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ttлаt'ерспекtftuвuразвumt<узабвпечеtlняOезпекuNсаmIпс,чIлJ.D'IUсIIL'

при лiквiдацii наолiдкiв аварiй на нафтопроводах залуйютъся центаJIьнi i мiсцевi

]ргани виконавчоi в;tади, органа}{и мiсцевого са}dоврядУоuпп", пiдпорялкованi Тм силла i

}асоби, пiдприемства, устаIIсви та оргаrriзашii нсзшIежt{о :io ф:ч}l _**"HocTi 
та виду

liяльностi. Заходи, якi проводяться у вIII1адках в}Iливу нафтопролуктiв та забрудненнЯ

водойм i t-lавколиlшлього серодовища: лл ллй*.rтт,Ацgсif,
1. Розгортання мережi спостереженнrI i лабораторЕого контропю за забрулненням

груятiв, води, розповсюдх(енЕrIм забруднюючих речовин,
2. ВстаноВлеflIIЯ загороl{жОнь на водотоках дJIя затримtси i збору нафтопродуктiв з

поверхнi воли. 
_ __лl__л_*л*.,,;т.

3. Заходи з очищеншI борегiв i землi в районi виливу нафтопродуктtв,

4. ВикорИстаннЯ су{асниХ сорбентiв - д..rрукrорiв дляЪiквiдацiТ аварiйних розливiв

нафтопродуктiв' 
rлг^ Dliтrгlняннg зя rдii наолiдкiв аварiй, якi пов'язапi з

ffля успiшного викоцання завдань fiри пlквlда

виливом нафтопролуктiв та IIодшБшцý{ забрудненням навколишнього серодовища

fiропонуетъ.п ,uо.urr*оити пiдроздiпи аварiйно-рятувалъlшх загонiв рiчковимrr (морськими)

бонами, абсорбцiйними бонамlт, окiмераrи, розбiрними резервуараIчIи, фiпьтрувальними

установками та сорбеНТаIч{И-Леструкторами,

Лiт,ература:

1. Закоtr УкраiЪи ,Kllpo захист flаселення i тЁриiорiй вiд надзвичайних скrуаuiй техноге}lЕо_

го та fiриродЕого характеру> вrд 08,06_2000.року Ns1809,

2. Нацiональна доповiдь про с,гаII техногеЕноТ та природно1 безlrеки в УlсраТнi,

з. Патин С.Д. кНефть и экоJIоп{я кокгцнентальЕого шлейфдр, - М,: вниро, 2001 год, 24"l с,

},дк 656.089.2

ЗАСТОСУВАНIIЯ СОРБЕНТIВ ДРСТРУКТОРIВ
при лIквIдАцII Екологшних нс

,Щеньковuч Ю.Б,

В.М.Ковальчук, старший викпадач кафедрlл П'Г та АРР

/{.О.Чалий, виклалач кафелри ПТ та АРР

львiвсъкий державний унiверситеi безпепи rкитгедiяльностi

[1роблема забруднеrrня наI}коЛишIньогО середовища нафтопродуктами ви}Iикла одЕо_

часно з початкоIчI виКоРИстаЕIIя людиЕою природно1 вуглеводневоi 0ирот]ини, Втрати нафто-

продуктiв пu.*й** riмм, иафтобазах, пiдtриемстlах нафтопереробки офiцiiiно не повиннi

n'"p.""or1," жчЗYообiry, в дiйснЪстi х воrrи зIIачно бiпьшi,

Система магiотраrьних нафтопроводiв Украrни вюIючае 4767,1кпt нафтопроуолi_l$лl,л-

нонитковОму вимiрi) дiамсгроМ до rZiЪ"Ы"ййо,.Sr нафтоперекачуваJьliу gr'нцiю ЁIПС), 1

резервуарrмй парlсi з 79 резервуарами загаJьною номiна,,ьЙю cMнicTto 1083 тис, кФ,м,Робоry

нпс забезпечутотъ 176 HacoctpTx urр..Йu Йоry**онiстlо до 12500 мЗ/год [2],_ __,,.__:ч

з цiеi причини оцiнка впливу аварiй цн системи на довкiллll, розробка рекомеЕдацlи

по ус}.неНню ikцix наслiдкiвТа створення системи екологiчноi безшеки регiошiв s одвим iз

uрiоритетнвх напрямкiв M}Ic vкрыпи. lонуlочi метOди лiквiдацii екологiчних наслiдкiв ава-

рh, паqтопродуктами дуже недосконалi,

ToTrry необхiлно застосовувur" .u"обr, якi мiнiмiзують кiлькiсть сиJI - сорбенти де-

структори. До "Йl*rпu*"пr* 
сЪрбuiйних методiв варто вiднести дефiцитнiсть сорбшiйних

матерiалiв, виготовлення яких гrо'ребуе скJIадних техньлогiй та значних матерiальних зац)ат,



Мiаttнароdнg rlаJ,ково-пракmuчна ко нфереttлllя t<ypcaHmiB i сtпуёенmlв

На Украiнi виготовляються та icHye можливiсть використання таких сорбентiв як
кЕконадiн> та глауконiт.

БiОпрешарат "Еконадiн" .- це iммобiлiзованi за спецiаrrъною технологiею на органiч-
ЕОМУ СУбСТратi (торфi) непаiогенлli бактерii-деструкторлt, видiленi з гrриродfiого середовища.
ЗастосуваНня преIIаРаrу "ЕкоНадiн" -- сорбенry та деструКтора вуглеводtлiв нафти, дозвоJI;Iе
блокуватrr наф,гове забруднення водшого середовища у короткий TepbTiH, попередити fiоши-
РеIrrrя i ЛiквiдУвати його з мiнiмапьною екологi,rною шкодою. Даний препарат екологiчно
беЗпечтrий. Не токсrцrий. Без запаху. Пiд час реалiзацii методу преrтарат наноситъся на за-
брулнеuу водну поверхню тонким шаром.

первиurтий сорбуючий ефею виявJuIеться з першЕх хвиJIин спостережеrrня. Насипна
щiльнiсть: 120-1З0 г/л. Об'см абсорбувшrrя: 1 л бiосорбеrrry на 0,8-1л нафтопродуrсгу. (Ще озна-
чае що 100 л бiопрепарату "Еконадiн" абсофуе вiд 80 до 100 л рiдини, яку шеобхiдно зiбрати).

.ЩеСТрУкцiя: препарат забезпечуе деструкцiю вугпеtsодfiiв пафти в природному серед0-
вищi До кiнцевкх продуктiв розкладу (н2о и coz) i не поцюбуе обов'язкового збирання.

використання бiотехнологii з застосуваfiшям препарату <ЕкоцадiнD в apceнaJli засобiв
для швидкого pearyBaHfiJI при "цiквiдацii нафтового забрудrrення води та фунту дозволяс:

блокуватИ у стислi строки забруднення i попереджрати його розповсIодження;
лiквiдуваТи забрlцНеrrтш З MiHiMaJIbEиMи екологiчяими збитками;
забезпечуватиподЕrjlьшу пролонгова*lу дiю по вiдновленню fiрироднЕх бiоцеtlозiв з за-
лученням i стимуляцiею бiо"шсlгitlних механiзмiв самоочищоння.
природнiй мiнерал гзrаукоrtiт, який в подальшому активусться, зв'язус хiмiчнi akTllBui

речовини i не вiддае ix назад в Еавколишне сереДовище. BiH погликае солi важких MeTa;riB
(Сц РЬ, Zn), нафтУ та нафтоПродук,гII, ралiонуклiди, токсиirи та iншi токсичнi сIIолуки,

Г.шауконiт придатний до використаннrI на рiзних поверхнrIх: асфапьтi" бетонi, rplTrTi,
леревi i т.д.

f[еревага глауконiта в тому, Що пiс.гrя очистки об'ектiв, що зазнали забрудненI{я, IIев-
ною кiлькiстrо сорбенту, rпкiдливi речовини досягають Гýк.'гаким чином обрььленi по,,орх-
Hi являюТься сановНими та придатЕиМи до подglJIьшого використання, HaBiTi для сiльського
господарС,гва. При цьому очищвний сорбентом фунт запишаеться на MicTi, що викJlючае до-
датковi витратИ на йогО rlодальшУ 1,тилiзацiЮ. йогО поява в 1pyHTi нормалiзуе його структу-
ру, неfiтра-пiзус небезпе.lнi з'еднатrня.

ГлауконiТ поглIiна€ фенол, бензол та ефектлtвно fiоглицас наф.гопродукти, добре змо-
чуеться вугJIеводIIями нафти. При yTBopeHHi нафтових.rи розливiв мастила на волi чи iнших
ПОВеРХОНЪ НеОбХiДНО ПОСИfiати ik глауконiтовипr пилоN{, BiH не розwl}Iяе:lъся, tuвидко розсм-октуеться, (кВтягУе> та нейтра-тriзуе rrлiвку.

ГлауконiТ не горючIlй, Ее токсlrчний, не розчиня€тъся у водi, кислотах, JIугах. TepTuiH
зберiгання необмежений.
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