодифікованого нормативно-правового акту, тобто ВКУ, значну кількість
еколого-правових вимог до ГДС розосереджено по актах нижчого рівня, що викликає
певні юридичні колізії. Такий стан регулювання скидання ЗР перешкоджає
порівнянню результатів європейської та української водоохоронної діяльності й
обумовлює

їх

дивергентний

розвиток.

Подальше

ігнорування

принципових

відмінностей у поняттєвих засадах негативно впливає на ефективність здійснення
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державної політики України у сфері охорони вод, на її наближення до вимог ЄС.
Актуальною проблемою є порівняльне дослідження українських та європейських
еколого-правових понять, які стосуються регулювання скидів і емісій речовин у
поверхневі води (ПВ) з точкових джерел (ТД).
5. З 2017 р. в УКРНДІЕП виконуються дослідження [1, 2] метою яких, зокрема,
є виявлення відмінностей у базових поняттях водних законодавств ЄС та України
щодо

скидів

(емісій)

перешкоджають

речовин

ефективній

з

точкових

імплементації

джерел

у

європейських

поверхневі
вимог,

води,

які

обумовлюють

розбіжності у здійсненні української та європейської водоохоронної політики. До
завдань досліджень належить аналітичне порівняння понять еколого-правового
інституту якості вод та її регулювання (ЕПІЯВР), застосованих в українських законах
та підзаконних актах, з тими, що містяться у директивах ЄС, та визначення
необхідності їх рецепції. На шляху вирішення завдань виявлено, що головною
перепоною імплементації європейського ЕПІЯВР є його концептуальні розбіжності
з відповідним українським інститутом, які пов’язані з відмінностю у цільовій
спрямованості ВРД та ВКУ. Відмінності у юридичних поняттях обумовлюють
розбіжності європейської та української водоохоронної діяльності, правозастосовної
практики у цій сфері. ВКУ, який існує з 1995 р. (як змінений наступник кодексу
колишньої УРСР), врегульовує, у першу чергу, відносини у галузі управління та
господарського поводження з водними ресурсами. При цьому екологічні аспекти
залишаються другорядними. Порівняльним аналізом визначено, що європейське та
українське водні законодавства мають різне цільове спрямування: водоохоронне та
господарське відповідно. Найважливішою і самостійною ціллю ВРД є охорона вод
та

забезпечення

їх

доброї

якості,

зокрема,

боротьба

з

надходженням

забруднюючих речовин (ЗР), а головним предметом ВРД – відносини у сфері якості
води. Водночас законодавче визначення поняття «якості води» у ВРД відсутнє.
Розбіжність між водогосподарською та водоохоронною спрямованістю ускладнює, а у
деяких аспектах й унеможливлює апроксимацію українського водного законодавства
до європейського. Принципові відмінності виявляються вже на рівні базових
юридичних понять та визначень. Зокрема, такі відмінності існують між поняттями
водних законодавств ЄС та України щодо забруднення і забруднюючих речовин, а
наслідки таких відмінностей обумовлюють розбіжності у здійсненні української та
європейської
найбільший

водоохоронної
негативний

політики.

вплив

на

Зазначеними

еколого-правовий

скидання ЗР (ЕППРС).
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відмінностями
підінститут

чиниться

регулювання

6. До невідповідностей вимог ВРД і ВКУ, а також й українських актів нижчого
рівня,

належить

відсутність

найважливішого

європейського

законодавчого

інструменту визначення і поліпшення хімічного та екологічного стану води: поділення
ЗР за їх походженням, поведінкою у довкіллі, властивостями й небезпекою для
довкілля та людини на ПР та СР. Відмінності спричиняються, перш за все,
відсутністю у ВКУ явно виписаного механізму поділу ХР на ПР і СР та подальшого
диференційованого ставлення до регулювання скидання цих двох категорій речовин.
Законодавча подібність СЯД та близьких українських понять (наприклад, ГДК)
досліджувалася автором за системою спеціальних ознак. Виявлено принципові
відмінності між базовими поняттями водних законодавств ЄС та України щодо
критеріїв хімічної якості поверхневих вод. У ВКУ для цього використовуються два
поняття:

«хімічний

стан

масиву

поверхневих

вод»

і

«гранично

допустима

концентрація речовини у воді». Визначено, що поняття СЯД на даний час не має
еквівалентного еколого-правового відбиття в українському водному законодавстві.
Європейське розуміння поняття СЯД і відсутність його імплементації в українське
водне законодавство руйнує концептуальну, логічну та інструментальну єдність
наближення до ВРД, створює плутанину в апроксимованій українській версії ЕПІЯВР,
надмірно ускладнює відповідний комплекс підзаконних актів. Згадані відмінності
залишають державний моніторинг вод без чітких цілей та критеріїв оцінювання якості
вод, стримують розроблення законодавчих інструментів регулювання скидання
хімічних речовин, зокрема, щодо СР, обумовлюють розбіжності у здійсненні
української та європейської водоохоронної політики. У виконаному дослідженні
виявлено принципові відмінності між базовими поняттями водних законодавств ЄС та
України щодо критеріїв хімічної якості поверхневих вод: СЯД та ГДК відповідно.
Констатовано існування в українському ЕППРС ЗР юридичних колізій щодо
вимог до скидання ХР, які виникають між ВКУ та вимогами актів нижчого рівня. Також
визначено існування глибоких змістовних розбіжностей між ключовими поняттями
щодо правових інструментів регулювання: ГВЕ (або ГВВ) у ВРД та ГДС у ВКУ.
Зазначені розбіжності викликаються теоретичним ґрунтом ГДС, яким є т.зв.
«асимілююча спроможність водного об’єкта» обумовлена фізичними, хімічними та
біологічними властивостями (змішуванням, розбавленням і самоочищенням домішок)
ділянки біля місця скидання ЗР, тобто іммісійною здатністю. Отже, ГДС
визначаються з урахуванням подальшого розбавлення ЗР за умови дотримання ГДК
у контрольному пункті водного об’єкта. На відміну від цього за ст. 2(40) ВРД ГВЕ
визначаються «без урахування подальшого розбавлення» і «звичайно мають
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застосовуватися до місця, у якому емісії вивільняються від установки». Отже, ГВЕ є
характеристикою установки. Крім того, за ст. 4 ДСЯД для ПР у деяких випадках є
можливим визначення ГВЕ за умови дотримання СЯД на межі прилеглої до точки
скидання ділянки масиву вод т.зв. «зони змішування» (ЗЗ), що робить такі випадки
подібними до визначення ГДС.
Результати систематизації та головні особливості правого регулювання емісій
ХР в європейському законодавстві у стислому вигляді наведено у таблиці. Наслідки
поділення ХР на ПР і СР та відмінності у регулюванні скидання таких речовин можна
побачити з порівняння стовпчиків 2 та 3,4. Аналізуючи цю таблицю слід наголосити,
що інструментом регулювання скидання ПР у європейському законодавстві може
бути не тільки відповідна НДТ, за якою визначається технічна межа позбавлення від
ХР та/або можливості її відведення зі зворотною водою, а й ЗЗ. Змішування
зворотної та приймальної води здійснюється на ділянці водного об’єкта у
безпосередній близькості від точки скидання, при цьому відбувається розбавлення
ХР. Вимоги до ЗЗ для ПР встановлено у ст. 4 ДСЯ, а процедура визначення ЗЗ
наведена у двох керівних документах екологічного законодавства ЄС. У літературі є
інформація про можливість використання ЗЗ для регулювання скидання СР за
національними

вимогами.

Кінцевим

нормативним

регулятором

скидання

за

європейським законодавством є значення ГВЕ для кожної з ХР. Отже, КП базується
на двох стандартах ХР: емісії, тобто ГВВ, та СЯД.
7. Проміжні результати дослідження дозволяють надати наступні рекомендації
та зробити такі висновки. Для ефективної імплементації європейського водного
законодавства парадигма української охорони вод вимагає зміни з господарської на
екологічну. Подолання концептуальних розбіжностей між законодавствами слід
починати із запровадження європейського поділу ЗР за небезпекою для довкілля,
черговістю боротьби з ними та регулювання їх скидання, а також із рецепції базових
європейських понять, зокрема, пов’язаних із забрудненням, СЯД та його похідними, з
регулюванням скидання речовин у водні об’єкти. У цьому же напрямі треба
створювати басейнові та локальні сучасні переліки СР. Важливим завданням є
необхідність законодавчого закріплення у ВКУ понять КП та НДМ щодо регулювання
скидання речовин, які орієнтується як на стандарти емісії, так і на СЯД. Отримані
результати

можуть

використовуватися

для

розроблення

законопроєктних

та

нормопроєктних пропозицій при імплементації європейського принципу регулювання
скидання ЗР. Альтернативою глибокої екологізації ВКУ шляхом рецепції зазначених
понять може стати розроблення та прийняття спеціального Закону України «Про
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охорону вод», який буде містити відповідні новели. Попри зазначені глибокі поняттєві
розбіжності у літературі було визнано, що «Законодавство України частково
відповідає вимогам директив сектору (ступінь відповідності середній), проте в
окремих аспектах потребує глибокої трансформації». Але до цього часу зазначена
трансформація не торкнулася важливого ЕППРС ЗР.
Таблиця – Головні елементи європейської структури еколого-правового регулювання
скидів та емісій ХР за ВРД та ДСЯД

Назва елементу
1
Об’єкт регулювання
Предмет регулювання
Характеристики ПВ, на які
впливає регулювання
Мета регулювання
Види ХР (за екологічним
впливом)
Еколого-політичний рівень
регулювання
Кількісна значущість ХР
(вимагає визначення
критерія значущості)
Цілі регулювання: стандарти
якості

Зміст елементу
2
3
4
Установки, ТД яких скидають (емітують) ХР у ПВ
Вміст ХР у зворотній воді
Хімічна класифікація Екологічна класифікація стану
стану води
води
Добрий хімічний
Бажаний екологічний стан
стан
ПР (у т.ч.
СР
небезпечні)
У межах ЄС (для
У національних межах
всіх держав-членів)
(басейновий, локальний)
Всі
Емітуються у Емітуються у
«значущий»
«незначущий»
кількості
кількості
СЯД ЄС для ПР
СЯД національні (басейнові,
локальні) для СР

Одиниці вимірювання
стандарту якості

АА або МАС

АА

–

Інструмент
ГВЕ за НДТ
регулювання:
ГВЕ за ЗЗ
стандарт
(опція)
емісії
Одиниця виміру стандарту
емісії

ГВЕ за НДТ

ГВЕ за НДТ

ГВЕ за НДТ

ГВЕ за ЗЗ

ГВЕ за ЗЗ

Інформація
відсутня
Маса, виражена у термінах
Інформація
конкретних параметрів, концентрацій відсутня
та/або рівня емісії, яку не можна
перевищувати упродовж одного або
декількох періодів часу
Акроніми, скорочення та позначення: ХР – хімічна речовина; ТД – точкове джерело;
ПВ – поверхневі води; ПР – пріоритетна речовина; СР – специфічна речовина; СЯД –
стандарт якості довкілля; АА – середньорічна концентрація (annual average); МАС –
найбільша допустима концентрація (maximum allowable concentration); ГВЕ –
гранична величина емісії; НДТ – найкраща доступна технологія; ЗЗ – зона
змішування.
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ВИКОРИСТАННЯМ

МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕОРІЇ КАТАСТРОФ
Екологічне середовище і техносфера є динамічною системою, схильною до
змін. Стрибкоподібні зміни, що виникають при змінах значень параметрів вивчає
математична теорія катастроф (МТК), яка є частиною якісної теорії складних
нелінійних систем.
Слід зазначити, що зв’язок теорії катастроф з промисловою екологією є
найменш вивченої проблемою і являє собою актуальну задачу екологічної науки,
оскільки дає можливість передбачати стрибкоподібні зміни динамічних зв'язків
усередині системи навколишнє середовище – техносфера і спрогнозувати вплив
«катастрофічного» перебігу подій.
Більшість екологічних проблеми мають біологічну природу й «плавні»
еволюційні зміни, але є також процеси, що мають потенціал нелінійного,
«катастрофічного» розвитку. Наприклад, перехід повільного збільшення забруднення
атмосфери мегаполісу може, раптово, привести до розвитку фотохімічного смогу,
що, цілком вкладається в «катастрофічний» розвиток подій, що описується МТК.
Алгоритм отримання математичної моделі таких процесів наступний. Спочатку
треба визначитися з критерієм екологічного стану. Наприклад, основними критеріями
можливо вважати, або приземну прозорість повітря (видимість, в метрах) - L, чим
більше, тим екологічний стан краще, або приземну концентрацію характерних для
смогу домішок повітря - фотооксидантів (в мг/м3) - С, чим більше, тим екологічний
стан гірше.
Далі

виберемо

координату,

що

характеризує

процес

смогоутворення.

Вочевидь, найбільш раціональним вибором буде загальний рівень повітряних
забруднень - y.
Також величини L і C залежать не тільки від рівня забруднення атмосфери y, а
й від безлічі інших величин або керуючих параметрів, як вони називаються в теорії
катастроф, наприклад, температури і вологості повітряних шарів, швидкості вітру,
263

наявності температурної інверсії, рівня сонячного випромінювання і т.і. , тобто можна
записати, що:
L = f1(y, a1, a2, a3, a4, .. ai),

(1)

C = f2(y, a1, a2, a3, a4, .. ai),

(2)

де f1 і f2 - деякі функції, причому можна вважати, що видимість L і концентрація
C є, в деякому сенсі, зворотними величинами або величинами, що мають різні
математичні знаки;
a1, a2, a3, a4 – керуючі параметри.

Рис. 1. Докритична залежність
видимості L від рівня забруднення у.

Рис. 2. Закритична залежність
видимості L від рівня забруднення у

В ідеалі для прогнозування розвитку фотохімічного смогу необхідно знати точні
залежності f1 і f2 або модель процесу [3], тобто знати, яким змінам керуючих
параметрів a1, a2, a3, a4, ... ai і рівня забруднення атмосфери y відповідає те чи інше
значення, наприклад видимості L. Ясно, що таку модель збудувати вельми складно.
Тому можна використати математичну теорію катастроф і отримати досить просту
модель, виходячи з мінімуму знань про функції f1 і f2.
Фотохімічний смог – наявність в атмосфері високої концентрації оксидів азоту,
вуглеводнів і інших забруднювачів в приземному шарі при потужній і протягом не
менше доби підвищеної інверсії [4], утворюється час від часу, але не є постійним
явищем. Це означає, що з одного боку відновлювальних природних властивостей
атмосфери поки вистачає для «вирівнювання» екологічної ситуації, при цьому і
соціум «намагається» знизити загальний рівень атмосферних забруднень і не
«посилювати» екологічну ситуацію, в тому числі і розвиток фотохімічного смогу. І цей
«стабільний» стан досягається при деякому середньому обсязі забруднень y і деяких
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значеннях керуючих параметрів a1, a2, a3, a4, .. ai. Якісно таку ситуацію можна
пояснити рис.1.
На рис.1 представлені 4 графіка залежності видимості L від рівня забруднення
атмосфери y. Стан атмосфери умовно позначена кулькою. Графіки відрізняються
різними наборами керуючих параметрів. Однак у них усіх залишається щось спільне стійкий стан, в межах малих відхилень, що визначається локальним одним мінімумом
кривої. Така область називається докритичною областю катастрофи.
Можливі інші, гіпотетичні сценарії, які вже мали місце в інших точках планети в
атмосфері сучасного промислового мегаполісу. Відомо те, що фотохімічний смог над
технополісом може і не «розвіється», тобто відбудеться втрата стійкого екологічного
стану.Типологічно це виражається тим, що колишній, стійкий стан атмосфери стає
нестійким, і атмосфера «звалюється» з нього в інший стійкий стан, але вже з
нульовою видимістю (рис.2). В цьому випадку при деякому іншому наборі керуючих
параметрів крива видимості L (коричневий графік) має вже новий стійкий стан
рівноваги, наприклад, з нульовою видимістю. Така ситуація називається закритичною
областю катастрофи.
Таким чином, можна зробити висновок, що катастрофа означає зміну кількості і
якості станів рівноваги атмосфери. Той набір параметрів, при якому відбувається
катастрофа, називається критичним.
Розглянемо простий приклад. Нехай є тільки два керуючих параметри: a1 і a2.
Для однієї координати y і двох керуючих параметрів в математичної теорії катастроф
є тільки одна стандартна, канонічна залежність для запису залежності функції мети:
V(y) = 0.25 y4 - 0.5 a1 y2 - a2 y ,

(3)

де V(y) - потенційна функція, яка може відображати видимість L або
концентрацію C.
Катастрофа, що має таку потенційну функцію, називається катастрофою типу
«збірки». Збірка має в докритичній області один стійкий стан рівноваги (одну ямку
потенційної функції), а в закритичній області - два стійких і один нестійкий стан
рівноваги (тобто дві ямки, розділені пагорбом).
Докритична і закритична області задаються наступним набором параметрів:
-

докритична область

а1 < 0, − ∞ > а2 > ∞
2 а1 а1
а1 > 0, а2 >
3
3
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-

закритична область
а1 > 0, а2 >

2 а1
3

а1
3

Визначимо екологічний зміст керуючих параметрів. Нехай параметр a1 задає
наявність і рівень температурної інверсії в атмосфері, яка вважається основною
причиною розвитку фотохімічного смогу, а параметр a2 = p - q,
де

p

–

відображає

рівень

сонячної

радіації,

що

сприяє

протіканню

атмосферних хімічних реакцій,
q - рівень швидкості вітру, що знижує концентрацію атмосферних забруднень.
Всі величини можна вважати віднесеними на одиницю об'єму повітря.
Для отримання динамічної моделі або моделі еволюції будемо вважати
атмосферу мегаполісу градієнтною системою. Будемо вважати, що V(y) - є функція
смогової забрудненості, тоді еволюція відбуватиметься в сторону антиградієнта
потенційної функції, так як градієнт смогової забрудненості направлений в сторону
найшвидшого зростання потенційної функції:
𝜕𝑉

qrad V(y) = 𝜕𝑦 = 𝑦 3 − а1 𝑦 − а2

(4)

Далі, в першому наближенні, будемо вважати, що швидкість зменшення
смогової забрудненості в міру зростання первинних забруднень пропорційна
швидкості росту їх викиду в часі. Тоді можна записати, що:
𝜕𝑦

𝜕𝑉

K 𝜕𝑡 = − 𝜕 𝑦 = −𝑦 3 + 𝑎1 y + 𝑎2

де K - коефіцієнт пропорційності;
dy/dt - швидкість зміни викиду первинних забруднень в часі.

Рис.3. Моделювання еволюції атмосфери мегаполіса в двох ситуаціях
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(5)

У механіці таке рівняння характерно для руху в середовищі в'язкого тертя. В
цьому випадку процес переходу з одного стану рівноваги до іншого виходить
плавним, схожим на S-подібну криву розвитку.
На рис. 3 наведено результати вирішення диференціального рівняння (5),
тобто моделювання еволюції атмосфери мегаполіса в двох ситуаціях. Графіки для
відповідних ситуацій позначені номерами 1 і 2. Для обох ситуацій параметр a1 = 3 =
сonst, тобто температурна інверсія атмосферних шарів має місце і постійна протягом
всього спостережуваного періоду.
Коефіцієнт K = 10, він визначає масштаб часу і узгоджує розмірності змінних.
Параметр a2 = p – q = 3 = сonst, тобто природні фактори сприяють утворенню
фотохімічного смогу, наприклад, рівень сонячної радіації – p і чинники, що
ослабляють цей процес, наприклад, швидкість вітру – q, знаходяться в динамічній
рівновазі, складаючи постійну різницю.
У першій ситуації. як випливає з графіків, загальний рівень забруднень y
зростає, приблизно, за S-подібною кривою, як і видимість L, досягаючи максимуму,
приблизно рівного 9 одиницям. У другій ситуації керуючий параметр, атмосферні
умови, що сприяють розвитку фотохімічного смогу, рівномірно зменшується за
законом a2= p - wt, що еквівалентно, наприклад, постійній дії сонячної радіації, з
початковою інтенсивністю p = 3, яка поступово знижується зі швидкістю w, при
відсутності значимої для процесу швидкості вітру, q = 0.
Як видно з графіка, видимість L, незважаючи на поступове зниження дії
чинників, що стимулюють розвиток смогу, все одно зростає, правда, не такими
темпами, як в першому випадку. Потім видимість L починає знижуватися, і в точці k
стає критично низькою, в нашому випадку, для простоти моделі - нульовою, тобто в
атмосфері розвиваються катастрофічні процеси смогоутворення.
Висновки
Проведено моделювання еволюції атмосфери за допомогою МТК відносно
розвитку фотохімічного смогу та інших фізико-хімічними процесів в атмосфері від
техногенного

навантаження.

Наведено

результати

моделювання

еволюції

атмосфери мегаполіса в двох ситуаціях. Виявлено, що загальний рівень забруднень
y зростає, приблизно, за S-подібною кривою, атмосферні умови, що сприяють
розвитку фотохімічного смогу, поступово знижується зі швидкістю w, при відсутності
значимої для процесу швидкості вітру, q = 0.
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Наведена

якісна

модель

дозволяє,

більш

точно,

поставити

завдання

управління загальним рівнем забруднень, аби не допустити катастрофічного
розвитку подій і визначити основні функціональні зв'язки системи управління і
моніторингу.
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ФІТОМЕЛІОРАТИВНИЙ
ЕФЕКТ
ВИРОЩУВАННЯ
МІСКАНТУСУ
ГІГАНТСЬКОГО
ЯК
ФАКТОР
ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ МАЛОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ УРБАНІЗОВАНИХ
ТЕРИТОРІЙ
Завдяки аграрній революції людство розвинулось з відокремлених племен до
розвинутого суспільства. Доведено, що переважаюча більшість ґрунтів на земній кулі
зазнають антропогенного впливу різного характеру та інтенсивності – від слабкого до
сильного. При чому, з одного боку деякі території зазнали окультурення, а інші,
навпаки – повного знищення природного ґрунтового покриву. На території
Харківської області в сільськогосподарському виробництві задіяно біля двох десятків
різновидів ґрунтів, серед яких, звісно, найбільшу частку займають чорноземи типові,
чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені важко- та середньосуглинкові ґрунти.
Незважаючи на аграрну спрямованість регіону, в досить значній кількості тут
зустрічаються і деградовані землі, на які й спрямовані наші дослідження. Корифеї
ґрунтознавчої науки Тихоненко Д. Г. та Горін М. О. [1, 2] в сучасному царстві ґрунтів
виділяють чотири групи: 1) природні; 2) агрогенні; 3) техногенні; 4) урбаногенні.
Природні ґрунти, що чисельно є самою незначною групою, збереглися в
заповідниках, національних парках, на нерозораних схилах балок, у немеліорованих і
нерозораних річкових заплавах, під корінними лісами. Орні агрогенні ґрунти є
симбіозом

природного

та

антропогенного

ґрунтогенезу.

Техногенні

ґрунти

формуються штучно у ході рекультивації після видобутку корисних копалин, під час
будівельних та інших робіт.
Основну увагу в наших дослідженнях приділено урбаноземним ґрунтам, або
урбаноземам –антропогенно зміненим ґрунтам міських територій, штучний профіль
яких має поверхневий шар товщиною до 50 см, створений людиною шляхом
насипання, перемішування, поховання матеріалів (субстратів) суто урбаногенного
походження. Взагалі, рекультивація земель в урбанізованих середовищах відносно
новий напрямок досліджень. Враховуючи негативну тенденцію загальної екологічної
ситуації на планеті, науковці різних галузей пропонують різноманітні шляхи щодо
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покращення умов нашого існування. Зважаючи на той факт, що більшу частину свого
життя сучасна людина проводить саме в містах, стабілізація екологічної ситуації має
прямий позитивний вплив на здоров’я людини.
Окультурення урбаноземних ґрунтів є можливим завдяки фітомеліоративним
заходам. Фітомеліорація передбачає використання рослин (фітомеліорантів), які
дозволяють зберігати цінні якості ґрунтів, та сприяють накопиченню вологи,
очищенню від бур'янів, збагаченню ґрунтів органічними речовинами і при цьому,
помітно зменшують небезпеку вітрової та водної ерозії [3].
Фітомеліоративний ефект залежить від багатьох факторів, серед яких:
тривалість життя і продуктивність рослин, співвідношення підземної і надземної
частин біомаси, будови і характеру профільного розподілу кореневої системи.
Загалом продуктивність культур слід оцінювати не тільки за величиною
урожаю основної (товарної) і побічної продукції, а також виходити з кількості
кореневих решток, які акумулюються в ґрунті. Фітомеліоративний вплив рослин
виявляється в тому, що при їх навіть не тривалому вирощуванні покращуються
властивості ґрунту: знижується кислотність; збільшується запас поживних речовин;
покращується поглинальна здатність, буферність, вологоємність та водопроникність;
відбувається урізноманітнення мікрофлори, внаслідок чого посилюється його
біологічна активність та покращується агрегатний склад [3]. Одночасно з цим,
науково-обґрунтований підбір рослин-фіторекультивантів дає змогу не тільки
покращити стан урбаноземів, як малопродуктивних ґрунтів, але і отримати
економічний та енергетичний зиск, якщо в якості таких рослин будуть обрані
енергетичні культури другого покоління.
Для урбаноземних ґрунтів фітомеліорація або фіторекультивація шляхом
вирощування енергетичних культур є розумною ресурсозберігаючою солюцією
поступового

повернення

їх

у

максимально

наближений

до

природного

агроекологічний стан. Рекультиваційні заходи, особливо на таких ґрунтах, як
урбаноземи, повинні в першу чергу бути направлені на поліпшення функціонування
ґрунтово-фізичних факторів, що характеризують та відповідають за здатність ґрунтів
забезпечувати потребу рослин у воді, повітрі, теплі і в цілому розвитку їх
продуктивності, а також успішно реалізувати в урожаї залишковий запас поживних
речовин із ресурсів ґрунту та поступовим його нарощуванням [1-3].
Наші

дослідження

проведено

на

території

студмістечка

ХНАУ

імені

В. В. Докучаєва на трьох урбаноземних ґрунтах. В якості фітомеліоранта було
використано енергетичну культуру – міскантус гігантський. За роки проведення
270

досліджень (2017–2019) нами був виявлений позитивний вплив не тільки на біологічні
властивості урбаноземів, але і на фізичні властивості, зокрема – на структуру ґрунтів.
Таблиця 1 – Зміна структурно-агрегатного складу урбаноземів за вирощування
енергетичних культур

Варіант

Шар
см

ґрунту,

Вміст фракцій, %, розміром,
Коефіцієнт
мм
структурності, Кс
> 10
10-0,25
< 0,25

Урбанозем чорноземний
0-20
18,1
Контроль
20-40
12,7
0-20
15,4
Міскантус
20-40
10,1
Урбанозем літоземний
0-20
5,8
Контроль
20-40
4,9
0-20
8,4
Міскантус
20-40
5,3
Урбанозем чорноземно-лучний
0-20
17,0
Контроль
20-40
12,3
0-20
10,2
Міскантус
20-40
8,3
Міскантус

гігантський

доволі

75,4
73,1
82,2
79,9

6,5
14,2
2,4
10,0

3,1
2,7
4,6
4,0

59,4
53,1
67,6
60,5

34,8
42,0
24,0
34,2

1,7
1,1
2,1
1,5

80,4
73,2
82,8
79,1

8,6
14,5
7,0
12,6

3,1
2,7
4,8
3,8

сильно

вплинув

на

структуроутворення

урбанозему чорноземного, свідченням чого є значна кількість агрономічно-цінних
агрегатів (10 – 0,25мм), що сягає 82,2 % в шарі 0-20 см та 79,9 % в шарі 20-40 см
порівняно до 75,4 % та 73,1% на контролі. Коефіцієнт структурності під міскантусом
гігантським в урбаноземі чорноземному виріс з 3,1 до 4,6 у верхньому шарі. Такі
позитивні результати можна порівняти з дією багаторічних трав на культурних
ґрунтах.
Покращення структурності ґрунтів – не

єдиний

аргумент

на користь

вирощування міскантусу гігантського задля фіторекультивації урбаноземів. Нами
були проведені дослідження щодо визначення активності ферменту протеази в цих
ґрунтах [4, 5]. Виявлено, що активність протеази урбанозему чорноземного була
стабільною протягом років проведення досліджень, з більшими значеннями цього
показника під рослинами міскантусу гігантського. Урбанозем літоземний мав стрімкий
стрибок активності протеази на початку досліджень – 90,0% в кінці вегетаційного
періоду в 2017 році під міскантусом гігантським, порівняно до 40,4% на контролі. В
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наступні роки протеазна активність значно знизилась, проте різниця між контрольним
варіантом і варіантом з рослинами в середньому була 10,0%.
Активність протеази, як і взагалі багатьох ферментів, залежить від кількості
ґрунтової вологи. В останні роки спостерігається невтішна тенденція до зниження
кількості атмосферних опадів. Через це, активність ферменту знижувалась з 2017 по
2019 роки, проте різниця між варіантами на всіх дослідах була ідентичною: максимум
був саме під рослинами міскантусу гігантського.
Динаміка

чисельності

ґрунтових

безхребетних

також

є

важливим

діагностичним показником здоров’я ґрунтів [6]. Досить чутливими до умов
навколишнього середовища є колемболи (ногохвістки). Найбільше колембол з-поміж
досліджуваних ґрунтів зафіксовано на урбаноземі літоземному. Восени 2017 року
чисельність колембол під рослинами міскантусу гігантського становила 3840 екз./м2,
а за два роки, через умови недостатнього зволоження, восени 2019 року – 2267. На
контролі, відповідно, кількість колембол була 347 та 133 екз./м2. Це досить
неочікуваний позитивний результат, тому що урбанозем літоземний не є ґрунтом –
це вихід породи. Ми пов’язуємо це безпосередньо з дією кореневої системи
міскантусу, що утворює так звану «парасольку», завдяки чому створюються
комфортні для мезофауни умови існування.
Мезофауна ґрунту також відіграє значну роль в процесі грунтогенезу [7].
Люмбрициди, або дощові черв’яки, завдяки своїй життєдіяльності покращують
властивості ґрунту, в тому числі і структуроутворення.
Втім, на урбаноземі літоземному, незважаючи на активність мікрофауни,
люмбрицидів виявлено не було.
Проте, на урбаноземі чорноземному та урбаноземі чорноземно-лучному нами
зафіксована незначна динаміка чисельності дощових черв’яків в роки дослідження.
Найбільша

різниця

отримана

нами

восени

2018

року

в

урбаноземі

чорноземному. Тут в середньому на контрольному варіанті на 1 м2 зафіксовано 3
екземпляри, а під міскантусом – 6,3. Низьку активність люмбрицид за період
дослідження ми пов’язуємо з незадовільними умовами зволоження в першу чергу
через порушені водні режими описаних в роботі урбаноземів. Основні причини цього:
антропогенне осушення, ерозійні процеси та антропогенне втручання в екосистему
ґрунтів в процесі урбанізації.
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Для

забезпечення

ефективного

функціонування

автотрофних

азоттрансформуючих бактерій – нітрифікуючих І та ІІ фаз й anammox-бактерій,
протягом тривалого часу в дещо нестабільних умовах навколишнього середовища
(через мінливість складу стічних вод і навантаження на мікробіоценоз) важливо
визначити

оптимальні

життєдіяльності

за

біоценозу.

основними
Вибір

екологічними

оптимальних

чинниками

параметрів

умови

для

ускладняється

необхідністю очищення стічних вод і від органічних сполук, і від сполук азоту, а отже
створенні найсприятливіших умов для життєдіяльності гетеротрофних і автотрофних
бактерій.
Проточні умови культивування є вагомим екологічним чинником формування
іммобілізованого мікробіоценоза. Ці умови забезпечують стабільність (в певному
діапазоні) концентрацій основних органічних та азотвмісних сполук в середовищі та
стабільність інших екологічних чинників – рН, солевмісту, концентрації розчинного О2
тощо (за умови стабільності складу стічних вод, що подаються на очистку).
Вплив розчинного кисню на процеси деазотації водного середовища
іммобілізованим мікробіоценозом в проточних умовах культивування.
Для ефективної деамонізації та деазотації середовища в одному біореакторі
необхідно поєднати протилежні за кисневим режимом мікробіологічні процеси.
Лабораторна біодискова установка при проточному режимі роботи являє собою
реактор неповного витиснення [1], тому кисневий режим уздовж конструкції реактора
з іммобілізованим мікробіоценозом на носіях дещо відрізняється [2]. Але основним
чинником такого поєднання аеробних, анаеробних та аноксидних процесів в одній
установці із збереженням їх ефективності є іммобілізація мікробіоценозу.
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Для виявлення кількісних показників впливу концентрації кисню на активність
окислювальних процесів, що здійснював іммобілізований мікробіоценоз, провели
серію експериментів з обробки висококонцентрованих за органічними сполуками
стічних вод в біодисковій установці.
Розглядаючи вплив розчиненого кисню на видалення N-NH4 (деамонізацію
середовищі) можна виділити 2 групи дослідів: з концентрацією розчиненого кисню ≤
4,0 та ≥ 4,0 мг/дм3 (табл. 1).
Таблиця 1 – Вплив розчиненого кисню на видалення N-NН4

Групи дослідів,

Вихідні характеристики стічних вод

залежно від
концентрації О2,

мг/дм3

ХСК, мгО/дм3

1,0 – 4,0

4,0 – 6,4

N-NH4, мг/дм3

Розчинений

ΔN-NH4,

О2, мг/дм3

мг/дм3

823

79,9

1,8-3,65

27,0

875

58,2

3,4-3,85

58,1

1646

25,5

3,5-3,9

18,02

2000

26,3

3,2-3,3

25,9

2940

38,4

3,7-3,85

33,1

823

72,8

4,2-5,73

68,6

2000

33,95

4,2-5,7

33,8

5761

141,7

2,9-5,4

136,2

8230

90,7

5,7-6,34

63,4

Як видно, при підвищенні концентрації розчиненого О2 в середовищі
видалення амонійного азоту (не залежно від ХСК середовища) суттєво (на 20 – 100
%) підвищується: при концентрації О2 1,0 – 4,0 мг/дм3 деамонізація становить 25,9 –
58,1 мг/дм3, а при концентрації О2 4,0 – 6,4 мг/дм3 – 33,8 – 136,2 мг/дм3. Така
залежність свідчить про наявність активної нітрифікації І фази, яка відбувається не
зважаючи на зверх високі концентрації органічних сполук в середовищі.
Вплив температури на деазотацію водного середовища іммобілізованим
мікробіоценозом у проточних умовах культивування.
Деструкція органічних сполук і сполук азоту іммобілізованим мікробіоценозом
при обробці стічних вод в лабораторному біореакторі у проточних умовах
відбувається

за

допомогою

ферментативних
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систем

мікроорганізмів.

Синтез

ферментів і їх активність залежить від багатьох екологічних чинників, серед яких
одним з найвагоміших є температурний режим.
Для визначення впливу температури на життєдіяльність іммобілізованого
біоценозу, досліджували процес очищення води від сполук азоту та органічних
сполук (БСК5) в умовах різних температурних режимів, які створювали штучно.
Розглянуто чотири температурних режими: психрофільний – 14 °С, мезофільний 1 –
20 – 22 °С, мезофільний 2 – 28 – 33 °С, термофільний (термотолерантний) 36 – 37 °С.
Результати дослідження наведені в рис. 1
Як видно, найменші залишкові концентрації сполук неорганічного азоту та
БСК5 (на зважаючи на дещо підвищені концентрації цих забруднень на вході)
спостерігались при обробці стічних вод при температурі 28 – 33 °С. Подальше
підвищення температури привело до збільшення залишкових концентрацій як
органічних речовин, так і сполук неорганічного азоту, тобто погіршенню видалення
забруднень.
Ефективність видалення сполук азоту та органічних речовин іммобілізованим
мікробіоценозом в проточному режимі обробки [3] в залежності від температури
стічної води представлена графічно на рис. 1. Як видно, максимальні значення
ефектів очистки, досягнуті в експериментах, становили: за органічною речовиною
(БСК5) – до 98,8%, за амонійним азотом – до 99%, за азотом нітратів – до 84,2%.
Причому при підвищенні температури ≥ 33 °С ефективність видалення нітратів
суттєво падала, що зменшувало загальний ефект деазотації води.
100

БСК5, %

Ефект. видалення, %

90

N-NH4, %

80

N-NO3, %

70
60
50
40
30
20
10
0
14 С

(20 - 22) С

(28 - 33) С

(36 - 37) С

Температура стічної води, °С
Рисунок 1 – Динаміка ефективності видалення сполук азоту і органічних речовин (за БСК5)
від температурного режиму

Отже, з даних рис. 1 видно, що окиснення органічних речовин і деазотація
стічних вод іммобілізованим мікробіоценозом протікає особливо ефективно у межах
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температурного діапазону – (22 – 33) °С. Це свідчить про те, що хоча процес
видалення сполук азоту за участю автотрофних бактерій в біореакторі відбувається в
широкому діапазоні температур, температурний оптимум процесу показує, що
деазотуючі

мікроорганізми

іммобілізованого

мікробіоценозу

відносяться

до

мезофільних.
Вплив наявності органічних речовин на деамонізацію водного середовища
іммобілізованим мікробіоценозом у проточних умовах культивування.
Відомо, що органічні речовини інтенсивно інгібують деамонізацію середовищ
як мікроорганізмами нітрифікаторами [4, 5], так і anammox-бактеріями [6]. Ці групи
бактерій відносяться до типових автотрофів, ферментні системи яких дуже гостро
реагують

на

наявність

органічних

сполук

в

середовищі

розвитку.

Проте

експерименти, виконані з іммобілізованим мікробіоценозом в проточних умовах
довели, що умови, створювані в цьому ценозі, дозволяють реалізувати активність
автотрофних нітрифікуючих мікроорганізмів навіть при дуже високих концентраціях
органічних речовин (˃ 1000 мгО/дм3) в середовищі. Таке явище дозволяє не
виключати також і діяльність іншої автотрофної групи, що зумовлює деамонізацію
водних середовищ – anammox-бактерій.
Таким

чином,

можливо,

за

рахунок

будови

та

структури

біоплівки

іммобілізованого мікробіоценоза, який формувався в присутності надзвичайно
високих концентрацій органічних речовин та високих концентрацій N-NH4 в
середовищі, склалися такі просторові відносини в цій біоплівці, які дозволяють
активно метаболізувати як гетеротрофним, так і автотрофним мікроорганізмам і
окиснювати як органічні сполуки, так і неорганічні сполуки .
Ефект видалення N-NH4 , %

120
100
80
60

y = -7E-07x2 + 0,0027x + 95,428
R² = 0,7312

40
20
0
0
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Рисунок 2 – Вплив концентрації органічних сполук на ефективність деамонізації стічної
води іммобілізованим мікробіоценозом
277

На рис. 2 представлено залежність ефекту деамонізації, яка досягнута в
експериментах з концентрованою за органічними сполуками стічною водою. Як
видно, стале пригнічення процесу деамонізації в цих експериментах спостерігалось
при ХСК вхідної води ≥ 6000 мг/дм3 .
Динаміка рН середовища в процесі обробки стічних вод в біодисковій
установці в проточному режимі.
Активна реакція середовища (рН) мінералізованої стічної води становить 7,4 –
7,9. Висококонцентрована стічна вода молочного виробництва, яка поступає на
обробку, містить розчинені органічні речовини і високий вміст сполук азоту, при
цьому рН таких стічних вод може бути менше 5,0. Таке значення цього екологічного
чинник може гальмувати процес окислення органічних речовин і трансформування
азоту на початку обробки. Так рН води, що надходила на очищення, коливався в
широкому діапазоні: від 4,5 до 7,3. А в процесі очищення величина рН рідкого
середовища – стічної води зміщувалась на слабко-лужне – до 8,7 (рис. 3).
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рН 9
8
7
6
5

4
3

1 серія

2

2 серія

1

3 серія

0
0

1

2

2,5

3

Час очищення, год
Рисунок 3 – Активна реакції середовища рН залежно від терміну обробки стічної рідини
іммобілізованим біоценозом у проточних умовах дискового біореактора

Як видно, навіть при подачі в біореактор стічної води з екстремальним (не
допустимим для біологічної очистки в аеротенках) рН – 4,5, через 2 год обробки рН
середовища виходить на полку рН: 8,0 – 8,5.
Таким чином, експериментально встановлено оптимальні за основними
екологічними чинниками умови для життєдіяльності іммобілізованого мікробіоценозу,
які ефективно деамонізують та деазотують стічні води.
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СПЕЦИФІКА РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЯК ТОЧКОВОГО
ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО
МОРІВ
Запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і покращення їх
екологічного стану є одним з основних національних пріоритетів в області охорони
навколишнього природного середовища і раціонального використання природних
ресурсів [1].
В умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва охорона водних
ресурсів стає невід’ємною складовою під час розробки і виконання системи ведення
господарства. Виключити антропогенне навантаження на водні об’єкти стічними
водами сільськогосподарського виробництва на даний час не можливо, як

і

на

перспективу.
Одним з ключових показників у вирішенні проблеми забезпечення екологічної
безпеки Чорного та Азовського морів є впровадження прогресивних, екологічно
безпечних технологій в основних видах економічної діяльності в приморських
регіонах, зокрема в зрошувальному землеробстві.
Екологічна безпека зрошувальних земель залежить від природних (клімат,
рельєф,

материнські

породи,

ґрунтові

води…)

та

антропогенних

(спосіб

землекористування, сівозміни, агротехніка, поливні і зрошувальні норми, якість
поливної води, тривалість зрошення, внесення мінеральних добрив та засобів
захисту

рослин,

забруднення,

ерозія,

ущільнення…)

факторів

впливу.

При

недотриманні екологічних норм ведення зрошувального землеробства, відсутності
управління екологічною безпекою на зрошувальних системах відбуваються значні
зміни їх екологічного стану [4].
Особливо гостро проблема екологічної безпеки стоїть в районі рисових
зрошувальних систем. Не зважаючи на відносно невелику площу рисосіяння у
порівнянні з площею зрошувальних систем, рисові зрошувальні системи складають
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найвищу

екологічну

небезпеку.

Вони

характеризуються

великими

об’ємами

водокористування. 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 та Азовського морів. Відведення зворотних вод з рисових
зрошувальних систем відбувається 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 [2, 3, 5, 6], порушуючи їх гідрохімічний та гідробіологічний режим. При
цьому особливу небезпеку для навколишнього середовища становлять пестициди,
якими обробляють більше 90% посівів рису.
Виходячи з цього, основним завданням даної роботи було розробка
рекомендацій

щодо

впровадження

на

рисових

зрошувальних

системах

водоохоронних заходів по зменшенню та попередженню забруднення шельфу
Чорного та Азовського морів дренажно-скидними водами.
Перш за все стоїть завдання виявлення специфіки рисових зрошувальних
систем як точкових джерел забруднення Чорного та Азовського морів.
В 2017 та 2018 роках виконувалась НДР щодо розробки ранжованого переліку
точкових джерел забруднення морських вод [7]. В межах цього дослідження показана
роль рисових зрошувальних систем у забрудненні морських вод прибережної
частини українського шельфу. Для прикладу наведемо дослідження по Херсонській
області.
В

Херсонській

області

в

результаті

інвентаризації

встановлено

17

водокористувачів, які скидають зворотні води до заток Чорного моря (табл. 1).
Найбільший об’єм зворотних (стічних) вод відводиться МКП «ВУВКГ м. Херсон»
(40%). 14% від загального об’єму скидних вод відводить до Чорного моря Скадовське
управління водного господарства. А далі за об’ємом скидних вод ідуть господарства,
які вирощують рис: ТОВ «Більшовик» (7%), ТОВ «Івашківський інкубатор» (6%),
Дослідне господарство Інституту рису (4%) і т. д.
Якість скидних вод основних водокористувачів Херсонської області наведена
на рис. 1 та рис. 2.
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Таблиця 1 – Перелік основних підприємств Херсонської області, які скидають в поверхневі
води зворотні (стічні) води

з/п

1650234

МКП "ВУВКГ М.ХЕРСОНА"

Об’єм
зворотних
(стічних) вод,
млн. м3
17,2

2651010

ХДЗ "ПАЛАДА", М.ХЕРСОН

0,013

3651315

КП "ОЧИСНI СПОРУДИ",М.СКАДОВСЬК

0,516

4650541

СТОВ "БIЛЬШОВИК", СКАДОВСЬКИЙ Р-Н

3,046

№
Код

5650547

2

3

4

5

6

7

КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н

2,13

Ф/Г "АГРОСПЕКТР", КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н
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Рисунок 1 – Концентрації забруднюючих речовин (мг/дм3) у зворотних водах основних
водокористувачів Херсонської області
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Рисунок 2 – Концентрації забруднюючих речовин (мг/дм3) у зворотних водах основних
водокористувачів Херсонської області

Таблиця 2. – Характеристика точкових джерел забруднення прибережної смуги
Херсонської області

Тип джерела
Зворотні води

Тип впливу

Кількість
точкових
джерел

Зосереджений,

комунального

концентрований

господарства
Зворотні води

Зосереджений,

промисловості

концентрований

Зворотні води
зрошувальних та
дренажних систем

Зосереджений,
концентрований

Об’єм скидання
зворотних
(стічних)
вод,
3
млн. м

2

17,716

1

0,013

14

24,832

Промислові стічні води скидає одне підприємство, об’єм яких складає всього
13 тис. м3. Основний об’єм зворотних вод (майже 25 млн. м3) відводиться 14-ма
джерелами зрошувальних та дренажних систем. Таким чином, в Херсонській області
основними джерелами забруднення заток Чорного моря є дренажні води дренажних
систем Скадовського і Каланчацького управлінь водного господарства, які знімають
підтоплення населених пунктів, а також рисові зрошувальні системи в Скадовському,
Каланчацькому та Голопристанському районах.
Отже, рисові зрошувальні системи є одним з основних точкових джерел
забруднення Чорного та Азовського морів на півдні України.
За результатами проведених багаторічних досліджень можна зробити наступні
висновки:
1. Проведений

аналітичний огляд науково-технічної літератури, відомчих

матеріалів та результатів власних досліджень дозволив виявити специфіку рисових
зрошувальних систем як точкових джерел забруднення шельфу Чорного та
Азовського морів
2. Детальний аналіз складових технології вирощування рису дозволяє
оптимізувати

водокористування

та

врахувати

особливості

нормування

водовідведення з рисових зрошувальних систем.
3. Розроблена УКРНДІЕП методика розрахунку виносу пестицидів дозволяє
прогнозувати наслідки застосування засобів захисту рослин.
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4. Для зниження та попередження забруднення дренажно-скидних вод рисових
зрошувальних

систем

агрохімікатами

і

відповідно

зниження

антропогенного

навантаження на затоки Чорного та Азовського морів складено перелік існуючих
водоохоронних заходів.
5. Сформований комплекс водоохоронних заходів включає:
•

попереджувальні заходи організаційно-господарського характеру;

•

систему агротехнічних прийомів;

•

застосування

інженерно-меліоративних

заходів

з

урахуванням

різнорідності ґрунтово-меліоративних умов району рисосіяння.
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