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ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЬВАНІЧНИХ  

ВИРОБНИЦТВ 
 

Техногенна небезпека гальванічних виробництв (ГВ) полягає у тому, що в довкілля надходять іони 
важких металів (ІВМ), які не були використані у технологічному циклі. На переважній більшості 
підприємств у технологічних процесах нанесення гальванопокриття корисно витрачається лише 10 – 30% 
солей важких металів, решта скидаються із промивними водами в мережу виробничого водовідведення і 
стають невід’ємною частиною стічних вод гальванічних виробництв (СВГВ).  

Одним із шляхів, який підвищує техногенну безпеку ГВ, є впровадження оборотних систем водного 
господарства. Проте і такий підхід не усуває проблему ізолювання системи водопостачання підприємства 
від гідроекологічного резервуара. З часом у системі оборотного водопостачання солевміст зростає до таких 
величин, що її подальше функціонування стає неможливим. Така система вимагає підживлення свіжою 
водою із одночасним скиданням частини об’єму очищених СВГВ − продувних вод.  

Якість продувних вод залежить від ефективності роботи очисних споруд (ОС). У сучасному 
виробництві вода, яка повертається в технологічний процес, не вимагає високих показників очищення щодо 
ІВМ. Крім цього, на працюючих підприємствах  більшість ОС морально та фізично застаріли, вони не 
відповідають сучасним вимогам щодо ефективності очищення стічних вод від ІВМ не тільки перед їх 
скиданням у природні водойми, але й у системи господарсько-побутового водовідведення. Таким чином у 
зовнішні вододжерела надходять продувні води із понаднормовими концентраціями ІВМ, що являє собою 
техногенну небезпеку.  

При будівництві та реконструкції водовідвідних систем ГВ найбільш доцільно впроваджувати такі 
технології очищення продувних вод, які гарантували б локалізацію-утримування ІВМ на нерозчинному у воді 
матеріалі із  їх заміною на нетоксичні іони.  Такою технологією є адсорбційна із використанням недорогого 
доступного адсорбенту. Саме таким адсорбентом є різновид природного цеоліту – клиноптилоліт, значні поклади 
якого зосереджені в родовищі Сокирниця Закарпатської області. Важливою перевагою цього матеріалу є те, що 
він не потребує регенерації.  

З широкого спектру технологій адсорбційного вилучення забруднювальних речовин, для очищення  
продувних вод від ІВМ необхідно приймати до впровадження технології на базі апаратів,  простих в 
конструктивному відношенні та із низькими капіталовкладеннями. Такими апаратами є адсорбери із 
стаціонарним щільним шаром клиноптилолітового завантаження. 

На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень нами розроблена технічна 
документація Р−070.00.10 ПС "Фільтр доочищення". Фільтр Р−070.00.10 ПС (див. рис.) призначений для 
здійснення процесів доочищення стічних вод перед їх скиданням у мережу водовідведення шляхом 
фільтрування через шар клиноптилолітового завантаження. Фільтрування здійснюється зверху-вниз. 
Профільтрована вода збирається  внизу і відводиться в накопичувальну ємність, звідки скидається в 
систему водовідведення або у водойму. Для контролю якості очищення у фільтрі передбачено патрубок для 
відбору проб очищеної води.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а - люк для завантаження
б - відвід очищеної води 
в - подача води на 
очищення
г - розповітрювач
д - відвід промивної води 
води
е - люк для завантаження
ж - резерв

Масса, кг:

пустий - 780;
з водою - 3600



 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Фільтр доочищення СВГВ 

 

Фільтр має такі характеристики: 

продуктивність за водою 2 − 4 м3/год,  

максимальна швидкість фільтрування − 4 м/год,  

висота фільтрувального шару − 0,7 м, 

об’єм клиноптилолітового завантаження − 0,57 м3,  

інтенсивність промивки завантаження – 20 л/(с·м2). 

Кошторисна вартість фільтра станом на 2010 р. становить 19,500 тис. грн.Таким чином,  включення 
відносно недорогого та простого в експлуатації адсорбційного апарата в схему водного господарства  дає 
змогу підвищити техногенну безпеку ГВ. 
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