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Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки: збірник тез Все-

української науково-практичної конференції / Національний університет 

цивільного захисту України.-Х.: НУЦЗУ, 2013. – 264 с. 
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довища, моніторинг довкілля, боротьба з надзвичайними ситуаціями). 

3. Охорона праці. 

Матеріали можуть бути корисними  працівникам ДСНС України, на-
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СЕКЦІЯ 1. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА 

 
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИБУХУ ПОБУТОВОГО ГАЗУ В ЖИТЛОВИХ 

ПРИМІЩЕННЯХ НА БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ 
 

С.І.Азаров, с.н.с., д.т.н., завідувач відділу Інституту ядерних досліджень НАН України  

В.Л.Сидоренко, доцент, к.т.н., начальник кафедри Інституту державного управління у 

сфері цивільного захисту  

С.А.Єременко, доцент, к.т.н., т.в.о. начальника Інституту державного управління у 

сфері цивільного захисту 

 

Наслідки вибухів побутового газу за останній час у жилих домах в 

Україні (Дніпропетровськ, Львів, Кривий Ріг, Луганськ, Запоріжжя), Росій-

ській Федерації (Казань, Москва, Хабаровськ, Новокуйбишевськ), Грузії 

(Тбілісі), Іспанії (Барселона), інших державах показали, що вибух газопо-

вітряної суміші усередині приміщення може мати велику руйнівну силу і 

приводити до людських втрат, великим матеріальним збиткам та набувати 

рівень надзвичайної ситуації. Тому проблема забезпечення міцності і на-

дійності у першу чергу несучих будівельних конструкцій при дії вибуху 

усередині будинків і споруд є актуальною. До будівельних балок висува-

ється цілий ряд жорстких і суперечливих вимог (висока міцність і пруж-

ність, відносно мала вага та ін.). Ці вимоги диктують необхідність розроб-

ки нетрадиційних інженерних рішень, пов'язаних з розрахунком деформа-

ції балки при ударному впливі вибуху. 

На даний час існують методи і методики розрахунків дії статичних і 

динамічних механічних навантажень на будівельні конструкції, але імпу-

льсним (ударним) впливам, як, наприклад, аварійному внутрішньому ви-

буху побутового газу [1–3], приділяється мало уваги. Основні дослідження 

з даного питання були спрямовані на вирішення завдання в рамках лінійної 

теорії Тимошенка [4] методами, що забезпечують рішення завдань швидкі-

сного деформування при імпульсному навантаженні. Однак, характер роз-

витку зон пластичної деформації при вибуховому навантаженні з ураху-

ванням різних факторів, що супроводжує процес деформації в динаміці, 

досліджений недостатньо повно. 

Метою дослідження є розв'язання задачі про несучу здатність балки 

при імпульсному навантаженні із застосуванням метода скінчених різниць, 

який є одним з найбільш простих методів розв'язання крайових задач. Де-

тальне вивчення цього питання вимагає спільного теоретико-

експериментального дослідження. 

Експериментальні дані по вертикальному переміщенню балки брали-

ся з роботи [8]. Випробувалась однопрокатна двотаврова балка довжиною 

3,6 м з двома нерухомими шарнірами. Балка виконана з прокатного двота-

вра ғ 10 із сталі марки Всш3кп. Модуль пружності Е = 210
11

 Н/м
2
. Балка 

піддавалась динамічному навантаженню зосередженою силою 5 та 15 кН у 

середині прольоту. Результати порівняння показані на рис., причому, як 
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видно з графіку, розрахункові та експериментальні дані відрізняються на 

5–8 %. 
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Рис. Криві прогинів експериментальні (суцільні) та розрахункові (штрихові) 

 

Таким чином можна зробити висновок, що моделювання деформації 

будівельних конструкцій від вибухового ударного впливу доцільно прово-

дити методом скінчених різниць, який дає незначну похибку відносно екс-

периментальних даних. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ІСНУЮЧИХ 

КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ  

ПІДСИЛЕННЯ  

 
Є.В.Клименко, професор, д.т.н., завідувач каф. будівельних конструкцій Одеської дер-

жавної академії будівництва та архітектури 

І.О.Білоус, асистент каф. організації й технології будівництва та охорони праці Пол-

тавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка 

 

Цегляні будівлі досить широко розповсюджені, вони міцні, мають 

виразні архітектурні форми, високий опір теплопередачі. Але при дії ди-

намічних, в т.ч. і сейсмічних навантажень, наслідків впливу оточуючого 

середовища може виникнути необхідність реконструкції, а саме – збіль-

шення несучої здатності окремих елементів кам‘яних будівель. 

Найбільш широко використовують метод взяття кам‘яних конструк-

цій у обойму [1]. Даний спосіб має достатньо обґрунтовану методику роз-

рахунку для основних видів обойм: металева, залізобетонна, армоштукату-

рна [2]. Але даний підхід має загальновідомі недоліки: вони достатньо 

трудомісткі, мають низьку стійкість до впливу агресивного середовища, 

низьку вогнестійкість. 

Існує ще декілька видів обойм, значно менш досліджених і розпо-

всюджених: 

1. Обойми з різних композиційних матеріалів: з вуглецевих, ара- мі-

дних, скловолокон, у вигляді ламелей, матів, сіток. Основною перевагою 

наведеного способу підсилення є значна міцність даних композиційних 

матеріалів, це дає можливість їх використовувати при підсиленні кам‘яних 

конструкцій що можуть зазнавати динамічних чи сейсмічних впливів[3]. 

Але дана система підсилення має ряд недоліків, основні з них: низька стій-

кість до високих температур; технологічна складність; висока вартість. 

2. Інший, менш відомий, вид обойми – цегляна, тобто, взяття 

кам‘яної кладки в цегляну обойму[4,5]. Перевагами цього підсилення є: 

економічність та технологічна простота влаштування обойми; можливість 

включення в сумісну роботу елемента обойми та пошкодженої кладки, що 

підсилюється; порівняно висока вогнестійкість. 

Для надійного включення в роботу обойми використовують різні ви-

ди з‘єднувальних анкерів, скоб, ремонтних в‘язів тощо. Найбільш перспек-

тивним в даному способі підсилення є використання гнучких спіралеподі-

бних в‘язів, що дозволяє їх встановлення методом забивання, або укручу-

вання в матеріал основи. 

Також необхідно відмітити можливість встановлення в‘язів з вико-

ристання хімічних анкерів, що є найбільш доцільно при низькій міцності 

матеріалу основи [6]. 

Широке впровадження такого методу підсилення стримується відсу-

тністю обґрунтованої методики розрахунку. До останньої групи способів 
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підсилення можна віднести відновлення цегляної кладки різними полімер-

ними, композиційними матеріалами [7]. 

Наведений метод полягає в нагнітанні полімерного розчину в попе-

редню висвердлені в тріщинах кладки отвори. Як наслідок, після затвер-

діння полімерного розчину, відбувається замонолічування цегляної кладки. 

Незважаючи на ряд переваг такого методу (відновлення цегляної кладки 

без ушкодження фасаду будівлі, наявності достатньо обґрунтованої мето-

дики розрахунку) він не набув значного поширення. Це пояснюється рядом 

недоліків, а саме: роботи повинні виконуватися при плюсовій температурі 

та нормальній вологості; достатньо низька вогнестійкість, деструкція бі-

льшості полімерних розчинів розпочинається при температурі близько 

+100°С; для надійного зчеплення матеріал що підсилюється повинен бути 

сухим та очищеним від пилу; основою більшості полімерних розчинів, що 

використовується при даному способі підсилення, є епоксидний клей – до-

статньо не довговічний матеріал. 

Кожен з наведених способів має свої переваги і свої недоліки, відпо-

відно може бути обраним для відновлення цегляної кладки, або підсилення 

кам‘яної конструкції в цілому. Однак, аналіз показує, що найбільш ефек-

тивним є метод взяття елемента в обойму. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ – ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
П.И.Неежмаков, с.н.с., к.т.н., первый заместитель генерального директора по научной 

работе ННЦ «Институт метрологии» 

А.В.Прокопов, с.н.с., д.ф.-м.н., заместитель генерального директора по научно-

метрологической работе  ННЦ «Институт метрологии» 

В.Л.Постникова, начальник научно-исследовательской лаборатории общей метроло-

гии и систем качества ННЦ «Институт метрологии» 

 

Безопасность относится к наиболее важным характеристикам про-

дукции, процессов и услуг, определяющим их конкурентоспособность. 

Создание условий для постоянного повышения качества и конкурентоспо-

собности продукции невозможно без эффективной системы технического 

регулирования, которая устанавливает ясные, однозначные и выполнимые 

обязательные требования к продукции, обеспечивающие ее безопасность и 

снижение технических барьеров, связанных с проведением оценки соот-

ветствия продукции принятым требованиям. 

Существующая законодательная база в области технического регу-

лирования, основанная на законе Украины «О стандартах, технических 

регламентах и процедурах оценки соответствия»,  позволяет проводить не-

обходимый комплекс мер по совершенствованию системы технического 

регулирования.  В Украине это совершенствование осуществляется на базе  

разработки и внедрения технических регламентов, основанных на европей-

ских Директивах «нового подхода». 

Технический регламент - закон Украины  или  нормативно-правовой 

акт,  принятый  Кабинетом  Министров  Украины,  в котором определены 

характеристики продукции или связанные с ней процессы и способы про-

изводства, а также требования к услугам, включая соответствующие поло-

жения, соблюдение которых является обязательным.  

В целях реализации принятых технических регламентов, составлены 

перечни национальных стандартов, которые являются доказательством со-

ответствия продукции требованиям этих регламентов. Для беспрепятст-

венного взаимного доступа  продукции партнеров на   рынки (без проведе-

ния дополнительных процедур  оценки соответствия) готовятся соглаше-

ния между Украиной и Европейским союзом о взаимном признании на-

циональных результатов оценки соответствия, 

В докладе рассмотрены технические регламенты и соответствующие 

им стандарты, содержащие требования к пожарной безопасности продук-

ции и услуг, а также к процедурам оценки их соответствия по данному па-

раметру. Обсуждаются требования к метрологической инфраструктуре и 

средствам измерительной техники, необходимым  для  практической реа-

лизации этих регламентов и стандартов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ПЛАМЕНИ И АЛГОРИТМ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ТОЧКЕ ПРОСТРАНСТВА 

 
Ю.А.Скоб, доцент, к.т.н., доцент каф. информатики Национального аэрокосмического 

университета им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» 

М.Л.Угрюмов, профессор, д.т.н., профессор каф. информатики Национального аэро-

космического университета им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» 

С.А.Вамболь, доцент, к.т.н., заведующий каф. прикладной механики Национального 

университета гражданской защиты Украины 

В.А.Лыфарь, доцент, к.т.н.,  доцент  каф. высшей и прикладной математики техноло-

гического института Восточноукраинского национального университета им. В.Даля 

 

Графические данные об очаге пожара пролива вносятся в графиче-

ском редакторе в виде непрерывного замкнутого контура. Каждому конту-

ру присваиваются свойства: наименование горючей жидкости (из базы 

данных по горючим веществам), данные о коэффициенте излучения, сред-

ней температуре пламени, скорости выгорания; площадь пролива ( F ) ав-

томатически определяется графическим редактором после создания конту-

ра пролива. 

Для расчета высоты пламени предлагается зависимость: 
61.0

42















gd

m
dH

в

f



, где fH  - высота пламени в м; /4Fd   - эффектив-

ный диаметр пролива, м; F – площадь пролива, м
2
; m  - массовая скорость 

выгорания топлива, кг/(м
2
с); в  – плотность воздуха, (по умолчанию - 1,29) 

кг/м
3 
; g - ускорение свободного падения (9,81 м/с

2
). 

Полученный графический контур необходимо фрагментировать от-

резками заданной пользователем длины. 

Для каждого фрагмента необходимо вычислить координаты средней 

точки отрезка и определить нормаль к фрагменту в этой точке. Так как по-

верхность пламени представляет собой «поднятую поверхность» произ-

вольного контура, то вектора нормали одного слоя будут повторяться с 

изменением шага по высоте. В результате фрагментирования мы получим 

поверхность в трехмерном пространстве. 

Важно определить полную тепловую нагрузку от каждого видимого 

фрагмента. Если угол 1  превышает 2/ , то данный фрагмент считается 

невидимым и для него элементарная нагрузка не суммируется. Кроме того, 

фрагмент считается невидимым, если между точкой определения про-

странственной тепловой нагрузки (точка наблюдения) есть другой объект 

или ближе расположенная поверхность пламени. Пусть точка наблюдения 

А расположена таким образом, что фрагмент i «виден» без помех, т. е. на 

пути из точки А к центру этого фрагмента  нет объектов. Фрагмент j «не-

видим», так как между точкой А и фрагментом находится здание. Фраг-

мент k находится под углом нормали менее 2/ , но между k и А находится 

слой пламени, «затеняющий» k. 
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Необходимо реализовать алгоритм, определяющий принадлежность 

точки падения луча наблюдения пространству объекта и на основе этого 

алгоритма определять «видимость» выбранного для суммирования тепло-

вой нагрузки. 

Для определения геометрических параметров зданий, в графическом 

редакторе для модели «Излучение пламени произвольной формы» для 

замкнутых объектов может вводиться параметр «высота объекта» (м). На 

основании этого параметра строится фигура «поднятая поверхность» для 

каждого выбранного объекта. 

Степень тепловой нагрузки будем определять на уровне земли. Для 

этого на уровне земли создается сетка в форме множества четырехуголь-

ников, шаг которой задается пользователем в метрах. При этом количество 

j-х узлов, соответствующих центрам элементарных площадок, должно оп-

ределяться размерами описывающего четырехугольника и шагом сетки. 

Общий тепловой поток в узел j равен сумме тепловых потоков от всех «ви-

димых» i-х фрагментов: 
































i i

i
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r
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 . 

Если в качестве входных данных задается не температура пламени, а 

среднеповерхностная интенсивность теплового излучения fE  (так же как в 

пожаре пролива), то формула для определения теплового потока примет 

вид: 


i i

i

fj
r

EQ
2

1
cos




 . 

Цветная градуировка производится следующим образом. В цветовой 

модели HLS используется переменный параметр H с минимальным значе-

нием 0 и максимальным значением (принятом в соответствующей среде 

программирования). Параметры L и S остаются фиксированными (макси-

мальными). Максимальное значение тепловой нагрузки определяется по 

полученной матрице значений jQ . Минимальное значение принимаем рав-

ным болевому порогу, т. е. minQ  1,4 кВт/м
2
.  

Нормируем шкалу от 1 до 10. Так как minmax QQQ  , то: 

19
minmax

min 















QQ

QQ
Qn . 

Для определения степени цветности получаем значение параметра 

 nQHH logmax  . 

Для получения истинного значения тепловой нагрузки необходимо 

сделать обратное преобразование. Маска цветов должна храниться и «на-

кладываться» на план. 

Для отчета генерируется растровый файл на котором отображены: 

план местности, очаги пламени, цветовые поля тепловых нагрузок, цвето-

вая шкала (вертикально справа). Кроме этого необходимо генерировать 

файл, содержащий сведения о данном эксперименте: наименование экспе-
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римента, файла, тип модели, масса горючего вещества, скорость выгора-

ния, время выгорания, теплофизические характеристики горючего вещест-

ва, используемые при расчетах, наименование очагов, площадь очагов 

пламени, площадь зон, ограниченных болевым порогом. Рационально ге-

нерировать html -файл, содержащий текст и рисунок (рисунки). 

 

 

ТЕХНОГЕННА НЕБЕЗПЕКА АВАРІЙНИХ ВИБУХІВ  

В ОБМЕЖЕНОМУ ОБ’ЄМІ  

 
О.В.Тарахно, доцент, к.т.н., начальник каф. спеціальної хімії та хімічної технології 

Національного університету цивільного захисту України 

В.М.Сирих, доцент, к.т.н., доцент каф. наглядово-профілактичної діяльності Націона-

льного університету цивільного захисту України 

 

Аварійні вибухи обладнання, що знаходилося під тиском, обумов-

люються руйнуванням на великих площах будівельних конструкції, зни-

щенням технологічного устаткування. Всі вибухи за механізмом виник-

нення та утворення небезпечних факторів (наслідків вибуху) можна кла-

сифікувати на фізичні, хімічні та комбіновані.  

Фізичні вибухи виникають, як правило, внаслідок руйнування обо-

лонки апаратів, трубопроводів, ємностей (балонів, резервуарів), що знахо-

дяться під значним тиском. Навіть за наявності в обладнанні негорючих га-

зів (діоксиду карбону, фреону тощо) аварійні вибухи призводять до катас-

трофічних наслідків. Це обумовлюється можливістю виникнення такого 

фізичного явища як розпад газодинамічного розриву. Даний процес супро-

воджується виникненням за межами обладнання повітряної ударної хвилі, 

а також проникненням всередину ємностей хвилі розрідження. Унаслідок 

вивільнення енергії, яка накопичується при стисненні газів, ємність розри-

вається на окремі фрагменти. Під час довільного розпаду газодинамічного 

розриву можливі наступні три ситуації [1]:  

Перша ситуація – газодинамічний розрив розпадається на дві ударні 

хвилі, що поширюються в обидві сторони від початкового розриву і на ко-

нтактний розрив. Така ситуація виникає під час зіткнення двох мас газу, 

що рухаються назустріч одна одній із великою швидкістю, за умови:  
 

 
   

,
1P1P

/2
PPuu

1211

1
1221




                    (1) 

 

де  Р1, Р2  – тиск газових середовищ (Р1 < Р2); u1, u2 – швидкість руху га-

зів першого та другого середовищ; ρ1 – густина газу першого середовища; 

γ1 – коефіцієнт адіабати першого газового середовища. 

Друга ситуація – розрив розпадається на ударну хвилю і хвилю роз-

рідження, що рухаються в протилежні сторони, і на контактний розрив. 

Така ситуація реалізується при руйнуванні оболонки ємності, що знахо-
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диться під тиском, та зіткненням газів. Це найбільш типовий сценарій роз-

витку аварійного вибуху ємностей, який реалізується за наступної умови:   
 

–  
   

,
1P1P

/2
PPuu

P
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   (2) 

 

де  γ2 – коефіцієнт адіабати другого газового середовища; cs2 – швид-

кість поширення звуку в другому газовому середовищі. 

Руйнування ємностей зі скрапленими газами та легкокиплячими ріди-

нами, що знаходяться під тиском, також супроводжується виникненням ззов-

ні повітряної ударної хвилі і проникненням всередину ємності хвилі розрі-

дження. Це викликає скипання рідкої фази в сосуді та інтенсивне пароутво-

рення. У результаті вивільнення енергії фазового переходу та енергії, що на-

копичилася при стисненні речовини, руйнується оболонка ємності.  

Третя ситуація – газодинамічний розрив розпадається на дві хвилі 

розрідження, що поширюються у протилежні сторони. При цьому відбува-

ється розліт газів. При досить великій швидкості розльоту тиск у хвилях 

розрідження падає до нуля і на місці довільного розриву виникає область без 

газу, що розширюється – вакуум. 

Динаміка аварійного вибуху ємностей за наявності в них стиснутих 

горючих газів суттєво відрізняється від наведених вище сценаріїв розвитку 

фізичних вибухів. Розпад газодинамічного розриву при руйнуванні таких 

ємностей призводить не тільки до утворення повітряної ударної хвилі і зон 

розрідження, але і до виникнення хімічного вибуху.  

Розрив ємності із стиснутими газами і легкокиплячими рідинами в осе-

редку пожежі з виникненням хвилі тиску отримав назву BLEVE (Boiling 

Liquid Expanding Vapour Explosion, вибух парів, що розширяються, при 

скипанні рідини). Миттєве надходження в навколишній простір крапель вуг-

леводневих рідин призводить до утворення вогневої кулі. Потенційна мож-

ливість виникнення BLEVE визначається за формулою: 
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 ,    (3) 

 

де ξТ – частка рідини, що миттєво випаровується за температури Т; НТ – 

питома ентальпія рідини за температури Т; НТкип – питома ентальпія рідини 

за температури Ткип та атмосферного тиску; ΔНвип – питома теплота випа-

ровування в точці кипіння за атмосферного тиску; ср – питома теплоєм-

ність рідкої фази; Tкип – температура кипіння речовини за атмосферного 

тиску; Т – температура рідкої фази. 

Якщо ξ < 0,35, BLEVE не виникає. При ξ > 0,35 ймовірність виник-

нення даного явища велика. 
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Наведені в даній роботі теоретичні положення механізму виникнення 

та розвитку фізичних та комбінованого вибухів в обмеженому об‘ємі до-

зволяють змоделювати процес настання вибухонебезпечного явища.  

 

ЛІТЕРАТУРА 
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АВТОНОМНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ 

ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ШАХТАХ 

 
С.А.Алексеенко, доцент, к.т.н., доцент каф. аэрологии и охраны труда ГВУЗ «Нацио-

нальный горный университет» 

И.А.Шайхлисламова, доцент, к.т.н., доцент каф. аэрологии и охраны труда ГВУЗ «На-

циональный горный университет» 

Ю.Ф.Булгаков, профессор, д.т.н., заведующий каф. охраны труда и геологии Донецкого 

национального технического университета 

 

Одним из наиболее пожароопасных объектов на газообильных 

угольных шахтах являются проводимые буровзрывным способом тупико-

вые выработки, в которых могут образовываться местные или слоевые 

скопления метана. Возможное воспламенение газа обнаруживается не сра-

зу из-за временного отсутствия горнорабочих в забое после проведения 

буровзрывных работ. Пожар активизируется, и его ликвидация вследствие 

высокой температуры и задымленности на исходящей струе становится за-

труднительной. До 90 % экзогенных пожаров, возникающих в тупиковых 

выработках, связано с воспламенением метана в призабойном пространст-

ве [1]. Тушение пожаров в них обычными ручными огнетушителями вызы-

вает определенные затруднения. 

Одним из перспективных направлений повышения эффективности 

противопожарной защиты тупиковых выработок является создание легко 

переносимых автономных автоматических устройств, которые подавали 

бы порошок непосредственно в призабойное пространство.  

Сотрудниками Национального горного университета, ГВГСС, До-

нецкого технического университета и НИИГД и ПБ «Респиратор» разрабо-

тан автономный автоматический газоаккумуляторный порошковый огне-

тушитель [2]. 

Особенность: газоаккумулятор выполнен телескопическим с распо-

ложенными в нижней части отверстиями и возможностью увеличения их 

количества при снижении давления в резервуаре, а их оси направлены под 

острым углом в противоположном соплу направлении, причем сумма пло-

щади отверстий равна или больше площади отверстия в сопле. Именно та-

кое исполнение конструкции улучшает эксплуатационные характеристики 

огнетушителя и повышает эффективность его работы. 

http://pirochem.net/index.php?id1=3&category=pirophysics&author=zeldovich-yab&book=1980
http://pirochem.net/index.php?id1=3&category=pirophysics&author=zeldovich-yab&book=1980
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Выполнение газоаккумулятора телескопическим дает двойную воз-

можность регулирования давления газопорошковой смеси благодаря сте-

пени открытия обратных клапанов и увеличению количества отверстий 

при снижении давления в резервуаре. Это позволяет поддерживать посто-

янное давление газопорошковой смеси во время еѐ выпуска через сопло на 

очаг пожара. 

Расположение отверстий в нижней части трубы газоаккумулятора 

позволяет разрыхлить весь остаток порошка, который осел на дне резер-

вуара во время ожидания работы огнетушителя, ликвидировать остаток 

порошка, подготовить для выпуска через сопло оптимальную концентра-

цию газопорошковой смеси. То, что оси отверстий направлены под острым 

углом в противоположном соплу направлении, содействует не только раз-

рыхлению остатка порошка, но и упорядочению противотока газопорош-

ковой смеси в нижней части трубы газоаккумулятора, повороту еѐ в на-

правлении сопла в верхней части трубы газоаккумулятора, во время чего 

готовится равномерная смесь.  

Авторами [3,4] установлено, что максимальное нарастание темпера-

туры происходит в верхней части выработки у стенки, на которой нет вен-

тиляционного трубопровода, когда скорость проветривания тупика сече-

нием 10 м
2
 равна 1 м/с и выделение метана составляет 1 м

3
/мин, темпера-

тура в указанной части выработки в 10 м от забоя уже через 1,5 мин после 

начала горения достигает 90…100 
0
С, что обеспечивает срабатывание теп-

лового замка автоматического порошкового огнетушителя.  

Размещаться огнетушитель должен на расстоянии 15-20 м от груди 

забоя, с целью сохранения его от осколков горной массы при взрывных ра-

ботах и находиться в постоянной готовности к срабатыванию в случае воз-

никновения пожара. Огнетушитель должен располагаться в тупиковой вы-

работке таким образом, чтобы при его срабатывании порошковая струя 

попадала бы в поток воздуха, выходящий из вентиляционного трубопрово-

да. При этом происходит дополнительное распыление порошка, что обес-

печивает создание огнетушащей концентрации и объемное тушение пожа-

ра в забое.  

Область применения: для тушения пожаров в тупиковых выработках 

шахт, для тушения пожаров на объектах других отраслей промышленности. 
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ТЕПЛОВІ СТАНИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ  

АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ТОЧКИ ЗОРУ  

ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКИ 

 
В.І.Гудим, професор, д.т.н., завідувач каф. промислової безпеки та охорони праці 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  

А.Ф.Гаврилюк, ад’юнкт, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Використання транспортних засобів тісно пов‘язано з певними небе-

зпеками, в тому числі і пожежною, так як нормальні режими роботи 

пов‘язані з високими температурами та використанням пожежо та вибухо-

утворюючих речовин. Щороку  на території України виникає понад 3 тис. 

пожеж на транспортних засобах, що становить близько 5,8 %  від загальної 

кількості пожеж. Це призводить до травмування та загибелі людей, а також 

до значних матеріальних збитків, які сягають понад 100 млн. грн. [1]. По-

жежі, які пов‘язані з неполадками та (чи) аварійними режимами роботи бо-

ртових електромереж становлять близько 40% від усієї кількості пожеж. 

Згідно [2] температура середовища в моторному відсіку може пере-

вищувати температуру навколишнього середовища на 100 °С, а температу-

ра поверхні деяких деталей може сягати 500 °С і більше.  Таким чином 

найбільш небезпечним з погляду можливості перегрівання і виникнення 

аварійних режимів в електрообладнанні є моторний відсік . Найбільш вра-

зливими до виникнення аварійних режимів є електропроводи, оскільки, 

руйнування їх ізоляції можливо від механічних, хімічних впливів і високих 

температур. ПВХ ізоляція автомобільних проводів здатна не втрачати фі-

зико-механічні властивості до 105 ° С [3], хоча нормальною експлуатацій-

ною температурою для автомобільних електропроводів є температура 

70°С. Враховуючи підвищену температуру в моторному відсіку (особливо, 

у вантажних автотранспортних засобів), можна вважати, що ізоляція таких 

електропроводів працює фактично на межі своїх фізичних можливостей,. 

Теплові стани електрообладнання автотранспортних засобів при ава-

рійних режимах [3]: - коротке замикання; - струмовий перевантаження; 

- великий (підвищений) перехідний опір; 

 Струм КЗ для електромереж автотранспортних засобів може склада-

ти від декількох десятків до декількох сотень ампер. Значне зростання ви-
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ділення теплоти при КЗ струму викликає швидке нагрівання горючих ре-

човин і матеріалів аж до їх загоряння. Безпосередньо в місцях металевого 

КЗ температура провідника може досягати 600-800 ° С [3]. При дугових КЗ 

температура в місці дугового розряду може становити 2000-4000 ° С і від 

неї загоряються всі речовини і матеріали, що знаходяться поблизу. При 

цьому також відбувається розбризкування розплавленого металу, темпера-

тура частинок якого в вихідний момент понад 1000 ° С. 

Під час струмових перевантажень температура жили проводу може 

значно перевищити критичну (за термостійкості) температуру ізоляції (105 

° С) і досягає температури межі руйнування жили [3]. Тому струмові пере-

вантаження нерідко є першим ступенем утворення КЗ, послаблюючи захи-

сні властивості ізоляційної оболонки електропроводів, а також є причиною 

загоряння як ізоляції, так і інших горючих матеріалів, які безпосередньо 

стикаються з провідником, в якому проходить даний аварійний режим. 

Тривалі струмові перевантаження значно зменшують еластичність і міц-

ність ізоляції провідника через нагрівання (100-130 ° С). 

Основною причиною струмових перевантажень є використання не-

штатних, що перевищують допустимі за потужністю споживачів електрое-

нергії (нерідко в кілька разів), використання нестандартних плавких вста-

вок електрозапобіжників або інших апаратів захисту також використання 

додаткових електричних споживачів, що не передбачається-бачених заво-

дом-виробником автотранспортного засобу, неграмотне їх підключення до 

електромережі автомобіля.  

Великий перехідний опір (режим "поганого контакту") виникає при 

ослабленні кріплення контактів, появі нещільностей в місцях контактів із-

за дії агресивних середовищ (електроліту, води) і утворення окисних плі-

вок на контактуючих поверхнях. Температура в місцях великих перехідних 

опорів може досягати рівня в 400 ° С залежно від стану контакту і сили 

струму, що протікає через нього. 

Висновки. Встановлено, що при нормальному режимі експлуатації в 

моторному відділенні ізоляція проводів працює на межі своїх фізичних 

властивостей, що може бути причиною її пошкодження з відповідними на-

слідками, створення аварійних режимів роботи бортових електромереж. На 

основі огляду літературних джерел встановлено, що струмові перенаван-

таження послаблюють захисні властивості ізоляційної оболонки електроп-

роводів, що в подальшому призводить до короткого замикання.  
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ 

ГУМОВОТЕХНІЧНИМИ ВИРОБАМИ 

 
М.М.Зацерклянний, доцент, к.т.н., декан факультету прикладної екології, енергетики 

та нафтогазових технологій Одеської національної академії харчових технологій  

Д.І.Шостік, аспірант, Одеська національна академія харчових технологій  

 

Складність, багатокомпонентність і неповнота розробок з вирішення 

проблеми накопичення, транспортування, зберігання і утилізації відходів, 

наявність цілого ряду дискусійних і невирішених проблем, як на законода-

вчому рівні, так і в плані технічної реалізації розробок, необхідність сис-

тематизації законодавчої і нормативної бази, новітніх розробок з утилізації 

і використання відходів, науково обґрунтованих практичних рекомендацій 

визначають необхідність у визначенні стану поводження з відходами, у 

тому числі і з відпрацьованими гумовотехнічними виробами на регіональ-

ному рівні. 

Ефективне вирішення всього комплексу питань, пов‘язаних з лікві-

дацією чи обмеженням негативного впливу відходів на навколишнє приро-

дне середовище та здоров‘я людини, можливе тільки на основі заходів, пе-

редбачених регіональними програмами поводження з відходами, які вра-

ховують сучасний стан економіки відповідного регіону, перспектив його 

соціально-економічного розвитку. 

Причинами, що стимулюють перехід до промислової переробки від-

працьованих гумовотехнічних виробів, є: 

 наявність постійної екологічної небезпеки від накопичення значних об-

сягів відходів; 

 складність виділення і облаштування місць розміщення відходів; 

 зростання витрат на розміщення відходів і їх доставку до місць розмі-

щення; 

 можливість комплексної утилізації відходів при їх залученні до проми-

слової переробки; 

 економія земельних ресурсів при відмові від полігонного розміщення 

відпрацьованих гумовотехнічних виробів тощо. 

Принципи вибору і створення раціональних методів промислової пе-

реробки відпрацьованих гумовотехнічних виробів повинні базуватися на 

тому, що проблема відпрацьованих гумовотехнічних виробів – це взаємо-

пов‘язана еколого-економічна і технологічна проблема, а самі відпрацьо-

вані гумовотехнічні вироби повинні розглядатися, як техногенна сировина 

складного органо-мінерального складу. Технологію переробки відпрацьо-

ваних гумовотехнічних виробів слід розглядати як метод інженерного за-

хисту навколишнього природного середовища відповідного регіону. 

Головною задачею поводження з відпрацьованими гумовотехнічни-

ми виробами повинно бути - раціональна утилізація відходів (матеріальна і 

енергетична з виділенням цінних компонентів і виробництва нових видів 

товарної продукції). 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ТА ПРАВИЛ ЩОДО 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 

 
Л.В.Пащенко, доцент, к.т.н., доцент каф. будівництва і експлуатації колії та споруд 

Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залі-

зничного транспорту 
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інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного 

транспорту 

В.І.Потапенко, доцент каф. будівництва і експлуатації колії та споруд Донецького ін-

ституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного тран-

спорту  

 

Перевезення небезпечних вантажів – задача складна та не завжди 

безпечна. Основна частка на транспортування небезпечного вантажу, при-

падає на сухопутний транспорт (автомобільний і залізничний). 

Небезпечний вантаж – речовини, матеріали, вироби, відходи вироб-

ничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за 

наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, 

пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'є-

ктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести 

до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин [1]. 

На залізничному транспорті перевізниками вантажів є залізниці. Від-

повідно до ст. 1 Закону України «Про залізничний транспорт» "залізниця – 

це статутне територіально-галузеве об'єднання, до складу якого входять 

підприємства, установи та організації залізничного транспорту і яке, при 

централізованому управлінні, здійснює перевезення пасажирів та вантажів 

у визначеному регіоні транспортної мережі"[2]. Залізничні гілки, в більшо-

сті своїй, проходять через основні великі міста, та інші густонаселені ра-

йони. 

Перевезення вантажів здійснюється у вагонах парку залізниць або 

орендованих у залізниць, а також у власних вагонах, що належать органі-

заціям, громадянам – суб'єктам підприємницької діяльності. 

У всіх розвинених країнах розроблені суворі правила, спрямовані на 

забезпечення безпеки перевезень небезпечних речовин і зниження наслід-

ків можливих аварійних ситуацій при їх транспортуванні. Більш того, у 

зв'язку з великою кількістю міжнародних вантажоперевезень і можливими 

глобальними масштабами наслідків аварій з небезпечними речовинами, іс-

нують різні міжнародні угоди, що регулюють такі перевезення. 

З метою забезпечення безпеки, а також боротьби з наслідками мож-

ливих аварійних ситуацій, встановлення та розмежування відповідальності 

учасників, як внутрішньодержавних, так і міжнародних вантажоперевезень 

існують законодавчо закріплені угоди, конвекції, правила та інструкції. У 

міжнародних вантажоперевезеннях пріоритетними вважаються міжнародні 

правила і конвенції. 
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Треба зазначити, що більшість міжнародних перевезень небезпечних 

вантажів регламентується саме міжнародними угодами та рекомендаціями 

ООН, а на додаток – документами тих країн, на території яких здійснюєть-

ся перевезення. 

Міжнародне законодавство у сфері небезпечних перевезень для залі-

зничного транспорту: 

Ғ Рекомендації ООН щодо перевезення небезпечних вантажів "Ора-

нжева книга". 

Ғ СМГС – Угода про міжнародне вантажне сполучення. 

Ғ ДОПОГ – Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезен-

ня небезпечних вантажів. 

Ғ КГПОГ – конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, за-

подіяну при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним, залізнич-

ним та внутрішнім водним транспортом. 

Ғ "Правила перевезень небезпечних вантажів залізницями", затвер-

джені на 15 засіданні Ради по залізничному транспорту держав-учасниць 

Співдружності 05.04. 1996 року. 

Крім вищевказаних міжнародних документів, в кожній окремо взятій 

країні, існує своє, національне законодавство у сфері перевезення небезпе-

чних вантажів, зі своїми правилами і нюансами.  

Міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничним транс-

портом здійснюються відповідно до "Правил перевозок опасных грузов к 

Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении", 

"Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам", Регламенту про 

міжнародне залізничне перевезення небезпечних вантажів (дільницями за-

лізниць з шириною колії 1435 мм) та міжнародних договорів України, зго-

да на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [3]. 

Залізничний вантажний перевізник повинен мати ліцензію на здійс-

нення вантажних перевезень та сертифікат відповідності згідно з ДСТУ 

2296 або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката. Сертифікаційна 

діяльність на залізничному транспорті є обов'язковою частиною процедури 

обґрунтування можливості здійснення суб'єктами господарювання переве-

зення вантажів і забезпечується в порядку, передбаченому Положенням 

про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України. 

Згідно із Законами України "Про страхування" та "Про перевезення 

небезпечних вантажів" має здійснюватися страхування відповідальності 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 ғ 733 "Про 

затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування ві-

дповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок на-

стання негативних наслідків під час перевезення небезпечних   вантажів". 

[3] 

Виконання вимог вищезазначених законів та правил є обов‘язковими 

для суб‘єктів господарювання, які є учасниками перевезень небезпечних 

вантажів залізничним транспортом. 
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ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАБОТЕ  

ВИБРОСТОЛОВ С ПОЛИЧАСТОТНЫМ ПРИВОДОМ 

 
Н.Г.Емельяненко, профессор, к.т.н., профессор каф. механизации строительных про-

цессов Харьковского национального университета строительства и архитектуры  

Е.А.Бочарова,. ст. преподаватель каф. сопротивления материалов ГВУЗ «Приазовский 

государственный технический университет» 

 

Вибростол предназначен для уплотнения бетонной смеси в формах 

при изготовлении бетонных и железобетонных изделий. Под действием 

вибрации бетонная смесь приобретает подвижность, обеспечивающее хо-

рошее заполнение формы. Плотность бетонной смеси увеличивается за 

счет как более компактной укладки частиц заполнителя, так и выделением 

из смеси пузырьков воздуха. При чрезмерно длительном вибрировании на-

чинается ее расслоение. Увеличение частоты вибрации 75…100 Гц при 

формовании блоков и тротуарной плитки из мелкозернистого бетона спо-

собствует повышению их прочности и огнестойкости. 

Предлагаемый поличастотный привод содержит корпус, три зубча-

тых дебаланса, четыре зубчатых шкива и зубчатый ремень. Зубчатый ре-

мень последовательно соединен с четырьмя зубчатыми шкивами. Один из 

них находится на валу приводного электродвигателя, два других, совер-

шенно одинаковых соединены с зубчатым ремнем таким образом, что 

вращаются в разные стороны. Равнодействующая от дебалансов этих шки-

вов направлена всегда по вертикали. Эти два дебаланса создают низкочас-

тотный вибровозбудитель направленного действия. Еще один дебаланс ус-

тановлен на шкиве малого диаметра. Так же соединенного ременной пере-

дачей со шкивом двигателя. Это дебаланс создает высокочастотный с кру-

говой возмущающей силой. Такие колебания способствуют перекомпанов-

ке мелких частиц (песок) относительно крупных частиц (щебень, гравий) 

бетонной смеси, что повышает коэффициент уплотнения.  

Основное требование к вибростолу с поличастотным приводом - это 

равномерная вибрация всей рабочей поверхности стола. Амплитуда коле-

баний не должна быть чрезмерной, так как бетон не должен отбиваться 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1644-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0180-09
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стенками формы, кипеть, а должен равномерно распределяться по форме. 

Улучшенная вибрация позволяет получать более высокую плотность бето-

на, что приводит к значительному увеличению долговечности продукции и 

улучшению внешнего вида конечного изделия. 

Дело в том, что все динамические нагрузки циклического характера, 

которые воспринимаются и передаются подшипниковыми узлами вибра-

ционных машин для производства бетонных изделий, являются полезными 

нагрузками, с помощью которых выполняется технология приготовления 

растворов (бетонов) повышенного качества. Амортизация этих нагрузок 

немедленно отразится на качестве приготавливаемых растворов (на уплот-

нении смесей для изготовления бетонных изделий) [2]. 

Вибрация вибростола с поличастотным приводом передается на руки 

работающего через рукоятки, рычаги управления, вредна и подлежит огра-

ничению. Санитарными нормами предусмотрены предельно допустимые 

величины локальной вибрации передающейся через руки на организм ра-

ботника. Гигиеническая оценка вибрации, которая действует на человека в 

производственных условиях, осуществляется с помощью следующих ме-

тодов: - частотного (спектрального) анализа ее параметров; - интегральной 

оценки по спектру частот параметров, нормируются; - дозы вибрации. Из-

мерения вибрации проводят в реальных условиях эксплуатации оборудо-

вания. Количество измерений должно быть не меньше 3. О разнице между 

максимальным и минимальным уровнями по пяти измерениям определяют 

коэффициент с доверительным интервалом + -3 дБ с доверительной веро-

ятностью 0,95, находят нужное количество измерений. При непрерывном 

измерении вибрационной нагрузки время наблюдения должен быть не ме-

нее 5 минут. Точки измерения выбирают в месте контакта оператора с по-

верхностью вибрации[1]. 

Вибрационные датчики устанавливают на ровной гладкой поверхно-

сти вибростола с поличастотным приводом с помощью булавки М5 на 

резьбе (предварительно высверливается отверстие и нарезается резьба. 

К оборудованию, которое вибрирует, относится оборудование, при 

работе с которым возникает вибрация, составляющей не менее 20% от зна-

чения допустимых величин виброскорости и виброускорения. 

К эксплуатации допускаться только исправный вибростол, соответ-

ствующий требованиям Санитарных норм и правил и нормативно-

технических документов, согласованных с органами Госсанэпиднадзора. В 

техническом паспорте на вибростол, должна быть указана максимальная 

сила нажатия, требуемая для работы вибростола, вес машины, приходя-

щийся на руки работающего, норма вибрации. 

Для работников, которые связаны с производством тротуарной плит-

ке на вибростоле с поличастотным приводом, находящихся в условиях 

действия локальной вибрации, разработан особый режим труда работни-

ков. Рекомендуемый рациональный режим рабочих циклов равен 1:2, т.е. 

один цикл работы в условиях действия вибрации чередуется с двумя цик-

лами работ без действия вибрации. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ 

БУДИНКІВ ТА СПОРУД. 

 
Т.В.Лаврут, доцент, к.геогр.н., доцент каф. організації й технології будівництва та 

охорони праці Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондра-

тюка 

 

Життя людини, розвиток майбутніх цивілізацій завжди залежали та 

залежать від природи. Майбутнє людства можливе лише за умови його 

сталого розвитку. Саме тому на сьогодні такої актуальності набули питан-

ня екологічної безпеки, які стосуються усіх галузей людської діяльності. 

Екологічна безпека стала однією з останніх тенденцій і в будівництві як 

житлових, так і промислових, офісних і торгових будинків.  

На сьогодні цілком ясно, яким вимогам повинен відповідати буди-

нок, при будівництві якого дотримувалася б екологічна безпека. Така буді-

вля мінімально порушує існуючу екосистему, ощадливо витрачає електро-

енергію, а також інші природні ресурси. Екологічна безпека має на увазі і 

зниження викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище, і мі-

німізацію відходів усіх типів. Нарешті, екологічна безпека при будівництві 

забезпечує комфорт самої людини, її здоров'я. А це означає, що в примі-

щеннях повинно завжди бути свіже повітря, гарне освітлення, повинні бу-

ти відсутніми збудники різних захворювань, і, найголовніше, використову-

ватись безпечні будівельні матеріали. Екологічна безпека в будівництві - 

це концепція, заснована на принципі використання природних умов для 

створення комфортної обстановки.  

На нинішньому етапі повна екологічна безпека при будівництві буді-

вель недосяжна, проте деякі аспекти вже досить добре опрацьовані й пос-

тупово впроваджуються в життя. Однак, не дивлячись на це, залишається 

багато «білих плям» на кожному з етапів організації будівництва. Причи-

ною цього, на нашу думку, є відсутність системного підходу до екологіза-

ції будівництва. Будівництво будь-якої споруди складається з наступних 

етапів: вибір земельної ділянки; проведення топографічної зйомки і геоло-

гічної експертизи; проектування; будівництво; облаштування прибудинко-

вої території; здача будинку в експлуатацію; експлуатація будинку. Тому 

системний підхід до екологізації будівництва повинен включати цілу низку 

екологічних вимог від видобування сировини, пошукових робіт до експлу-

http://www.cre8tivez.org/nedvijimost/osnovni-etapi-budivnitstva-bagatokvartirnogo-budinku/#go-nachalo-stroitelstva-mnogokvartirnogo-doma-vybor-zemelnogo-uchastka
http://www.cre8tivez.org/nedvijimost/osnovni-etapi-budivnitstva-bagatokvartirnogo-budinku/#go-provedenie-topograficheskoj-semki-i-geologicheskoj-jekspertizy
http://www.cre8tivez.org/nedvijimost/osnovni-etapi-budivnitstva-bagatokvartirnogo-budinku/#go-provedenie-topograficheskoj-semki-i-geologicheskoj-jekspertizy
http://www.cre8tivez.org/nedvijimost/osnovni-etapi-budivnitstva-bagatokvartirnogo-budinku/#go-proektirovanie
http://www.cre8tivez.org/nedvijimost/osnovni-etapi-budivnitstva-bagatokvartirnogo-budinku/#go-stroitelstvo
http://www.cre8tivez.org/nedvijimost/osnovni-etapi-budivnitstva-bagatokvartirnogo-budinku/#go-obustrojstvo-pridomovoj-territorii
http://www.cre8tivez.org/nedvijimost/osnovni-etapi-budivnitstva-bagatokvartirnogo-budinku/#go-obustrojstvo-pridomovoj-territorii
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атації будівель, споруд і утилізації відходів з орієнтацією на комплексний 

результат високої якості, екологічної чистоти, надійності, ресурсо-, тепло-, 

та енергозбереження, безпеки для здоров‘я людини та її комфорту. 
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ОЦЕНКА РИСКА АВАРИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
С.Л.Василенко, к.т.н., главный гидролог КП «Харьковводоканал» 

 

В технических системах хорошо отработаны достаточно универсаль-

ные схемы расчетов устойчивости-надежности. Подобные оценки экологи-

чески безопасного состояния водных объектов стали разрабатываться 

сравнительно недавно. Хотя их практическая значимость не вызывает со-

мнений, особенно для обеспечения бесперебойности питьевого водоснаб-

жения из поверхностных источников. В этой связи важным является оце-

нивание региональных техногенных рисков при возникновении аварий на 

сооружениях водохозяйственного комплекса. 

Аварийные ситуации и аварии на водных объектах  следует 

анализировать в привязке к наводнениям и ЧС, вызванным разрушением 

плотин и других гидротехнических сооружений, а также загрязнением 

водных объектов при залповом поступлении вредных веществ, которые 

могут оказать негативное воздействие на состояние экосистем и нормаль-

ное осуществление хозяйственной деятельности на питьевых водозаборах. 

Рассматривая комплекс накопительных и гидротехнических соору-

жений во взаимосвязи с водными объектами как природно-техногенную 

географическую систему, подверженную влиянию природных и антропо-

генных факторов, и сформировав определенный банк информации, можно 

выйти на расчеты и прогнозы устойчивости и надежности самой системы. 

Накопительные сооружения – экологически опасные потенциальные 

источники возможного аварийного загрязнения водных объектов вредны-

ми веществами [1, с. 199]. Водоподпорные и водозащитные сооружения 

представляют опасность при гидродинамических авариях с точки зрения 

«волны прорыва», затапливающей огромные территории. 

На водных объектах питьевого водопользования всегда присутствует 

реальный экологический риск, проявляющийся в различных пространст-

венных аспектах: линейном – вдоль водотока, площадочном – по затопле-

нию долины, бассейновом и региональном – по водораздельным и админи-

стративным признакам. При изучении вопроса управления рисками на ис-

точниках водоснабжения следует сначала выбрать четко определяемый 

элемент аварийности гидротехнических и накопительных сооружений. 

В Водном кодексе Украины (глава 21) используется термин «аварии 

http://bankstatey.com/index.php?newsid=10751
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19327
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на водном объекте» без определения самого понятия. Меры по предупреж-

дению аварий на гидроузлах относятся к понятию «предотвращение вред-

ного воздействия воды». То есть для экологической безопасности водо-

снабжения аварии следует рассматривать на стыке двух процессов: вред-

ного воздействия вод и загрязнения водных объектов (рис. 1). 

В первом случае можно говорить также о риске гидродинамических 

аварий, влекущих последствия, систематизируемые по причинам возник-

новения, характеру влияния, региональным особенностям, экологической 

значимости [2]. 

Риск нарушения водоснабжения из поверхностного водного 

объекта можно рассчитать в вероятностных категориях. Подобно оценки 

риска аварий на гидротехнических сооружениях водохранилищ и накопи-

телях отходов. Пусть p  – вероятность возникновения опасности негатив-

ных процессов или факторов, несущих угрозу для количества и качества 

воды в источнике водоснабжения, p   – вероятность (степень) уязвимости 

системы централизованного водоснабжения, когда объект «не устоит» пе-

ред возникшей опасностью. 

Тогда произведение pp   

на ожидаемый ущерб S и будет 

риском как вероятностной мерой 

опасности для системы водо-

снабжения в виде возможных 

финансово-экономических и со-

циальных потерь за определен-

ный промежуток времени. 

Здесь необходимо учиты-

вать, что опасность и уязви-

мость, строго говоря, не являются событиями, а характеризуют свойства 

исследуемых объектов. При этом уязвимость – составляющая опасности 

наряду с такими понятиями, как защищенность, безотказность и т.п. 

По отношению к одному и тому же объекту применение неких веро-

ятностных оценок опасности и уязвимости не может считаться методоло-

гически верным. Поэтому на рис. 1 сделано разделение: опасность в виде 

средневзвешенной оценки наиболее значимых факторов – источнику водо-

снабжения, и уязвимость другого объекта – самой системы водоснабжения. 

Подобный подход используется для интегральной оценки риска не-

гативных воздействий при подтоплении урбанизированных территорий [3]. 

Системный подход к решению подобных задач на первый план ста-

вит четкую классификацию составляющих экологического риска, в част-

ности, ту или иную градацию возможных последствий возникновения ава-

рий на накопительных или гидротехнических сооружениях либо структуру 

сочетаний опасных факторов по группам возможных причин аварий на 

гидротехнических сооружениях и коммунальных водопроводах. 

 

Рис. 1. Обобщенное представление воз-
никновения аварий на водных объектах 

и риска нарушения водоснабжения из 
поверхностных источников 

Вредное 

воздействие 
вод 

 

Загрязнение 
водных 

объектов 

АВАРИИ 

Опасность 
источнику водо-
снабжения p  

Уязвимость 
системы водо-
снабжения, p   

РИСК 
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ВАРИАНТНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ  

НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА НА ЭТАПЕ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Д.В.Тиняков, к.т.н., ст. преподаватель каф. проектирования самолетов и вертолетов 

Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского «ХАИ» 

 

Перевозка личного состава частей МЧС, спасательного оборудова-

ния, а так же эвакуация жертв чрезвычайных ситуаций – это малый список 

задач, которые способны решать современные самолеты транспортной ка-

тегории. 

Интегральные показатели эффективности при эксплуатации самоле-

тов данного типа зависят от правильности выбора геометрических пара-

метров системы несущих поверхностей, которая состоит не только из кры-

ла, но и из хвостового оперения. 

Предложен метод формирования геометрических параметров систе-

мы несущих поверхностей самолетов транспортной категории в работе [1]. 

Однако применение данного метода на этапе предварительного проектиро-

вания требует дополнительной проверки. 

Для доказательства эффективности предложенного метода формиро-

вания геометрии несущих поверхностей (по виду в плане) рассмотрим оп-

ределение параметров крыла, киля и горизонтального оперения: ближне-

магистрального транспортного самолета с потребной площадью крыла, 

равной Sкр = 100 м
2
. 

Методической базой для решения такой и подобной ей задач являет-

ся система частных критериев: Кфм = Кфэ, Вм = Вmin, хв.о го воS S S min   . 

Рассмотрим три варианта системы несущих поверхностей для данного 

самолета: полуразмах крыла образован простой одинарной трапецией с су-

жением 1,0 <  = ; полуразмах крыла образован двумя трапециями, центро-

планная трапеция с 1 = 1,0, трапеция ОЧК с 2 = ; полуразмах крыла обра-

зован двумя трапециями с одной координатой zн, сужения обеих трапеций 1,0 

< 1,2 < . 
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Сопоставление результатов проектирования самолета с заданной 

площадью крыла дает возможность сделать некоторые выводы: метод по-

зволяет на этапе предварительного проектирования найти геометрические 

параметры системы несущих поверхностей; проанализировать влияние 

различных форм крыла на его собственные размеры и на размеры хвосто-

вого оперения. 
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ГУСЕНИЧНАЯ ПОЖАРНАЯ МАШИНА ГПМ-64 ПОВЫШЕННОГО 

УРОВНЯ ЗАЩИЩЁННОСТИ 

 
С.М.Березуцкий, ведущий аналитик ГП «Завод им. Малышева» 

 

При тушении пожаров высоких уровней категории (на арсеналах и 

складах боеприпасов, нефтяных и газовых скважин, химических 

производств) отмечен недостаточный уровень защиты, и, как следствие — 

низкая функциональность пожарных машин, выполненных на базе шасси 

армейских и народнохозяйственных автомобилей. 

Одним из направлений повышения защищѐнности пожарных машин, 

как показывает  мировой опыт, является создание пожарной машины на 

базе шасси танка. Но, наряду с преимуществами такого решения (высокий 

уровень защищѐнности,  значительная грузоподъѐмность), машины 

подобного типа имеют ряд существенных недостатков: перетяжелѐнность 

корпуса, обусловленная избыточным бронированием, высокий центр 

тяжести, низкую эргономику, малые полезные объѐмы под размещение 

оборудования. 

Специалисты ГП «Завода им. Малышева», проанализировав  опыт 

эксплуатации машин на базе танкового шасси, создали 

высокозащищѐнную пожарную гусеничную машину  ГПМ-64 на базе 

узлов и систем танка Т-64. 

Характерными особенностями рассматриваемой машины является 

высокий уровень защищѐнности от воздействия ударной волны, первич-

ных и вторичных осколков  при взрывах на арсеналах, хранилищах бое-

припасов и производствах с высокой степенью опасности, а также от теп-

лового излучения (в том числе и эффективная защита ходовой части ма-

шины),  а также от проникающего излучения.  Наличие герметичного от-

деления управления, снабжѐнного фильтровентиляционной установкой, 
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даѐт возможность выполнять задачи в очагах радиационного и химическо-

го заражения. Капотная схема компоновки и конструктивные особенности 

ходовой части позволяют минимизировать воздействие на экипаж и корпус 

машины подрыва  взрывоопасных предметов под гусеницами. 

Высокая несущая способность гусеничного шасси позволяет ГПМ-64 

в базовом варианте  транспортировать цистерну с 25 тоннами воды и во-

домѐт производительностью 100л/с и дальностью действия 112 м, модуль-

ная конструкция машины позволяет комплектовать шасси быстросменны-

ми функциональными модулями, что даѐт возможность  «настраивать» 

машину под выполнение конкретной задачи.  

Бульдозерный отвал и танковая ходовая часть обуславливают высо-

кую проходимость машины и возможность еѐ использования для проклад-

ки колонных путей для техники с более низкой степенью проходимости. 

Прорабатывается вариант исполнения безэкипажной машины с дис-

танционным управлением, для работы в условиях повышенного риска — в 

зонах с высоким уровнем радиоактивности,  вероятностью взрыва большой 

мощности, на склонах значительной крутизны и на краю ущелий, оврагов 

и т.п. 

 Рассматриваемая машина является инициативной разработкой. При 

работе с заказчиком (в данном случае - это Министерство обороны) 

применена схема взаимоотношений, принятая в американском военно-

промышленном комплексе: фирма-изготовитель производит 

инициативную разработку машины-прототипа, которую и представляет 

потом заказчику. Если предложенный прототип устраивает заказчика – 

открывается финансирование фирмы-изготовителя для подготовки 

машины к серийному производству. Такая схема «подстѐгивает» 

проектировать машины высокого качества – если заказчик останется 

недовольным предложенным образцом, затраты изготовителя  не 

компенсируются. Данная схема выгодна для государства – бюджетные 

деньги не тратятся на предварительные этапы разработки, разработка 

машины происходит в сжатые сроки. 

ГПМ-64 может использоваться, как в структурах МО (управление 

живучести департамента арсеналов и т.п.), подразделениях МЧС, так и на 

народнохозяйственных предприятиях. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ХОДОВИХ КОЛІС 

МОСТОВИХ КРАНІВ 
 

Є.Д.Слепужніков, ад’юнкт каф. пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 

Національного університету цивільного захисту України 

А.А.Лісняк, доцент, к.т.н., начальник каф. пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт Національного університету цивільного захисту України 

М.В.Покідін, Національний університет цивільного захисту України 

 

Для підвищення ефективності дій аварійно-рятувальних підрозділів 

може використовуватися допоміжна інженерна техніка, така як мостові 

крани. Одним з напрямків розглядання удосконалення конструкції мосто-

вого крану – це визначення оптимальних параметрів ходових коліс. 

Ходові колеса кранів, кранових візків виготовляють різної конструк-

ції, різних розмірів, із різних матеріалів. Деякі групи ходових коліс станда-

ртизовані, другі виготовляються по нормалям заводів. На мостових, козло-

вих та інших кранах застосовують, як правило, циліндричні двохребордні 

колеса. На залізничних кранах, на інших кранах при наявності перетину 

рейок, в деяких випадках на візках мостових і козлових кранів застосову-

ють одноребордні ходові колеса. Якщо напрямок руху крана проводиться 

за допомогою спеціальних катків, то колеса виконуються без реборд. Ці 

катки встановлюються з протилежного боку двох рейок або два катка охо-

плюють одну рейку.  Поверхні кочення направляючого ролика може бути 

сферичною з радіусом закруглення 250…350мм. Ширина поверхні кочення 

безребордного ходового колеса повинна бути більше ширини головки рей-

ки не менше ніж на 60мм.  

Застосування безребордних ходових коліс з направляючими ролика-

ми суттєво зменшують втрати на тертя так як тертя кочення ролика по 

рейці менше, ніж тертя сковзання реборди по рейці, і відповідно, зменшу-

ється і установча потужність двигунів механізму пересування і значно збі-

льшує строк служби ходових коліс.  

Б.С.Ковальський розглядав скат з двох конічних коліс на загальній 

жорсткій осі в бік осі [1, 2], тоді швидкості коліс 1 і 2 відповідно рівні: 
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де V –швидкість центра ската, яка приймається постійною, V=const. 

Упереджуючи колесо 2, колесо 1 створює зі швидкістю  перекіс 
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В випадку чотирьохколісного мостового крана, який рухається на 

двох привідних конічних колесах і двох конічних або циліндричних холос-

тих колесах, Б.С.Ковальський отримав  

0

xy y e coxpx       (3) 

0 sinpy px 
    (4) 

Б.С.Ковальський довів, що експерименти підтверджують не тільки 

сталість руху крана на конічних колесах але і затухаючий характер траєк-

торії центра крану, що і складає зміст «ефекту конічних привідних коліс» 

або «ефекту конусності». 

Опити дослідників Ніколаєвського, Пелипенко, Соболєва,В.М. Іва-

нова та інших підтверджують позитивні властивості конічних коліс. 

Деякі спеціалісти говорять про можливість установки коліс із зворо-

тною конусностю. При цьому використовують результати дослідів на за-

воді Електросталь і на опит роботи декількох кранів на протязі 10 років на 

Норильськом гірничозбагачувальному комбінаті. Б.С. Ковальський пояс-

нює це тим, що в деяких випадках крани працюють задовільно, так як пе-

ресування кранів проходить на частині шляху без участі реборд до вичер-

пання зазорів між рейками і ребордами. В дійсності обидва випадки прин-

ципово різні.  

Вплив непаралельності і кривизни рейок та частот вивчалися конс-

трукторами кранів, хоча стан шляху впливає в багатьох випадках значно. 

Цим пояснюється поява ряду робіт, які були присвячені рішенню цих пи-

тань. 

При задовільному стані шляху, якісному виготовленні кранів останні 

працюють на циліндричних двохребордних колесах добре, однак дефекти 

шляху, різність діаметрів приводних коліс в плані відносно шляху різко 

відзначається на роботоздібності коліс. Правильність руху кранів забезпе-

чується ребордами, при дефектах шляху і крана інтенсивність роботи ре-

борд веде до підсиленого зносу, в нашій практиці основна маса циліндрич-

них двохребордних коліс вибраковується із-за зносу реборд. 

В загальному випадку руху крана проходе з  перекосами. При коніч-

них колесах перекоси локалізуються в гармонічному русі або має місце 

слабий дотик ребордами і головок рейок. При циліндричних колесах і на-

правленні крана ребордами коліс, виникає значне тертя і опір руху крана 

істотно підвищується. Крім того, на кран, що зсувається тиском реборди, 

діють сили тертя при повному сковзанні. 

Зберігання ребордних коліс має на увазі додатковий захист крана, 

зокрема це пояснюється традицією у використанні двохребордних коліс. 

При надійній роботі катків ходові колеса можуть бути виконані безреборд-

ними. Це значно полегшує і здешевлює механізм пересування. 

У випадку конічних двохребордних коліс напрямок руху кранів ви-

бирається за рахунок ефекту конусності двох приводних ходових коліс з 

конічною поверхнею кочення. Холості колеса можуть бути виконані цилі-
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ндричними. Так як реборди не беруть участі в роботі, строк служби ходо-

вих коліс різко збільшується. Зменшення поперечних навантажень, зни-

ження динаміки руху, краща пристосованість до дефектів кранових шляхів 

дозволяють рекомендувати їх застосування в багатьох випадках на практи-

ці. Слідує також враховувати значне зменшення енергоємності кранів, 

зменшення навантажень механізму пересування. 

Потужність двигуна вибирається у відповідності з опором руху кра-

на, але при пуску крана двигун повинен подолати масу крана або приведе-

них до ходових коліс мас, які обертаються, елементів привода механізмів 

пересування. Допустима приблизно подвійне короткочасне перевантажен-

ня двигуна (двигун перевіряється по пусковому моменту), при більшій ве-

личині інерційного навантаження треба застосовувати двигун більшої по-

тужності. У окремих випадках можна зменшити інерційні навантаження, 

збільшуючи час розгону, наприклад, за допомогою корегування електрич-

ної схеми. При цьому слідує врахувати, що в силовому потоці двигун-

редуктор-ходові колеса значна частина інерційного навантаження погли-

нається маховим моментом двигуна, вплив сил інерції тим менше, чим да-

льше від двигуна заходиться розрахований на міцність елемент. 
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Для транспортування вибухонебезпечних вантажів від місця знахо-

дження до пункту утилізації розроблена конструкція спеціального візка 

[1], ресорне підвішування якого має характеристики, що задовольняють 

умовам безпечного транспортування (рис. 1). 

Головною особливістю конструкції візка є застосування одноступе-

невого ресорного підвішування, додаткової другої ступені із коректором 

жорсткості [2-4], динамічні характеристики якої забезпечують умови без-

печного транспортування. 
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Деякі особливості роботи цієї конструкції в умовах реальної експлу-

атації вирішуються застосуванням одногофрових герметичних пневмати-

чних пружних елементів 5 в опорних точках вантажної платформи. 

 
Рис. 1 – Схема конструкції транспортного засобу для перевезення небезпечних 

вантажів. 1 – вантажна платформа, 2 – опорні котки, 3, 10 - важелі напрямного 

паралелограму, 4 – гумовокордна одногофрова оболонка, 5 - дросельна шайба, 6 – 

додатковий резервуар, 7 - пружини першої ступені підвішування, 8 – колеса візка, 

9 – шарнірні кріплення важелів напрямного паралелограму, 11 – профіль дороги, 

12 – опорна платформа, 13 – повітряний трубопровід. 

Розрахунок термодинамічних процесів при проектуванні пневматич-

них трактів систем, що складаються (рис.2) із резервуарів постійного (5) та 

змінного (2) об‘ємів, які зв‘язані між собою трубопроводом (4) із встанов-

леними в місцях з‘єднання дросельними шайбами (3) в окремих випадках 

дещо ускладнюється, якщо об‘єми сполучених резервуарів значно відріз-

няються, а зміна об‘єму якогось резервуару задається не в вигляді матема-

тичних залежностей того або іншого рівня складності, а є наслідком коли-

вання деякої маси.  

Особливо важливим є рішення подібних задач при розрахунках віб-

роізолюючих пристроїв перспективних зразків пожежної та аварійно-

рятувальної техніки.  

Конструкція, алгоритми розрахунку, результати теоретичних і експе-

риментальних досліджень систем ресорного підвішування спеціального ві-

зка для транспортування небезпечних вантажів викладені в роботах 1, 6. 

 

1  – підресорена маса, 

2  – гумовокордна одногофрова 

оболонка, 

3  – дросельна шайба, 

4  – повітряний трубопровід, 

5  –  додатковий резервуар. 

 

Рис. 2 – Схема опорного елементу другої ступені пневматичного підвішування 

транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів 

Розрахунок термодинамічних процесів в подібних системах базуєть-

ся на теорії „наповнення - спорожнення‖ та квазістаціонарному методі ви-

значення параметрів стану повітря.  
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Проведені розрахунки пневматичних систем із різними об‘ємами їх 

окремих елементів дозволяють запропонувати другий варіант рішення. 

Вказана ситуація виникає у випадку коли один із об‘ємів значно менше ніж 

інші, що дозволяє виключити його із математичної моделі процесу.  

Це призводить до значного спрощення як самої математичної моделі, 

так і програми її комп‘ютерної реалізації.  
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В настоящее время для элементов конструкций при циклическом на-

гружении и различных физических моделях постепенных отказов имеется 

хорошо разработанный феноменологический кинетический подход для 

описания разнообразных механизмов накопления повреждений с учетом 

свойств материала и характера напряженного состояния. Данный подход 
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базируется на использовании кинетических уравнений повреждений, яв-

ляющихся, как правило, кумулятивными и получающихся в результате 

экспериментальных исследований при простом гармоническом нагруже-

нии с использованием той или иной гипотезы накопления повреждений. 

Рассматривается применение метода статистического моделирования 

для определения показателей надежности элементов конструкций при ус-

талостных отказах и случайном узкополосном нормальном нагружении. В 

качестве модели накопления повреждения используется линейная 

     t
N

Fdt/tdz r
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где  tz  - мера повреждений,  t  - амплитуда деформаций или напряже-

ний, 1  - предел выносливости с заданным законом распределения, N  - 

базовое число циклов, - несущая частота. Дискретный аналог данных 
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Для получения j  реализации меры повреждений ijz  в момент вре-

мени it  для детерминированного предела выносливости необходимо опре-

делить случайные последовательности ij  амплитуд узкополосного ста-

ционарного нормального процесса  ity  при условии, что в момент 

времени 1it  амплитуда приняла значение j,i 1 . Для рассматриваемого 

процесса  ity  двумерная плотность вероятности амплитуд j,i 1  и ij  

является релеевской. По полученным значениям реализаций повреждаемо-

сти ijz , соответствующих определенному объему выборок моделируемых 

амплитуд и пределов выносливости, строятся гистограммы для меры по-

вреждений в моменты времени it , по которым можно определить основ-

ные показатели надежности. Таким образом, задача сводится к моделиро-

ванию стационарного релеевского случайного процесса  t  и случайной 

величины 1  с заданной плотностью вероятности. Для этого использует-

ся датчик случайных чисел, генерирующий реализации случайной величи-

ны u , равномерно распределенной в интервале [0,1]. Получение случай-

ной величины x  с заданными плотностью вероятности  xf  и функцией 

распределения  xF  осуществляется с использованием функционального 
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преобразования  ux  , которое представляет обратную функцию от 

 xF     uFux   11
. 

 Подходы, связанные с применением метода статистического моде-

лирования для решения задач надежности при усталостных отказах не 

учитывают взаимного влияния значений амплитуд  t  в различные мо-

менты времени 1it , it . В данной работе разработан подход с учетом вза-

имного влияния значений амплитуд  t  в различные моменты времени 

путем моделирования амплитуд i  в момент времени it  при условии, что 

в момент времени 1it  амплитуда равнялась 1 i . 

На основе приведенных соотношений получение реализаций ijrz  ме-

ры повреждения в моменты времени it  проводится следующим образом. 

Вначале получаем r -ую реализацию предела выносливости r1  

 R,r 1 , соответствующую лог-нормальному закону, и j -ую реализацию 

начальной амплитуды j   J,j 1 , соответствующую релеевскому зако-

ну. Затем с шагом по времени 1 ii ttt , равным периоду процесса 

 ty , моделируются амплитуды i   N,i 1 , зависящие от значений 

1 i  и подчиняющиеся условной плотности распределения 

 12  /,F , которая аппроксимируется нормальным законом. Указан-

ная процедура последовательно повторяется для всех J  реализаций на-

чальной амплитуды и R  реализаций предела выносливости. По получен-

ным реализациям ijrz  строятся гистограммы для меры повреждений в мо-

менты времени it i и по критериям согласия производится проверка стати-

стической гипотезы о соответствии их заданным законам распределения. 
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Целью работы является описание метода учета и контроля расхода 

автомобильных бензинов. Такой экспресс-контроль можно осуществить, 

если установить корреляцию между составом бензина и каким-либо его 

легко определяемым физико-химическим свойством. В данной работе для 
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решения поставленной задачи предложено денсиметрическое изучение 

модельных трехкомпонентных систем с целью установления корреляцион-

ных зависимостей плотности от состава.  

Согласно оценкам специалистов, потери нефти и нефтепродуктов с 

момента их добычи до использования составляют приблизительно 3–5 %. 

Причем основным источником потерь жидких углеводородов (до 80 % от 

общих потерь) является их испарение при эксплуатации, перевозке и хра-

нении. С целью уменьшения потерь, связанных с испаряемостью нефте-

продуктов, применяют различные организационные мероприятия и техни-

ческие средства [1], которые, к сожалению, не решают проблему ресурсос-

бережения в полной мере. Следовательно, по-прежнему актуальным оста-

ется строгий учет и контроль расхода горюче-смазочных материалов.  

В настоящее время существует достаточное количество показателей 

нефтепродуктов, в том числе и бензинов, по которым судят об их пригод-

ности для тех или иных целей. К таким показателям относят плотность, 

вязкость, диэлектрическую проницаемость, коэффициент преломления, 

температуру кипения, фракционный состав, октановое число и др. В част-

ности, плотность нефти и нефтепродуктов непосредственно связана с их 

химическим и фракционным составом, поэтому в стандартах на реактив-

ные топлива, керосин, некоторые бензины она является нормируемым по-

казателем.  

В качестве системы, моделирующей состав автомобильного бензина, 

нами предложено трехкомпонентную систему, содержащую по одному пред-

ставителю рядов парафинов, циклопарафинов и ароматических углеводоро-

дов, например, гексан–циклогексан–бензол и гексан–циклогексан–толуол. На 

основе политермического исследования физико-химических характеристик 

указанных модельных систем [2; 3] аппроксимировались денсиметриче-

ские данные уравнениями, описывающими связь плотности от состава и 

температуры с помощью методов нелинейной алгебры [4]. Полученные 

уравнения содержат три параметра: х1 и х2, характеризующие состав трех-

компонентной системы, а также температуру Т. 

Хотя зависимости плотности модельных систем от состава были ап-

проксимированы уравнениями второй степени, при выражении состава 

системы в объемных долях (объемных процентах) плотность с достаточ-

ной степенью точности можно описать и линейными зависимостями (ко-

эффициент корреляции не ниже 0,98).  

Согласно данным о составе автомобильных бензинов [5], для опи-

санной модельной системы представителем гомологического ряда парафи-

нов был выбран гексан, представителем циклопарафинов – циклогексан, а 

представителем ароматических углеводородов – бензол. Однако по дан-

ным [6], в некоторых марках автомобильных бензинов содержится значи-

тельное количество толуола. Следовательно, трехкомпонентная система 

гексан–циклогексан–толуол также неплохо будет отражать состав автомо-

бильного бензина.  

Таким образом, поскольку качество используемых ГСМ во многом оп-
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ределяет характеристики работы оборудования, изучение их состава (эле-

ментного и фракционного), физико-химических свойств и токсичности явля-

ется необходимым условием рационального использования нефтепродуктов. 

В связи с этим было предложено в качестве систем, моделирующих состав 

автомобильного бензина, использовать трехкомпонентные системы гексан–

циклогексан–бензол и гексан–циклогексан–толуол. Данные системы были 

выбраны на основе анализа физико-химических характеристик составляю-

щих автомобильных бензинов, поскольку они содержат по одному предста-

вителю гомологических рядов парафинов, циклопарафинов и ароматических 

углеводородов.  
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О.Ю.Мішина, аспірант, Національний технічний університет України «КПІ» 

О.В.Кофанова, доцент, к.х.н., доцент каф. інженерної екології Національного техніч-

ного університету України «КПІ» 

М.Ю.Березівський, Державний заклад «Київський коледж зв’язку» 

 

Питання раціонального природокористування є надзвичайно важли-

вим у світлі забезпечення сталого розвитку суспільства й біосфери. Особ-

ливої актуальності набуває проблема збереження нафторесурсів з огляду 

на вичерпність цього природного ресурсу. За сферами вжитку транспорт 

використовує 71 % нафторесурсів, промисловість – 22 %, домогосподарст-

ва – 11 %, електроенергія – 1 % [1н]. І хоча альтернативні джерела енергії 
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все частіше застосовуються для забезпечення потреб народного господарс-

тва, за даних умов вони ще не здатні повністю розв‘язати проблему забез-

печення людства енергією.  

Отже, постало завдання розробити такі технології переробки нафти 

(або вдосконалити вже існуючі), які нададуть змогу підвищити вихід світ-

лих фракцій нафтопродуктів під час її переробки.  

З літературних джерел відомо, що під час первинної переробки наф-

тової сировини відганяється не повний потенціал легких нафтопродуктів; 

частина їх залишається у кубовому залишку.  

Первинна переробка нафти являє собою атмосферну перегонку наф-

ти, яку ведуть при температурі до 320 °С. В результаті перегонки добува-

ють бензинову, керосинову та дизельну світлі фракції. Кубовий залишок 

(мазут і гудрон) далі йде на вторинну переробку – дистиляцію, яка відбу-

вається під вакуумом та за високих температур.  

Отже, інтенсифікація процесів первинної переробки нафти за рахунок, 

наприклад, введення до нафтової сировини спеціальних речовин-добавок є 

одним з перспективних шляхів підвищення ефективності нафторесурсозбе-

реження. Зокрема, вивченню впливу добавок на властивості нафти та її пер-

винну перегонку присвятили свої праці вчені школи З. І. Сюняєва [2н]. Вони 

досліджували добавки поліетиленсилоксану, іонолу та деяких поверхнево-

активних речовин, які змінюють фізико-хімічні властивості нафти – поверх-

невий натяг, в‘язкість тощо.  

Дослідженням впливу добавки поверхнево-активної нікелевої солі 

синтетичної жирної кислоти (Ni(RCOO)2, де R = С9–С15) займались  

М. С. Рогальов та Р. З. Магарил [3н]. Вони досягли прискорення випарову-

вання та кипіння нафти внаслідок збільшення поверхні на межі поділу рід-

кої та парової фаз, що, в свою чергу, призвело до збільшення відбору світ-

лих фракцій під час первинної перегонки.  

С. А. Сініцин як активуючі домішки під час первинної перегонки ви-

користав сполуки молібденової кислоти та полімолібдати. Введення цих 

добавок дало змогу збільшити вихід світлих дистилятів на 16 – 28 мас. % 

залежно від складу нафти [4н]. При цьому невирішеною частиною пробле-

ми інтенсифікації первинної переробки нафти в присутності добавок є 

складність досягнення системності та стабільності отриманого результату. 

Це пояснюється складною структурою нафто-дисперсної системи, а також 

змінним складом нафти з різних родовищ.  

Ю. В. Політанський запропонував використовувати суміш добавок, 

що містить ароматичний амін, антиоксидант (Агідол-1, Агілол-3 або Агі-

дол-12), хлоропарафін, ізопарафін та прямогонний бензин, оброблену за 

атмосферного тиску металічним Марганцем [5н]. Особливістю цього мето-

ду є те, що добавки вводились до нафти не одночасно, а на різних етапах 

перегонки. Виявлено, що найкращий ефект щодо виходу світлих нафтоп-

родуктів спостерігається при введенні добавки при температурі її кипіння. 

Новим поглядом на інтенсифікацію процесу перегонки нафти вважаємо 

метод введення добавок антиоксидантів, механізм дії яких базується на 
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блокуванні процесів, перешкоджаючих вивільненню легких фракцій наф-

топродуктів під час перегонки. Саме цьому ефекту й присвячені наші дос-

лідження. 

Отже, раціональне природокористування є запорукою сталого розви-

тку суспільства й біосфери. У нафтопереробній галузі вирішення цього пи-

тання лежить у підвищенні ефективності переробки нафти, зокрема, її пер-

винної, низькотемпературної переробки. 
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сти Национального университета гражданской защиты Украины 

 

Изменение механических свойств бетона при его нагреве и после-

дующем охлаждении в настоящее время оценивается очень приблизитель-

но [1]. Тем более, что сложно оценить глубину критического прогрева бе-

тона [2]. Это затрудняет определение несущей способности железобетон-

ных элементов, подвергшихся огневому воздействию при пожаре и после-

дующему охлаждению. 

Еще более сложным является учет степени повреждения железобе-

тонных конструкций подвергшихся воздействию взрыва (например, быто-

вого газа) и возникшего за ним пожара. Взрыв не всегда приводит к раз-
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рушению конструкций, но можно предположить, что он повлияет на их ог-

нестойкость и остаточную прочность. Определение значительности этого 

влияния позволит решить проблему возможности дальнейшего использо-

вания железобетонных конструкций после комбинированного воздействия 

взрыва и пожара. 

На примере изгибаемого железобетонного элемента попробуем оценить 

влияние взрыва на изменение его прочности при пожаре, что может быть 

выражено такой характеристикой как предел огнестойкости по I предель-

ному состоянию. 

Известно, что под влиянием высокой температуры на железобетон-

ную конструкцию бетон и стальная арматура теряют прочность по-

разному. Рассмотрим процессы, происходящие в изгибаемом железобетон-

ном элементе – плите – при воздействии взрыва, направленного снизу, и 

высокой температуры. Будем полагать, что при взрыве плита не разруша-

ется и удерживается на месте анкерами. 

Напряженно-деформированное состояние железобетонной плиты 

при взрыве и кратковременном выгибе плиты вверх характеризуется крат-

ковременным образованием в верхней части плиты растянутой зоны бето-

на. При этом в бетоне развиваются пластические деформации и образуют-

ся трещины, глубина которых зависит от силы взрыва. 

После взрыва плита возвращается в первоначальное положение, но 

образовавшиеся трещины выключают из работы слой бетона в сжатой зоне 

равный глубине трещин. Таким образом, после взрыва полезная толщина 

плиты уменьшается, что приводит к снижению несущей способности пли-

ты. Действительно, можно представить полезную толщину плиты после 

взрыва hoe как  

hoe = ho – he ,                                              (1) 

где ho − полезная толщина плиты до взрыва; he − толщина верхнего слоя 

бетона, поврежденного взрывом.  

Уменьшение полезной толщины плиты вызовет увеличение коэффи-

циента сопротивления рабочей арматуры. При пожаре это приведет к 

уменьшению критической температуры стальной арматуры и снижению 

предела огнестойкости плиты. 

Оценить предел огнестойкости τu железобетонной многопустотной 

плиты по І предельному состоянию можно по формуле из [3]  
2
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где k – коэффициент плотности бетона; ar – коэффициент температуро-

проводности бетона; Y – аргумент функции ошибок Гаусса; ys – толщина 

защитного слоя бетона, ys = 0,02 м.  

Для плиты ПК60-12-8-Ат-V с арматурными стержнями 9Ø10 Ат-V 

под суммарной расчетной нагрузкой 10 кН/м
2
 предел огнестойкости со-
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ставляет 53 мин. Если предположить, что в результате взрыва бытового га-

за в верхней части плиты образовались трещины глубиной 30 мм, то со-

гласно расчету [3] из-за снижения несущей способности ее предел огне-

стойкости снизится до 50 мин. 

Оценочные расчеты показали, что если прогрев бетона снизу не пре-

вышает толщины защитного слоя, то происшедшее в результате взрыва 

выключение из работы части сжатого слоя бетона железобетонной много-

пустотной плиты незначительно сказывается на снижении ее огнестойко-

сти. Аналогично, мало влияет на несущую способность этой плиты 

уменьшение толщины сжатого слоя бетона в результате пожара. 

Таким образом, необратимые изменения свойств бетона после про-

грева не вызовут снижения несущей способности железобетонной много-

пустотной плиты больше, чем последствия взрыва. 

Учет этих особенностей поведения железобетонного изгибаемого 

элемента позволит более точно проводить обследование строительных 

конструкций после взрывов и пожаров. 
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ИМПЕЛЛЕРА ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО  

АППАРАТА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ЭФФЕКТ КОАНДА 
 

В.В.Чмовж, доцент, к.т.н., заведующий каф. аэрогидродинамики Национального аэро-
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тета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

Одной из актуальных проблем современного транспорта, в том числе 

и в летательных аппаратах, является повышение требований к большей 

экологической безопасности. Наиболее развивающимся направлением в 

данной области это замена движителей на химическом топливе, на альтер-

нативные. 

При создании летательного аппарата с использованием эффекта Ко-

анда [1, 2], возникла задача подбора такого типа движителя. Наиболее 

подходящий по параметрам это импеллер с электроприводом. Создаваемая 

ним струя воздуха обладает необходимыми энергетическими параметрами, 

стабильна и легко регулируется. 
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Основными характеристиками импеллера являются зависимости им-

пульса струи, расхода воздуха и полезной мощности от оборотов электро-

двигателя. Для получения вышеперечисленных величин необходимо зна-

ние закона распределения скорости на срезе импеллера. Так как в данном 

случае имеем дело с осесимметричным телом, то наиболее удобно полу-

чать характеристики вдоль радиуса. 

Для этой цели был создан экспериментальный стенд с необходимы-

ми приспособлениями. С помощью набора трубок полного давления («гре-

бенки») были проведены замеры распределение скоростного напора по 

трем радиусам в выходном сечении импеллера. 

По результатам эксперимента, можно сделать вывод, что рабочие ха-

рактеристики импеллера согласуются с теоретическими законами. Также 

был определен оптимальный режим его работы. 
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Для обеспечения прочности технических устройств и конструкций,  при 

эксплуатации которых могут возникнуть аварийные ситуации, которые 

представляют прямую или косвенную угрозу здоровью или жизни людей   

(нарушение целостности резервуаров и различных корпусов при перевозки 

технических жидкостей), возникает необходимость проводить исследова-

ние напряженно-деформированного состояния  при действии на них дина-

мических нагрузок. Особенно опасным является ударное механическое 

воздействие, возникающее при попадании массивных объектов  в такие 

технические конструкции, что может привести к катастрофическим техно-

генным последствиям. Прогнозирование возможного деформирования, 
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оценка уровней возникающих механических напряжений в элементах  тон-

костенных корпусных конструкций и вероятность их разрушения позволя-

ет обеспечить эксплуатационную механическую надежность  конструкций 

в целом.  

В настоящей работе рассмотрена задача формоизменения тонкостенной 

коробчатой конструкции защитного корпуса П-образного профиля при 

ударе ее свободно падающим массивным металлическим шаром. 

При математическом моделировании ударного процесса учитывалась 

форма взаимодействующих объектов,  локализация нагрузки, распростра-

нение упругих и пластичных волн, состояние материала, контактное взаи-

модействие, трение и  тепло, которое выделяется при ударе [1-2]. Система 

уравнений, которая описывает  взаимодействие падающего объекта с пре-

пятствием, включает следующие уравнения: кинематики (движение тел, 

закон сохранения импульса), волновой механики (распространение упру-

гих - ударных волн сжатия-расширения), механики пластического дефор-

мирования и условия контактного взаимодействия с учетом трения. Урав-

нение состояния включает степенную зависимость интенсивности напря-

жений от температуры, интенсивности и скорости деформаций. 

Численная реализация  задачи выполнялась методом конечного элемен-

та на программном комплексе AVTODYN. Для нелинейной задачи дина-

мического нагружения конструкций применялся подход в формулировке 

Лагранжа. В работе проведено сравнение напряженно- деформированного 

состояния П - подобной тонкостенной конструкции при центральном и 

внецентральном ударе жестким шаром, который свободно падает. Было  

исследовано влияния локализации удара на изменение формы П - образной 

стальной тонкостенной конструкции. Проведен анализ изменения макси-

мальных значений перемещений и  интенсивности напряжений при сме-

щении точки соударения от центра верхней пластины к свободному краю.  

Данная методика прочностного расчета на основе МКЕ позволяет про-

гнозировать поведение элементов конструкции силовых корпусов при зна-

чительных импульсных нагрузках, для разных материалов, размеров и 

геометрии. Имитационное моделирование дает возможность находить пу-

ти улучшения надежности элементов силовых корпусов и  обеспечивает 

меры предотвращения техногенных аварий с большими экологическими 

убытками при транспортировке технических веществ.  
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Износ  играет значительную роль для оценки ресурса до момента по-

ломки (отказа) режущего инструмента, что представляет собой  опасную 

аварийную ситуацию. Изучение механизмов износа и способность прогно-

зировать величину износа и периода стойкости (долговечности) инстру-

мента является необходимым условием при обеспечении  безопасности 

процесса металлообработки.   

Износ режущего клина инструмента по передней и задним контакт-

ным поверхностям (луночный износ и износ по задней поверхности) зави-

сит от контактных напряжений, температуры и скорости относительного 

проскальзывания в контакте. Механизм износа определяется физическими 

свойствами, микроструктурой и твердостью обрабатываемого материала и 

режущего клина; макро- и микро-геометрией режущего клина, наличием 

покрытий, условиями на контактных поверхностях – шероховатостью, на-

личием в зоне контакта смазочно-охлаждающих технологических сред и 

т.п. В последние годы для имитационного моделирования процесса реза-

ния успешно используется метод конечных элементов (МКЭ) [1,2], позво-

ляющий рассчитать все необходимые переменные процесса, которые 

сложно получить экспериментально: напряжения и температуру на кон-

тактных площадках, скорость скольжения стружки и т.п. В настоящей ра-

боте рассмотрено имитационное моделирование процесса износа режуще-

го инструмента из твердого сплава на основе карбида вольфрама   при вы-

сокоскоростном ортогональном резании стали 45. Рассматривается  дву-

мерная термомеханическая связанная контактная задача для термоупруго-

го режущего клина и упруго-пластически деформируемого материала, на-

ходящегося при больших деформациях в состоянии плоской деформации  

Краевая термомеханическая связанная задача контактного взаимо-

действия режущего клина с обрабатываемым материалом решается в сме-

шанной (независимой) формулировке Лагранжа-Эйлера (ALE). Соотноше-

ния, определяющие состояние материала, представляющие собой зависи-

мость напряжений пластического течения (текущего предела текучести) от 

деформаций, скоростей деформаций и температуры использовались в 

форме модели Джонсона – Кука. Модель трения в контакте инструмента и 

обрабатываемого материала задавалась в форме закона Кулона с постоян-

ным коэффициентом трения и в виде постоянных сдвиговых напряжений 

на контактных площадках, где имеет место сцепление. 
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Краевая задача механики решалась в приращениях перемещений пу-

тем явного интегрирования по времени, по окончании каждого шага реше-

ния задачи механики для пары обрабатываемый материал - режущий клин 

рассматривалась нестационарная краевая задача кондуктивной теплопере-

дачи и осуществлялась коррекция температурного поля,  используемого в 

процессе решения механической задачи на следующем итерационном ша-

ге. Использовалось кинематическое нагружение,  источники тепла – рабо-

та, затраченная на пластическое деформирование обрабатываемого мате-

риала и работа трения на контактных поверхностях. Для решения контакт-

ной задачи использовался кинематический контактный алгоритм, для ин-

струмента и материала использовался четырехугольный 4-х узловой свя-

занный термомеханический конечный элемент для плоской деформации с 

контролем искажения формы. Расчеты проводились с помощью комплекса 

ABACUS.  

 В результате расчетов были получены контактные напряжения, дли-

на контакта, поля деформаций, скоростей деформаций, напряжений и тем-

ператур, силы резания, которые позволяют с помощью оригинального про-

граммного модуля определить величину износа режущего клина  по задней 

и передней контактных поверхностям, имитировать изменение его геомет-

рии и предсказать ресурс. Для контактной поверхности по модифициро-

ванным зависимостям  Усуи [3] определялась скорость объемного износа 

для материала инструмента и производилась коррекция  формы режущего 

клина для нового расчета параметров состояния, и процесс повторялся 

вплоть до достижения критического износа. Исследовано влияние различ-

ных определяющих соотношений на численное решение, проведено срав-

нение с данными экспериментов, взятыми из литературных источников 

Полученные результаты позволяют в широком диапазоне технологи-

ческих параметров построить кривые износа и определить период стойко-

сти инструмента.  
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Применение теории гамма-распределения, наряду с распределением 

Бернштейна и логарифмическим распределением, может быть использова-

но для описания плотности отказов, причиной которых являются посте-

пенно накапливающиеся повреждения в инструментальном материале, на-

пример, отказы в виде выкрашиваний из-за термоциклических напряжений 

под контактными площадками инструмента, особенно при прерывистом 

резании [1 – 5]. Нормальный закон распределения стойкости имеет место 

при отказах в виде адгезионного и усталостного изнашивания рабочих по-

верхностей твердосплавного и быстрорежущего инструмента . 

Случайный характер износа и стойкости предопределяется большим 

числом независимых (или слабозависимых) случайных факторов. Если от-

клонение значений каждого фактора от среднего небольшое, то при любом 

законе их распределения сумма воздействия отклонений на процесс изна-

шивания приводит к тому, что распределение стойкости подчиняется нор-

мальному закону.  

На рис. 1 показана гистограмма распределения стойкости партии бы-

строрежущих сверл, выпущенных производственным предприятием МИК-

РОТЕХ при обработке неметаллических материалов. Это эксперименталь-

но полученное распределение достаточно хорошо описывается теоретиче-

ской кривой закона нормального распределения. 

 
Рис. 1 – Гистограмма распределения стойкости сверл 

 

Плотность вероятности распределения средней стойкости Тср нахо-

дят по следующему уравнению [3]: 

2 2-(T-mT) / 2

ср

T

1
F(T )= 2П е tТ


  ,                                   (1) 
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где   mT – математическое ожидание стойкости;  σT – среднее квадратиче-

ское отклонение стойкости; П – плотность вероятности; t – время. 

Функцию нормального распределения определяют, как 

F(T)=1-  ((T-mT)/ )Т ,                                        (2) 

где     – функция нормированного нормального распределения. 

Тогда вероятность безотказной работы в течение периода стойкости 

Т рассчитывается по формуле 

P(T)=1–F(T).                                                (3) 

Эта величина статистически изменяется с ростом Т, как показано на 

рис. 2, от единицы до нуля при Т  . 

 
Рис. 2  – График изменения вероятности безотказной работы Р(Т) 

с ростом принятого времени безотказности 
 

В расчетах по надежности возникает и обратная задача – определе-

ние времени безотказной работы (стойкости – Tp) инструмента с заданной 

вероятностью P. Это необходимо для расчета гарантированной стойкости 

Tp или так называемого гамма-процентного периода стойкости –времени 

резания, в течение которого режущий инструмент не достигает отказа с за-

данной вероятностью P, выраженной в процентах. Tp определяется из соот-

ношения 

P=  (mT – Tp)/ σТ).                                            (4) 

Для принятой вероятности Р  по таблицам находят значение функции 

нормированного нормального распределения  , соответствующей этой 

вероятности  

x=(mT- Tp)/ σТ),                                              (5) 

что позволяет определить Tp : 

Tp= – x σТ+mT.                                               (6) 

Из последнего соотношения видно, что гамма-процентный период 

стойкости растет с ростом mT (или средней стойкости Тср ) и уменьшается 

с ростом разброса стойкости. Поэтому надежность инструмента характери-

зуется не только средней стойкостью, но и отклонениями от средней, т.е. 

стабильностью параметров начального состояния инструмента [6] . 

Как известно, для повышения показателей надежности инструмента, 

а также для того, чтобы гарантировать определенный уровень его мини-

мальной стойкости для различных видов инструмента вводятся соответст-
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вующие нормативы. Они устанавливают гамма-процентный период стой-

кости, в течение которого инструмент не достигает отказа с вероятностью 

γ = 100 % (Р = 1). Если при испытаниях хотя бы один инструмент партии 

не будет обеспечивать этой минимальной стойкости, то должна браковать-

ся вся партия. 

Стойкость с заданной вероятностью Tp в большей степени зависит от 

качества инструмента и условий его эксплуатации, чем средняя стойкость. 

Поэтому этот показатель следует считать важнейшим показателем качест-

ва инструмента, особенно в биомедицинском применении. 

Наряду с отказами из-за износа имеет место некоторая доля отказов 

из-за случайных сколов и поломок. Устранение физических факторов, 

приводящих к последним видам отказов, создает необходимо считаться с 

возможностью учета сложной структуры отказов. В этом случае для расче-

та надежности предлагается использовать не один закон распределения 

стойкости, отображающий один из видов отказа, а суперпозицию двух и 

более распределений, свойственных каждому из видов отказа. 

Для двух видов отказов в общем случае плотность вероятности рас-

пределения стойкости F(Т) есть сумма: 

F (Т )=Р (Т )p·F(T)u+P(T)n·F(T)p,                                 

(7) 

где   F(T)u, P(T)n – плотность распределения стойкости и вероятность без-

отказной работы для отказов в связи с износом; F(T)p , P(T)p – то же для от-

казов в связи с разрушением инструмента. 

Вывод: Для расчета показателей надежности возникает необходи-

мость опытного определения целого ряда параметров распределения стой-

кости. Это требует испытаний большой партии инструментов при посто-

янных условиях, что, например, при эксплуатации медицинского инстру-

мента выполнить практически невозможно. Невозможен также прогноз 

стойкости и при переменных условиях эксплуатации инструмента. Отсюда 

следует, что при сложной структуре отказов расчеты надежности инстру-

мента не могут быть достоверными. В этом случае традиционные расчеты 

надежности для инструмента, используемого в биомедицине, имеют огра-

ниченное применение. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ МІЦНОСТІ СКЛАДЕНИХ ТІЛ ПРИ 

ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ 

 
Д.В.Лавінський, доцент, к.т.н., доцент каф. теоретичної механіки Національного тех-

нічного університету «ХПІ» 

 

Міцність машин, технологічних систем та конструкцій є запорукою 

їх безпечного функціонування. Тому розробка та впровадження ефектив-

них методів розрахунку на міцність є важливою науково-практичною зада-

чею. Одним із чинників силового впливу на різні технічні та технологічні 

об‘єкти є електромагнітні поля (ЕМП). За умов дії ЕМП працюють системи 

магнітно-імпульсної обробки матеріалів (МІОМ), системи геологічної роз-

відки за допомогою імпульсів ЕМП, системи електрогенераторної техніки 

тощо. Наявність ЕМП у таких системах призводить до виникнення понде-

ромоторних сил, які в свою чергу призводять до деформування елементів 

конструкцій. У багатьох випадках ЕМП, які генеруються, мають високі рі-

вні енергії, що призводить до високо інтенсивного деформування, яке мо-

же викликати втрату працездатності або руйнування конструкції.  

Необхідним етапом оцінювання міцності та працездатності є аналіз 

напружено-деформованого стану (НДС). У подібних випадках аналіз НДС 

повинен попереджуватись аналізом розподілу компонент ЕМП. Зазвичай 

реальні елементи конструкцій мають складну геометрію, до того ж у поді-

бних системах елементи конструкцій можуть являти собою складені тіла. 

Аналіз НДС  складених тіл потребує розв‘язування контактних задач, які є 

нелінійними, і потребують для розв‘язування використання чисельних ме-

тодів. Одним із найбільш поширених у сучасній розрахунковій практиці є 

метод скінчених елементів (МСЕ). МСЕ для розрахунків та аналізу НДС 

реалізовано у великій кількості програмних пакетів, з яких найбільш відо-

мими є ANSYS, COSMOS\M, і т.і.  Використання МСЕ дозволяє 

розв‘язувати задачі аналізу розподілу компонентів ЕМП та аналізу НДС у 

рамках спільної розрахункової моделі, якщо є потреба, то ці задачі можуть 

розглядатись як зв‘язані, тобто розв‘язуватись у рамках спільної ітерацій-

ної схеми. Проблема врахування особливостей контактної взаємодії може 

бути вирішена за допомогою введення шарів спеціальних контактних еле-

ментів, які розташовуються безпосередньо у зонах контакту, поміж скла-

довими тілами. Надаючи матеріалу контактного шару відповідні фізико 

механічні властивості, є можливість змоделювати різні умови як механіч-
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ної взаємодії (зазор, натяг, прослизання, зчеплення тощо), так і взаємодії з 

точки зору електродинаміки (у даному випадку електродинамічні власти-

вості контактного шару можуть обиратись таким ж як у одного із контак-

туючих тіл).     

Розглянемо розв‘язання задачі аналізу НДС системи тіл на прикладі 

системи „індуктор – заготовка‖, яка може використовуватися у технологі-

чних операціях МІОМ. На рис.1 наведена розрахункова схема подібної си-

стеми. Для  первісного аналізу розподілу компонент ЕМП індуктор та за-

готовка розглядаються разом із оточуючим середовищем (повітрям). Роз-

міри області, що заповнена повітрям, обираються із умови затухання ЕМП 

на віддаленні від джерела поля. 

Задача розв‘язувалась по схемі МСЕ у вісесиметричній постановці. 

Для цього було введено до розгляду векторний магнітний потенціал [1] – 

 tzrA ,,, 


: 

ArotB


 .     (1) 

У вісесиметричній постановці вектор магнітної індукції B


 завжди розта-

шований у площині меридіонального перетину (у площині rOz ), тобто ве-

кторний магнітний потенціал завжди має лише одну ненульову компонен-

ту: AA  . Тоді можна побудувати функціонал відносно цієї компоненти: 
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де r  – відносна магнітна проникність, mI – амплітуда импульса струму. У 

даній задачі джерелом ЕМП є струм, який розподілено по лінії Г2. На зов-

нішніх границях повітря Г3 було задано умови затухання ЕМП. По лініях  

Г1  було задано умови закріплення індуктору та заготовки. 

 
Рис. 1 Розрахункова схема 

У результаті розв‘язку було одержано розподіл компонент ЕМП та 

компонент НДС для індуктору та заготовки. 
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ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙ  ПРИ РЕМОНТІ 

ТРУБОПРОВОДІВ 
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Трубопро́від - штучна споруда, призначена для транспортуван-

ня газу або рідини, а також інших твердих речовин у вигляді суспензії під 

дією різниці тиску у різних перетинах. В процесі експлуатації трубопрово-

дів періодично виникає необхідність в локальному піднятті їх щодо корот-

ких ділянок. Зокрема при діагностиці технічного стану, виконанні ремонт-

них робіт, визначенні реакції опор, що несуть, і так далі Особливо актуа-

льним це питання є для ділянок, які пролягають через гірські райони і пос-

тійно піддаються зовнішнім впливам. Застосування спеціальної техніки 

для підняття трубопроводів не завжди доцільно, а часто обмежено еконо-

мічними і технічними причинами. Тому зазвичай для цього використову-

ють спеціальні гідравлічні домкрати. Проте зусилля підняття, яке прикла-

дається до незначної ділянки труби, може зумовити її деформацію з насту-

пним руйнуванням, навіть при використанні перехідної підкладки. Причи-

ною виникнення надзвичайної ситуації на трубопроводі, що діє, у такому 

разі буде, перш за все, недостатня інформативність про напружено - дефо-

рмоване полягання в місці додатку зусилля. Саме це питання розглядається 

нижчим на основі моделювання із застосуванням методу кінцевих елемен-

тів (МСЕ).  

В даний час для вирішення завдань такого типу використовують в 

якості експериментальні так і розрахункові методи. Проте вони потребу-

ють проведення натурних дорогих досліджень або дають недостатньо пов-

ну інформацію в результаті обчислень. При цьому експерименти і матема-

тичні моделі в першу чергу орієнтовані на спеціальне підйомне устатку-

вання для споруди трубопроводів [1]. Тому існуючі підходи мають значні 

обмеження при вивченні питання підняття труби з відповідним втисненням 

в неї спеціальної підкладки. В зв'язку з цим використання для розрахунків 

МСЕ дасть можливість отримати повнішу картину напружено-

деформованого стану при необхідній точності розрахунків [2]. 

Для розрахунків використовувалися наступні вихідні дані. Ділянка 

трубопроводу зовнішнім діаметром 720 мм, товщиною стінки 10 мм і за-

вдовжки 10 м, що жорстко закріплений по краях. Відповідно до принципу 

Сен-Венана тип закріплення труби для даної довжини не повинен вплину-

ти на напругу в зоні додатку зусилля підняття. Коефіцієнт Пуасона прий-

мався рівним 0,3, модуль пружності 206000 Мпа, щільність 7800 кг/м
3
. На 

трубу діють наступні сили: вага матеріалу труби і нафти, внутрішній тиск 

нафти (2 Мпа), зусилля підняття (по середині труби).  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F
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Для перевірки достовірності отримуваних результатів із застосуван-

ням програмного забезпечення МСЕ виконаний ряд тестових розрахунків. 

Результати обчислень знаходяться в межах 8 % погрішності. Останнє по-

ложення указує на можливість використання програмного забезпечення 

МСЕ для дослідження напруженого стану трубопроводу. 

Оптимальні розміри підбирали шляхом покрокового наближення до 

необхідної конфігурації підкладки - мінімально допустимі розміри при за-

безпеченні  міцності. У розрахунковій моделі прийнято, що піднімаюча 

сила прикладається в центрі підкладки у вигляді рівномірного розподіле-

ного навантаження за площею круга діаметром 50 мм. Для вибраних підк-

ладок виконаний розрахунок напружено - деформованого стану при різній 

величині підйомної сили.  

Як показав аналіз результатів досліджень, незалежно від величини 

піднімаючої сили, найбільша напруга в трубі і підкладці у разі викорис-

тання сегментної підкладки виникає в точках нормалі, уздовж якої направ-

лена підйомна сила. Найбільш напружена крапка в трубопроводі знахо-

диться на зовнішній поверхні в місці контакту з підкладкою          (327 

Мпа), а на внутрішній поверхні напруги складають 305 Мпа. На середній 

лінії труби і по середині розрізу підкладки напруги досягають мінімальних 

значень на рівні 114 і 61  Мпа відповідно. З експлуатаційної точки зору для 

матеріалу підкладки піднімаюча сила не повинна перевищувати 100 кН. 

Застосування суцільнолитої підкладки дає можливість збільшити зу-

силля підняття. Для труби характерною є плавна зміна напруги за товщи-

ною. При чому, залежно від величини зусилля підняття, максимальні зна-

чення спочатку спостерігаються на внутрішній стінці труби, а при значних 

зусиллях - на зовнішній. Це можна пояснити поступовим перевищенням 

напруги, які викликані підйомною силою над напругою, яка зумовлена 

внутрішнім тиском. 

Висновки. Локальне підняття ділянок трубопроводу приводить до 

складного напруженого полягання в його матеріалі і може привести до 

надзвичайної ситуації. МСЕ дає можливість аналізувати характер і вели-

чину виникаючої напруги. Встановлені допустимі зусилля підняття трубо-

проводу для сегментної підкладки. Показано, що для збільшення зусилля 

підняття необхідне використання підкладок складнішої конфігурації. Ін-

акше можлива необоротна деформація системи підкладка-труба з подаль-

шим руйнуванням останньої і виникненням надзвичайної ситуації. 
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ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
К.Г.Берлинская, Харьковский национальный университет строительства и архитек-

туры 
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тельства и архитектуры 

 

Вибрации технических устройств и обусловленные ими шумы, пре-

вышают допустимые нормы, снижают сроки эксплуатации оборудования и 

ухудшают условия труда. Известно, что на предприятиях при увеличении 

уровня вибрационной и акустической нагрузки на 10 дБ показатели общей 

заболеваемости работающих возрастают в 1,2-1,3 раза, повышается износ 

оборудования и снижается эффективность его использования [1]. Поэтому 

в условиях возрастающей энергонасыщенности производств – проблема 

создания эффективных вибропоглощающих материалов является актуаль-

ной.     

При разработке мероприятий для защиты от шума и вибрации следу-

ет руководствоваться ГОСТ 12.1.029-80 «Средства и методы защиты от 

шума и вибрации». 

Существует несколько способов, с помощью которых может быть 

достигнуто уменьшение уровня вибраций строительных конструкций, зда-

ний и сооружений [2]. Одним из способов снижения вибрации является 

виброизоляция, применяемая в целях уменьшения динамических нагрузок, 

передаваемых машиной или установкой на поддерживающие конструкции 

(активная виброизоляция) или для защиты оборудования от колебаний не-

сущих конструкций (пассивная виброизоляция). В тех случаях, когда осу-

ществление виброизоляции не представляется возможным, эффективным 

средством уменьшения колебаний строительных конструкций может слу-

жит применение динамических гасителей колебаний. Действие динамиче-

ских гасителей основано на явлении антирезонанса, возникающего в сис-

теме с двумя и более степенями свободы и заключающего в том, что одна 

из масс системы остается практически в покое при действии на нее гармо-

нического возмущения определенной частоты. Полное динамическое га-

шение колебаний возможно при отсутствии диссипативных сил и при 

строго частоте гармонического возмущения. При полигармоническом воз-

мущении или при действии возмущения с переменной частотой и наличия 

значительного затухания этот способ большого эффекта не дает. 

 Одними из эффективных способов снижения вибрации является виб-

родемфирование (вибропоглощение) с помощью полимерных материалов. 

Вибродемпфирование – это процесс уменьшения уровня вибрации защи-

щаемого объекта путем превращения энергии механических колебаний 

данной системы в тепловую энергию за счет диссипативных сил.  

Для виброзащиты строительных конструкций используют следую-

щие полимерные материалы [3]:  
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 жесткие вибропоглощающие покрытия; 

 мягкие вибропоглощающие покрытия; 

 армированные вибропоглощающие покрытия; 

 комбинированные. 

Жѐсткие вибропоглощающие покрытия представляют собой матери-

ал (мастика, лист), наносимый на демпфируемую поверхность приклеива-

нием, напылением или шпатлеванием. В них колебательная энергия по-

глощается вследствие деформаций растяжения и сжатия вдоль пластины. 

Жесткие покрытия эффективны для снижения колебаний в области низких 

и средних частот. 

Мягкие вибропоглощающие покрытия представляют собой слой вяз-

коупругого материала, в котором при поперечных перемещениях поверх-

ности демпфируемой пластины возникают упругие волны, а именно волны 

сжатия, распространяющиеся по нормали к пластине. Максимальное по-

глощение вибрации наблюдается в диапазоне средних и высоких частот.  

Армированные покрытия представляют собой слой вязкоупругого 

материала с нанесенным тонким армирующим слоем жесткого материала. 

Характеристика вибродемпфирования таких покрытий имеет вид широкой 

резонансной кривой с максимумом в области средних частот.   

Комбинированные покрытия совмещают несколько механизмов по-

глощения и обеспечивают более широкий частотный диапазон работы. Это 

мягкие либо жесткие армированные поглощающие покрытия. Применяют-

ся слоеные вибродемпфирующие материалы, например «сэндвич» – два 

стальных листа, между которыми находится мягкий слой. Коэффициент 

потерь также максимален в диапазоне средних частотах. 

Выбор полимерного материала должен осуществляться на основании 

технико-экономического анализа и с учетом ряда факторов: требуемые 

демпфирующие свойства, технологичность, формуемость, доступность, 

температурный и частотный диапазоны, необходимые технологические и 

эксплуатационные свойства, стойкость к внешним условиям и цена. 
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ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ ТРУБ ЛІНІЙ ПОЖЕЖНОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 
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Перед введенням в експлуатацію нового трубопроводу або відновле-

ного після ремонту проводять стендові статичні випробування на міцність 

труб, що встановлюються. Для цього трубу по краям закладають в жорсткі 

днища і закачують воду , доводячи тиск в порожнині труби до необхідної 

величини, яка забезпечує перевірку герметичності і міцності труби. Від ве-

личини надлишкового тиску залежить успішне проведення випробувань: 

бракування непридатних труб без пошкодження придатних до експлуатації. 

В даній роботі пропонується на основі теорії згину тонких і довгих 

циліндричних оболонок визначити величини найбільших напружень і пере-

різ оболонки в яких вони виникають. Ці напруження лінійним способом  

залежать від величини Ро – надлишкового тиску. Такими перерізами вияв-

ляються краї оболонки в місцях з‘єднання з днищами, де в будь-які точці 

кола зовнішнього діаметра поверхні діють найбільші напруження в осьово-

му напрямку, які розтягують, що обумовлені крайовими згинаючими моме-

нтами і повздовжнім зусиллям за рахунок осьового зміщення днищ. Це на-

пруження визначається за формулою: 

,                               (1) 

де  - коефіцієнт Пуассона матеріалу труби; R, h – відповідно радіус і тов-

щина оболонки, м. 

Прирівнюючи ці напруження до допускаючи напружень [], які рег-

ламентуються нормами для кожного типу труб, отримуємо формулу розра-

хунку надлишкового тиску: 
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Щоб забезпечити випробувальний тиск Ро  в порожнині труби, яка за-

повнена водою при атмосферному тиску, необхідно закачувати додатковий 

об‘єм води. Строго кажучи величина цього об‘єму W складається із вели-

чини Wв - зменшення об‘єму води при атмосферному тиску під дією Ро  і 

величини WТ – збільшення об‘єму порожнини труби за рахунок деформа-

ції її стінок. Кінцева формула має вигляд: 
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де L – довжина труби,м; Е – модуль пружності матеріалу труби, Па; W= 

0,5∙10
-9

 1/Па – коефіцієнт стиснення води. Необхідно відмітити, що нехту-

вати першою складовою  є не завжди обґрунтовано, тим більше, що крім 

металічних використовуються труби у яких 1/Е  розміром, як величина W. 
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 Одной из важнейших характеристик ввода или вывода аналоговых 

сигналов, выполняемых измерительный системой, является частота, с ко-

торой дискретизируется входной или генерируется выходной сигнал [1]. 

Частота дискретизации или частота опроса, задаваемая для функций 

NI-DAQmx при измерениях в LabVIEW, определяет, как быстро осуществ-

ляется аналого-цифровое или цифро-аналоговое преобразование [2]. При 

высокой частоте дискретизации входного сигнала собирается больше от-

счетов в течение заданного интервала времени и это дает лучшее пред-

ставление об исходном сигнале, чем при низкой частоте дискретизации. 

Слишком малая частота дискретизации приводит к эффекту наложе-

ния спектра, в результате чего представление аналогового сигнала искажа-

ется. При этом сигнал отображается так, как будто его частота отличается 

от той, что есть на самом деле. Для устранения эффекта наложения спектра 

частота дискретизации должна быть в несколько раз больше частоты сиг-

нала.  

Согласно теореме Найквиста для точного представления частотного 

спектра измеряемого сигнала частота дискретизации должна быть вдвое 

больше его верхней частотной компоненты. Частота Найквиста – это мак-

симальная частотная компонента сигнала, которая может быть представле-

на без наложения спектра. Частота Найквиста вдвое меньше частоты дис-

кретизации. Частотные составляющие сигнала, превышающие частоту 

Найквиста, накладываются на область между нулевой частотой и частотой 

Найквиста. Ложная низкочастотная составляющая дискретизированного 
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сигнала равна модулю разности между частотой входного сигнала и бли-

жайшей частотой, кратной частоте дискретизации. 

Пусть, например, частота дискретизации fS равна 100 Гц, а входной 

сигнал содержит следующие частотные составляющие: 25 Гц, 70 Гц, 160 

Гц и 510 Гц (рис. 1). 

Как показано на рис. 2, частотные составляющие сигнала ниже час-

тоты Найквиста (fS/2 = 50 Гц) воспроизводятся корректно, а частотные со-

ставляющие сигнала, превышающие частоту Найквиста, приводят к появ-

лению ложных частотных компонент. Например, составляющая F1= 25 Гц 

воспроизводится корректно, но в то же время частотные составляющие ис-

ходного сигнала F2 = 70 Гц, F3 = 160 Гц, F4 = 510 Гц порождают ложные 

составляющие F2 = 30 Гц, F3= 40 Гц  и F4 = 10 Гц. 

Для вычисления ложных частотных компонент используется сле-

дующее выражение:  

                                                | |,a nS xf f f                                                  (1) 

где  fa – ложная частота;  fnS – ближайшее значение частоты, кратное часто-

те дискретизации;  fx – частота измеряемого сигнала. 

Например: 

ложная частота F2 = |100 – 70| = 30 Гц; 

ложная частота F3 = |(2)100 – 160| = 40 Гц; 

ложная частота F4 = |(5)100 – 510| = 10 Гц. 

 
Рис. 1. Частотные компоненты без искажения 

 

 
Рис. 2. Пример с ложными частотными составляющими 

Отсчеты сигнала необходимо брать с частотой, максимально воз-
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можной для используемого измерительного устройства. Однако при изме-

рениях в течение длительного интервала времени может не хватить памяти 

или пространства на жестком диске для сохранения данных. На рис. 3 по-

казано, какие виды выходного сигнала можно получить при различных 

частотах дискретизации входного сигнала. 

 В примере А1 синусоида частотой f дискретизируется с частотой f = 

fS – полученные отсчеты представляют сигнал искаженным, в виде посто-

янной составляющей.  

Если увеличить частоту сбора данных до 2fS, оцифрованный сигнал 

будет содержать равное с исходным сигналом число периодов, т.е. частота 

будет определена корректно, однако форма дискретизированного сигнала 

будет треугольной (пример А2).  

В примере А3 частота дискретизации составляет 4/3 fS. Поскольку в 

этом случае частота сбора данных ниже 2fS, так как (4/3 fS×1)/2 = 2/3 fS, то 

дискретизированный сигнал воспроизводится искаженным и по частоте, и 

по форме.  

 
Рис. 3. Различные частоты дискретизации сигнала: 

A1 – дискретизация сигнала с частотой fS;  

  A2 – дискретизация сигнала с частотой 2fS; 

     A3 – дискретизация сигнала с частотой 4/3fS. 

Вывод: Путем значительного увеличения частоты дискретизации 

относительно fS удается повысить точность воспроизведения формы сиг-

нала. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ОГОРОДЖЕННЯ 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ РЕАКТОРІВ СКЛОРОБНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
 

В.М.Кошельник, професор, д.т.н., завідувач каф. теплотехніки та енергоефективних 

технологій Національного технічного університету «ХПІ» 

Д.В.Бекназарян, асистент каф. теплотехніки та енергоефективних технологій Націо-

нального технічного університету «ХПІ»  

Б.С.Гончаров, аспірант, Національний технічний університет «ХПІ» 

 

Високотемпературні паливні печі склоробного виробництва експлуа-

туються з температурою розплаву скла й продуктів згоряння, на рівні 

1450–1550 і 1580–1600 °С. Високотемпературний, физико–хімічний, та ме-

ханічний вплив розплаву скломаси на вогнетривкі матеріали стін огоро-

дження варильного басейну викликає корозійне зношування, що приводить 

до скорочення строку експлуатації й підвищенню температури зовнішньої 

поверхні вогнетривів до рівня 700-1000°С. Таким чином, головним завдан-

ням при дослідженні процесу корозії вогнетривкого бруса є визначення те-

плового стану огородження. Внаслідок поступового зменьшення товщини 

матеріалу змінюється конфігурація огородження, що призводить до зміни 

теплового стану огородження в цілому. Швидкість процесу руйнування во-

гнетривкого матеріалу в зоні контакту вогнетрив-розплав скломаси визна-

чається, в основному, рівнем температури в точці розподілу фаз [1]. 

Для вивчення процесів руйнування вогнетривкого бруса бічного ого-

родження варильного басейну створена математична модель із викорис-

танням експериментальних даних Будова В.М. На основі математичної мо-

делі розроблений обчислювальний комплекс, що дозволяє визначати тем-

пературний стан огородження й термін служби бічного огородження, який 

визначається різними факторами, у тому числі властивостями вогнетрив-

ких матеріалів, умовами теплообміну в робочому просторі, геометричними 

параметрами огородження, наявністю теплової ізоляції, наявністю приму-

сового повітряного охолодження та ін. Нами для складання моделі був ви-

користаний метод кінцево-елементного моделювання. 

Використання створеного алгоритму й програмного продукту дозво-

ляє прогнозувати строк експлуатації, та також проводити діагностику теп-

лового стану огородження печі, що сприяє підвищенню експлуатаційної 

надійності промислових стекловаренных печей ванного типу. 
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В настоящее время в различных отраслях промышленности широкое 

применение находят теплоутилизационные установки различной конст-

рукции. Благодаря подобным агрегатам представляется возможность не 

только увеличить экономическую эффективность работы всего комплекса 

в целом, но повысить надежность функционирования системы. Стекольное 

производство является сложной и довольно энергоемкой отраслью про-

мышленности. Основная доля утилизируемого тепла, в общем энергоба-

лансе стекольной промышленности Европейского Союза включая Украи-

ну, приходится на высокотемпературные установки (ВТУ) регенеративно-

го типа [1]. 

Основной частью регенеративного вертикального подогревателя стек-

ловаренной печи является насадка, которая выкладывается из огнеупорно-

го кирпича прямоугольной формы. Для реализации тепловых процессов в 

ВТУ регенеративного типа необходима информация о температурных ре-

жимах теплонапряженных элементов конструкций регенераторов, которая 

может быть решена с использованием компьютерных технологий [2]. 

Применение насадок с различной геометрией канала, различных огнеупор-

ных материалов, необходимость учета изменения теплофизических 

свойств теплоносителей и материала насадки усложняет решение задач, 

связанных с повышением эффективности работы системы регенерации 

ВТУ.  

Современные численные расчетные методы определения параметри-

ческих характеристик работы ВТУ успешно справляются с поставленной 

задачей, но имеют ряд ограничений по применению: повышенное время 

получения результата; неприменимость для ВТУ с отличными характери-

стиками для конкретной модели; неспособность оперативного воздействия 

на рабочий процесс при нештатной ситуации; необходимость присутствия 

человека для анализа результатов. 

В последнее время наблюдается увеличение интереса к нейронным 

сетям, которые находят широкое применение в самых различных областях 

– физике, технике, медицине, геологии [3]. Как известно, нейронные сети 

представляют собой небольшие модели, созданные по подобию биологи-

ческих нейронных сетей. Для оценки возможности применения нейросете-

вых моделей для прогнозирования рабочих параметров ВТУ была создана 

и обучена нейронная сеть на данных, полученных в результате расчетно-

вычислительного исследования, и протестирована на прогнозирование 
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температуры теплоносителей насадки с характеристиками, отличными от 

параметров, которые входили в базу данных для обучения нейронной сети. 

Были разработаны нейронные сети двух типов: многослойный персептрон 

и с радиально-базисной функцией активации. Данные для обучения нейро-

сетевых моделей получены с помощью программы для моделирования ре-

жимов работы регенеративных теплообменников, описанной в [4]. В обу-

чающую выборку входили данные для насадок Каупера и Сименса. Для 

более корректного определения работоспособности сети на рисунке были 

построены ошибки прогнозирования в сравнении с расчетными данными. 
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Рисунок – Определение ошибки прогнозирования температуры  

теплоносителей нейронной сетью 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нейросетевая мо-

дель показала удовлетворительные результаты для прогнозирования пара-

метров теплоносителей ВТУ. Применение нейросетевого моделирования 

позволяет прогнозировать работу системы утилизации на различных ре-

жимах, в том числе нештатных, что повышает надежность и долговечность 

работы системы в целом. 
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Актуальність проблеми розрахунку коливань стрижньових систем 

обумовлена практичною необхідністю підвищення технічних характерис-

тик проектованих машин і механізмів та забезпечення їх функціонування 

(захист від шкідливого впливу вібрації) при все більш широких діапазонах 

експлуатаційних впливів, а також зменшення матеріаломісткості машин і 

споруд. 

У даній роботі на базі методу скінченних елементів проведені чисе-

льні дослідження власних та вимушених коливань стрижня з метою ви-

вчення можливості застосування акустичного методу передачі інформації в 

системі моніторингу технічного стану деталей силового кріплення гідро-

турбіни. Розроблена система комп'ютерного моделювання динаміки стри-

жневої системи із застосуванням сучасних програмних засобів ANSYS, 

MATLAB, MAPLE, DELPHI. 

Також був проведений лабораторний експеримент по визначенню 

частот власних коливань стрижня, результати якого підтвердили адекват-

ність побудованих математичних моделей. Експериментальні дослідження 

виконувались із застосуванням вимірювального комплексу Ультра-В-І 

призначеного для реєстрації і вимірювання та експрес аналізу параметрів 

вібрації машин і механізмів, який мав дійсне свідоцтво про державну мет-

рологічну атестацію (ғ 02/0130 від 16.07.12). Вимірювальний комплекс 

складається з трьох основних елементів: вібровимірювального перетворю-

вача ВДК-3 , аналого-цифрового перетворювача ADA-1406 і ноутбука  

В ході лабораторного експерименту був також прийнятий альтерна-

тивний спосіб дослідження власних коливань стрижня. Збудження коли-

вань в стрижні, що проводилося шляхом ударяння по поверхні стрижня  

лабораторним молотком, були записані на мобільний телефон в форматі 

*.wav і оброблені в пакеті MATLAB. Для обробки записаних сигналів ви-

користовувався метод швидкого перетворення Фур'є. 

В роботі було виконане параметричне моделювання, що дозволяє 

проводити варіаційні розрахунки для різних типів динамічного аналізу. 

Дана оцінка розбіжності результатів, отриманих за допомогою двох експе-

риментальних підходів та чисельних досліджень. Дана оцінка довжин 

хвиль для різних типів коливань стрижня (повздовжніх та згинних), яка 

збігається з відомими аналітичними рішеннями. Отримані результати мо-

жуть бути використані при побудові системи моніторингу технічного ста-

ну різних машин. 
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Болтовые соединения являются неотъемлемыми элементами многих 

энергетических, транспортных и авиационных машин. Математическое 

моделирование процессов деформирования болтовых соединений с целью 

определения напряженного состояния является важной практической зада-

чей, так как позволяет обеспечить безотказную работу болтового соедине-

ния, отказ которого может приводить к выходу из строя всей конструкции. 

Математическое моделирование напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) проводились в рамках метода конечных элементов. По-

строены подробные конечно-элементные (КЭ) модели, позволяющие опре-

делить НДС болтового соединения. Разработанные КЭ модели выполнены 

с учетом резьбы и контактного взаимодействия сопрягаемых деталей. Под-

робное моделирование болтового соединения позволило определить НДС 

в зонах концентрации напряжений: на галтели под головкой болта и в 

резьбе.  

Оценка ресурса проводилась на основе классического подхода по 

Веллеру, однако, полученные таким образом результаты более чем на по-

рядок превышали гарантированный ресурс гидроагрегата (40 лет). По всей 

видимости, такое превышение расчетного ресурса над гарантированным на 

практике вызвано пренебрежением необратимыми физико-химическими 

изменениями в материале (его деградацией). С целью уточнения расчетных 

результатов в работе были использованы математические модели, учиты-

вающие деградацию материала. Моделирование деградации материала 

проводилось как постепенное снижение предела усталости. Для определе-

ния ресурса болтовых соединений предлагается ввести меру повреждаемо-

сти, уравнение кинетики которой может быть записано в виде: 
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где D(t) – функция меры повреждаемости, ω(t) – частота процесса, N0 – ба-

зовое число циклов до разрушения, m – параметр кривой Веллера, σa – ам-

плитудные значения напряжений цикла, σ-1(t) – предел усталости, t – вре-

мя.  

В работе построены КЭ модели, определено НДС болтового соеди-

нения и дана оценка вероятностных характеристик ресурса. Показано, что 

учет деградационных процессов оказывает существенное влияние на ре-

сурс болтовых соединений. 
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Температура воздушной среды - один из важнейших абиотических 

факторов определяющих функционирование экосистем и человеческого 

общества. Поэтому тепловое загрязнение весьма актуальная проблема со-

временности. В результате функционирования общества в окружающую 

среду выбрасываются значительные объемы тепловой энергии, которые 

способны усиливать парниковый эффект, изменять локальный климат, 

влиять на функционирование биогеоценозов. 

Особенно актуализируется эта проблема в районе расположения 

крупных промышленных объектов, таких как ГРЭС, ТЭЦ, металлообраба-

тывающие, металлургические и химические предприятия. Постоянный, 

фоновый нагрев воздуха над таким объектом может оказывать существен-

ное влияние на экосистемы прилегающей территории, а внезапное повы-

шение температуры может быть следствием либо предвестником аварии. 

Для мониторинга температурного поля над промышленным объек-

том предлагается схема с использованием глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГНСС). На территории объекта и вокруг него разме-

щается локальная сеть простейших одночастотных приемников ГНСС, 

данные которых непрерывно обрабатываются с использованием стандарт-

ных геодезических и специальных программ. 

Тропосферная задержка спутниковых сигналов зависит от темпера-

туры и влажности в нижних слоях атмосферы, в частности в непосредст-

венной близости от приемника. Сравнивая фазы сигналов, принимаемых 

приемниками, распределенными по территории объекта, можно оценить 

соответствующие градиенты температуры и влажности воздуха. Чем 

меньше расстояние между приемниками, тем ниже атмосферный слой, в 

котором измеряются градиенты. Например, при расстоянии около кило-

метра, толщина контролируемого слоя не превышает ста метров. 

Предлагаемая схема имеет принципиальные отличия как от системы 

дискретных пожарных извещателей, так и от лидарных систем мониторин-

га пожарной обстановки, так как, имея целью контроль всего пространства 

над объектом, не потребует установки дорогостоящего уникального обо-

рудования. 

В настоящее время проводится анализ данных с имеющейся сети ба-

зовых станций ГНСС в Харькове и области, а также отработка методики 

обнаружения регулярных вариаций температурных полей объектов город-

ской инфраструктуры. 
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Е.В.Доронин, доцент, к.т.н., доцент каф. безопасности жизнедеятельности Харьков-

ского национального университета им. В.Н.Каразина 

 

В связи с интенсивным развитием энергетики, высокочастотной тех-

ники возникает необходимость в композиционных материалах специаль-

ного назначения с заданными свойствами. Такие материалы могут исполь-

зоваться для разработки магнитных датчиков, порошков для выравнивания 

магнитных полей, как экраны для защиты электронных систем и биологи-

ческих объектов от воздействия электромагнитных полей. Создание эф-

фективных широкополосных материалов, обеспечивающих необходимый 

уровень защиты  от электромагнитных излучений является актуальной за-

дачей. 

Как правило, для защиты от воздействия электромагнитных излучений ис-

пользуются материалы на основе металлов и их сплавов, а так же на основе 

окисдных соединений. Однако при изготовлении конструкций сложной 

конфигурации и повышенной чистоты возникают технологические слож-

ности. Это можно избежать, если применять самотвердеющие материалы 

по типу цемента. Подобными свойствами обладают материалы на основе 

трехкомпонентной системы ВаО – Al2O3 – Fe2O3. В этой системе сущест-

вуют бинарные соединения бария и алюминия, обладающие вяжущими 

свойствами, а материалы на основе бария и железа имеют ярко выражен-

ные электромагнитные свойства. 

С целью определения технологических характеристик получения 

композиционного материала на основе указанной системы были проведе-

ны термодинамические расчеты образования фаз, находящихся в элемен-

тарном треугольнике BaAl2O3 – BaAl12O19 –  BaFe12O19. 

Отсутствующие в справочной литературе значения термодинамиче-

ских функций 0

298H , 0

298S , коэффициентов высокотемпературной теплоем-

кости pC  были рассчитаны с использованием методов Истмена, Яцимир-

ского, Вуда–Фрейзера, Цагарейшвили, Ландия. 

В результате проведенных расчетов были определены вероятностные 

температуры начала протекания реакций, что послужило отправной точкой 

для проведения экспериментальных исследований, которые подтвердили 

правильность предположений и позволили установить область составов, на 

основании которых были получены материалы защиты от электромагнит-

ных полей с заданными свойствами. 

В результате работы была пополнена база термодинамических дан-

ных по алюминатам и ферритам бария, определена предпочтительность 

протекания реакций в смесях твердых веществ при их синтезе. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ ПОЇЗДІВ ДЛЯ 

ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ  

ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ 

 
М.Д.Кацман, к.т.н., начальник відділу Південно-Західної залізниці 

 

Нині залізничний транспорт країни перевозить значний обсяг небез-

печних вантажів 13-ти класів небезпеки, різноманітних за своїми властиво-

стями, які при недотриманні заходів застереження можуть створювати за-

грозу для працівників залізниці, населення та довкілля. 

Особливу небезпеку становлять транспортні події, які супроводжу-

ються пожежами (вибухами) цистерн з легкозаймистими і горючими газа-

ми, а також розливанням (викиданням) горючих рідин і сильнодіючих от-

руйних речовин [1]. 

Перевезення небезпечних вантажів у суспільній свідомості асоцію-

ються  передусім саме з небезпекою для людей, майна, довкілля, а тому ро-

зглядаються перш за все  в екологічному аспекті, який у порівнянні  із та-

кими аспектами, як економічний, правових, технічний, технологічний, 

кваліфікаційний є пріоритетним. 

Зменшення часу на локалізацію  екологічних наслідків транспортних 

подій, які супроводжуються пожежами небезпечних вантажів є важливою 

проблемою при організації дій пожежних і відновлювальних підрозділів. 

З цією проблемою, зокрема, тісно пов‘язані проблеми розміщення 

пожежних поїздів на мережі залізниць країни та їх оснащення. 

Закордонний досвід  аналізу настання залізничних  транспортних по-

дій з небезпечними вантажами свідчить про те, що більшість таких подій 

трапляється не при високих швидкостях руху транспортних одиниць, а на-

впаки, при малих, у межах станцій, передусім на сортувальних, де відбува-

ється розформування і формування поїздів, маневрова робота, подавання 

вагонів під вантажні операції та їх забирання з-під вантажних операцій [2]. 

Виходячи з цього настає необхідність аналізу місць знаходження со-

ртувальних станцій і об‘ємів маневрових робіт на них. 

Зростаючий обсяг перевезень небезпечних вантажів при  зниженні 

надійності  рухомого складу та верхньої будови колії з причини зниження 

інвестицій у залізничний транспорт висуває проблему оцінки ризиків при 

перевезенні таких вантажів і побудови карти ризиків транспортних подій з 

небезпечними вантажами на мережі залізниць країни [3]. 

Аналіз такої карти ризиків дав би  змогу виявити ділянки залізниць 

де неможливий, або значно утруднений під‘їзд пожежних аварійно-

рятувальних підрозділів державної пожежної охорони, відсутність джерел 

водопостачання, наявність небезпечних об‘єктів інфраструктури залізнич-

ного транспорту і народного господарства, тобто ділянок мережі залізниць 

не пожежні поїзди є основними засобами проведення робіт з локалізації 

екологічних наслідків залізничних транспортних подій. 
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Спираючись на ці дані, а також на аналіз основних фізико-хімічних 

та пожежо- вибухонебезпечних властивостей небезпечних вантажів, які 

найбільш інтенсивно перевозяться такими ділянками, необхідно встанови-

ти  кількість і види  засобів локалізації та при ладів їх подавання, тобто 

встановити необхідну кількість  пожежних  поїздів на місці аварії та їх 

озброєність [4]. 

Залучення для локалізації  небезпечних наслідків залізничних транс-

портних подій сил і засобів різних міністерств і відомств ставить таку про-

блему організації управління такими силами і засобами, прогнозування на-

ставання аварійних ситуацій на мережі залізниць і вироблення заходів що-

до їх своєчасного та ефективного усунення. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ У СПОРУДАХ 

ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 
 
Ю.В.Квітковський, ст. викладач каф. безпеки життєдіяльності Харківського націона-
льного університету ім. В.Н.Каразіна 

 
Відповідно до чинних нормативних документів [1,2], особливих ви-

мог до обладнання захисних споруд цивільної оборони засобами поперед-
нього виявлення пожежі (системою автоматичної пожежної сигналізації) 
не висувається. Таким чином, питання про наявність системи автоматичної 
пожежної сигналізації у таких спорудах фактично повинне вирішуватися 
відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2010 [3], в якому споруди цивільної 
оборони не згадуються. 

В той же час слід зауважити, що наявні споруди цивільної оборони 
були запроектовані та зведені ще за часів Радянського Союзу (в основному 
протягом 1970-х – початку 1980-х років) у відповідності до вимог СНиП II-
11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» та СНиП 3.01.09-84 
«Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных соору-
жений и их содержание в мирное время», в яких навіть наявність систем 
автоматичної пожежної сигналізації чітко не обумовлювалася.  
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Крім того, стосовно принципової можливості зберігання всередині 
захисних споруд цивільної оборони різноманітних легкоспалахуючих або 
горючих рідин чи речовин, чинні нормативні документи [1,2] забороняю-
чих вимог не містять, в чому не відрізняються й від нормативних докумен-
тів радянських часів [4]. 

Загалом існувало декілька типових об‘ємно-планувальних рішень за-
хисних споруд цивільної оборони, які можливо було експлуатувати у мир-
ний час за громадським призначенням, а саме у якості: 1) гардеробу з ду-
шовою, розташованого у підвалі будівлі; 2) складу інструментів у підвалі 
будівлі; 3) магазину у цокольному поверсі; 4) гаражу у окремій будівлі; 5) 
вбудованого гаражу; 6) підземного переходу. 

Рішення захисної споруди цивільної оборони у якості складу ПММ 
або складу хімічних реактивів не передбачалося [5-7]. 

Отже, є очевидне протиріччя у нормативних вимогах щодо забезпе-
чення протипожежної безпеки споруд цивільної оборони: з одного боку ві-
дсутні чіткі вимоги до наявності систем попереднього виявлення пожежі, а 
з іншого – немає заборони на зберігання у приміщеннях цих споруд легко-
займистих та горючих речовин. 

Відкриті статистичні дані щодо поточного стану наявних захисних 
споруд цивільної оборони в Україні (зокрема у частині стосовній стану си-
стем автоматичної пожежної сигналізації та можливих пошкоджень вна-
слідок зберігання легкозаймистих або горючих рідин і речовин) відсутні, 
оскільки така інформація має гриф «таємно». Головними управліннями та 
управліннями ДСНС в областях, зокрема Харківської області, проводилися 
перевірки стану захисних споруд, але, судячи з їх результатів, які були по-
відомлені у Головному управлінні ДСНС в Харківській області, стан сис-
тем пожежної автоматичної сигналізації та рівень пошкодження споруд 
внаслідок зберігання легкозаймистих або горючих рідин і речовин чи хімі-
чно активних речовин не перевірялися. Тим більше, що перевірка стану 
деяких споруд була ускладнена тим, що вони свого часу були приватизо-
вані, тобто увійшли до складу статутного фонду підприємств, на території 
яких вони знаходилися. 

Загалом по Харківській області з числа наявних споруд цивільної 
оборони готовими визнано 9%, обмежено готовими – 24%, неготовими – 
67%. Такі причини неготовності споруд, як несправність або відсутність 
системи автоматичної пожежної сигналізації чи пошкодження конструкцій 
внаслідок проливання легкоспалахуючих або горючих рідин, хімічно-
активних речовин не відмічалося. 

У доповіді наводяться пропозиції щодо вдосконалення нормативної 
бази у частині стосовній забезпечення протипожежного захисту споруд 
цивільної оборони. 
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ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЛАМЕНИ ПО  

ПОВЕРХНОСТИ ТГМ 
 

А.В.Савченко, с.н.с., к.т.н., заместитель начальника каф. надзорно-профилактической 

деятельности Национального университета гражданской защиты Украины 

О.С.Холодный, Национальный университет гражданской защиты Украины 

 

Пожары редко ограничиваются зоной их возникновения. Удельная 

пожарная нагрузка современных жилых зданий составляет 528-577 

МДж/м
2
. Наибольшую долю горючих материалов составляет древесина и 

изделия на ее основе - 47,1% [1]. С целью сокращения времени пожароту-

шения в зданиях, в качестве огнетушащего вещества было предложено ис-

пользовать гелеобразующего системы (ГОС) [2]. 

Основой исследований был избран метод испытаний по ДСТУ Б В.2.7-

70-98 (ГОСТ 30444-97). Учитывая большой объем эксперимента, исследова-

ния проводились на двух составах согласно [2]. Были выбраны составы со 

следующими концентрациями: Na2O·2,95SiO2 –6,41%, CaCl2 – 9,33%; 

Na2O·2,95SiO2 –16,56%, CaCl2 – 2,76%. Гель наносился на образцы с расхо-

дом, который обеспечивал нанесение слоя толщиной 1 и 2 мм. Толщина слоя 

геля определялась гравиметрическим методом. Образцы изготовлялись из 

ламинированных древесно-волокнистых плит с плотностью 1100 кг/м
3
, раз-

мерами 1100 мм х 250 мм, средней толщиной 3 мм. Образцы материала за-

крепляются на негорючую основу (асбестоцементный лист толщиной 10 мм) 

размерами 1100 мм х 250 мм. Перед началом эксперимента образцы конди-

ционировались 72 часа при температуре (20 ± 5) 
0
С и относительной влажно-

сти (65 ± 5)%. На одну из поверхностей исследуемого образца методом на-

брызга с пневмомеханических распылителей ОП-301 наносился ГОС CaCl2 – 

Na2O·2,95SiO2 – Н2О. 

Исследование каждой концентрации ГОС проводилось на трех об-

разцах. Результаты сравнивались с необработанными образцами, а также с 

образцами, обработанными водой и рабочим раствором пенообразователя 
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Снежок-1 (ТУ У 24.5-00230668-006-2001) методом погружения (время по-

гружения - 1 минута). 

Полученные результаты показали низкую эффективность воды и 

водного раствора ПАВ для противодействия распространению пламени по 

поверхности ТГМ. Значение КППТП для необработанных образцов соста-

вило 4,3 кВт/м
2
, что соответствует группе распространения пламени РП 4 - 

значительно распространяют пламя. Для воды значение КППТП увеличи-

лось лишь на 0,2 кВт/м
2
, 0,4 кВт/м

2
 для раствора ПАВ и составило 4,5 и 4,7 

кВт/м
2
 соответственно. Эти значения также соответствуют группе распро-

странения пламени РП 4 - значительно распространяют пламя. Время вос-

пламенении образцов, в среднем, увеличилось в 1,4 раза для воды и в 1,5 

раза для ПАВ. Во всех случаях при воспламенении образцов происходило 

интенсивное горение с высотой пламени более 250 мм. 

Для образцов, обработанных ГУС Na2O·2,95SiO2 – 16,56%, CaCl2 – 

2,76%, при нанесении слоя геля 1 мм КПГПТ составила 8,6 кВт/м2, что со-

ответствует группе распространения пламени РП 2 - локально распростра-

няют пламя. 

При концентрации ГОС Na2O·2,95SiO2 –6,41%, CaCl2 – 9,33% 

КППТП составлял 7,6 кВт/м
2
, что соответствует группе распространения 

пламени РП 3 - умеренно распространяющие пламя. В среднем, время вос-

пламенения образцов составляло 483 с и 382 с соответственно. Возгорание 

образцов происходило локально, в точке непосредственного воздействия 

пламени горелки, медленно распространяясь по поверхности. При нанесе-

нии на образцы ГОС с толщиной 2 мм оказалось: через 10 минут воздейст-

вия на поверхность пламени горелки возгорания не возникает, следова-

тельно КППТП составило 15,17 кВт/м
2
, что соответствует группе распро-

странения пламени РП 1 - не распространяющие пламя. 

Под действием теплового излучения из слоя геля интенсивно испа-

рялась вода, что в первые 5-7 минут експеримента приводило к тушению 

горелки. Со стороны радиационной панели образовывались трещины кото-

рые достигали в длину 300-400 мм. 

Полученные результаты показали: использование ГОС с расходом, 

достаточным для образования 2 мм слоя гелевой пленки, позволяет пре-

кратить распространение огня по поверхности ТГМ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ми Зуи Тхань Горючая загрузка в современных жилых помещениях // По-

жаровзрывобезопасность. – 2005. Т. 14, ғ4 – С. 30-37. 

2. Киреев А.А. Пути совершенствования методов тушения пожаров в жи-

лом секторе / А.А. Киреев, А.В. Савченко, О.Н. Щербина // Проблемы по-

жарной безопасности: Сб. науч. тр. – Харьков, 2004. – Вып 16.– С. 90 – 94. 

3. Савченко О.В. / Дослідження часу займання зразків ДСП, оброблених 

гелеутворюючою системою CaCl2 – Na2O·2,95 SiO2 – Н2О / О.В. Савченко, О.О. 

Островерх, Т.М. Ковалевська, С.В. Волков // Проблемы пожарной безопасности: Сб. 

науч. тр. – Харьков, 2011. – Вып. 30. – С.209 – 215. 



 69 

ДОСЛІДЖЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ, ЯК НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 
 

О.М.Колєнов, ст. викладач каф. пожежної та рятувальної підготовки Національного 

університету цивільного захисту України 

М.Ю.Кирилов, Д.В.Стратій, Національний університет цивільного захисту України 

 

Одним з катастрофічних атмосферних явищ є зливи, тобто рідкі ат-

мосферні опади, що випадають безупинно або майже безупинно протягом 

декількох діб. Небезпека злив полягає в створенні умов для виникнення 

інших стихійних лих – повеней, зсувів, селів, обвалів. 

Зливи здатні переносити величезну кількість води. Найдужча з них 

була зареєстрована 26 листопада 1970 р. у м. Барсте (Гваделупа). За одну 

хвилину випадало 38,1 мм опадів. Найбільше число дощових днів прихо-

диться на Гавайські острови. Тут дощі йдуть 350 днів на рік. Іноді дощі су-

проводжуються випаданням граду. 

Градом називаються атмосферні опади, що складаються з щільних 

часточок льоду розміром від дрібної горошини до голубиного яйця (5-15 

мм). Виникнення граду зв'язане із сильними висхідними потоками повітря, 

що призводить до замерзання і намерзання крапель води в переохолодже-

ній хмарі. Град випадає в теплий час року при сильних грозах і іноді пок-

риває землю шаром товщиною 20-30 см. Найбільш небезпечний він для 

сільськогосподарських районів, тому що знищує посіви, худобу, збиває 

квіти і плоди з дерев. Відомі випадки, коли град приводив до загибелі лю-

дей. Градом були убиті 92 чоловіки 14 квітня 1986 р. у Бангладеш. Вага 

градин складала близько 1 кг. У с. Ачикулак Ставропольського краю заре-

єстровано випадання граду вагою більше 2 кг. 

Одним із найбільш грізних природних феноменів вважається гроза. 

Це атмосферне явище, зв'язане з розвитком могутніх купчасто-дощових 

хмар, що супроводжуються багаторазовими електричними розрядами 

(блискавками) між хмарами, хмарами і земною поверхнею, шквалистим ві-

тром, звуковими явищами (громом), зливовими дощами, градом. До най-

більш грозонебезпечних районів відносяться екваторіальні райони і зони 

тропіків. У районі о. Ява грози бувають 322 дні на рік. Між 35° північної 

широти і 35° південної широти кожні 12 год. відзначається порядку 3200 

грозових ударів, деякі з них чутні на кілька кілометрів. Над океаном грози 

бувають рідше, ніж над сушею. Усього на Землі щодня відбувається приб-

лизно 45 тис. гроз. Є місця на планеті, де гроз практично не буває. За По-

лярним колом за рік реєструються 1-2 грози, а в пустелі Сахара їх немає 

взагалі. Грози звичайно супроводжуються блискавками. 

Блискавка є високоенергетичним електричним розрядом, що виникає 

внаслідок установлення різниці електричних потенціалів (іноді до декіль-

кох мільйонів вольт) між поверхнями хмарного покриву і землі. Довжина 

блискавок залежить від висоти розташування хмар і лежить у межах 2-50 

км. Сила струму в блискавці при її розряді складає 50-60 тис. ампер, а іноді 
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ця величина досягає 200 тис. ампер. Температура в каналі блискавки скла-

дає 30 млн. градусів. 

Блискавки є причиною пожеж і загибелі людей. У Європі щорічно 

від них гине близько 40 чоловік, в Америці цей показник складає 200-230 

чоловік. У 1962 р. англійський теплохід "Аругарри‖ зайнявся від удару 

блискавки і затонув із усіма людьми, що знаходилися на борту. У 1963 р. 

від улучення блискавки в американський літак ―Боинг-707‖ сталася поже-

жа на його борту, падіння літака, загибель всіх пасажирів і членів екіпажу. 

Під час грози або після її закінчення може виникнути вкрай рідке 

атмосферне явище - кульова блискавка. Вона являє собою блакитну, зеле-

ну, жовту або червону світну кулю діаметром 20-25 см., яка повільно пере-

носиться потоками повітря. Природа виникнення цього явища практично 

не вивчена. Час ―життя‖ кульової блискавки - від декількох секунд до декі-

лькох хвилин, після чого вона безвісти зникає або вибухає, що може спри-

чинити пожежу, а то і загибель людей. Широко відомий випадок загибелі в 

1753 р. у м. Санкт-Петербурзі вченого Г.Рихмана від кульової блискавки 

під час вивчення ним атмосферно-електричних явищ. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБВАЛІВ, ЗСУВІВ, НАВОДНЕНЬ, ЯК  

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 
 

П.А.Ковальов, доцент, к.т.н., начальник каф. пожежної та рятувальної підготовки 

Національного університету цивільного захисту України 

А.І.Алейников, С.В.Бєлоусов, Національний університет цивільного захисту України 

 

Зсув гірських порід, земляних мас униз по схилу під дією власної ва-

ги – називається зсувом. Зсуви виникають при порушенні рівноваги порід, 

викликаному збільшенням крутості схилу в результаті підмиву водою, 

ослабленні міцності при вивітрюванні або перезволоженні опадами і пі-

дземними водами, від сейсмічних поштовхів, руйнування схилів виїмками 

ґрунту, вирубки лісів, неправильної агротехніки. Зсуви відбуваються на 

схилах при крутості 19° і більше, на глинистих ґрунтах при надлишковому 

зволоженні. Обвали і зсуви починаються не раптово. Спочатку з'являються 

тріщини в гірській породі або ґрунті. Важливо вчасно помітити перші 

ознаки, скласти правильний прогноз розвитку стихійного лиха і провести 

профілактичні заходи. 

Селевий потік (сель) - це раптово виникаючий у руслах гірських рік 

тимчасовий потік води з великим вмістом бруду, каменів, піску й інших 

твердих матеріалів. Сель - результат зливових дощів, швидкого танення 

снігу і льоду. Він може відбутися і при обваленні в русла рік великої кіль-

кості пухкого ґрунту. Виникненню селів сприяють вирубка лісів, деграда-

ція ґрунтового покриву на гірських схилах, підрив гірських порід при про-

кладанні доріг, роботи в кар'єрах, неправильна організація відвалів. На ві-

дміну від звичайних потоків, сель рухається окремими хвилями. 
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Сель несе в собі мільйони кубічних метрів грузлої маси. Розміри 

окремих валунів у селевому потоці можуть досягати в поперечнику 3-4 м. 

Володіючи великою масою і швидкістю в 15-20 км/год, сель призводить до 

великих руйнувань, знищення посівів, загибелі людей і тварин. За дику си-

лу і лють сель називають ―драконом гір". Територія, що характеризується 

інтенсивністю розвитку селевих процесів, що являють собою небезпеку 

для людей, об'єктів економіки, природи, називається селенебезпечною те-

риторією. Повторюваність селів для різних селенебезпечних районів різна. 

У районах зливового і снігового харчування вони можуть повторюватися 

кілька разів протягом року. Могутні селі повторюються один раз нау 10-12 

років. Для боротьби із селями організується протиселевий захист. Він яв-

ляє собою комплекс інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобі-

гання виникнення і розвитку селевих процесів, а також своєчасне інформу-

вання населення про погрозу виникнення селів. Для боротьби із селевими 

потоками необхідно закріплювати поверхню землі лісопосадками, розши-

рювати рослинний покрив на схилах гір, улаштовувати протиселеві греблі, 

дамби, за допомогою могутніх насосів зменшувати рівень води в гірських 

озерах. 

Швидкий, раптовий рух снігу і льоду вниз по крутих схилах гір – на-

зивається лавиною. Лавини бувають схиловими, лотковими і стрибучими. 

Швидкість падіння лавин складає в середньому 70-100 км/год. Великі сухі 

лавини можуть рухатися з ще більшою швидкістю. Лавини мають величез-

ну руйнівну силу, яка утворюється не тільки снігом, але і, головним чином, 

передлавинною повітряною хвилею. Сила удару може сягати 50 т на 1 м
2
. 

Для порівняння: дерев'яний будинок витримує удар не більш 3 т на 1 м
2
, а 

удар силою 10 т на 1 м
2
 вивертає з коренем вікові дерева. Обсяг снігу, що 

переноситься однією лавиною, досягає 200 тис. м
3
. У багатосніжні зими на 

Кавказі лавини переносять за рік 3-4 млн. м
3
 снігу. 

Звичайно територія, уражена лавиною, невелика і містить у собі 

схил, по якому вона сходить у долину і підніжжя гір. Іноді лавини нано-

сять величезний збиток. У Перу лавина зійшла з гори Часкари і накрила 

містечко Невада-Каскари. Загинули 4 тис. чоловік. Лавини сходять з гір з 

визначеною періодичністю, характерною для даного місця. Слабкі лавини - 

кілька разів на рік. 

Катастрофічні лавини накопичують сніг протягом декількох десяти-

літь. Оптимальні умови для зародження лавин - це рясні снігопади, засні-

жені схили крутістю 30-40 градусів, різка зміна температури повітря. При 

цьому сніг, що тільки випав, повинен мати товщину 30 см і більше, а зле-

жаний - не менше 70 см. При крутості схилу 45° і більше лавини сходять 

після кожного снігопаду. Рух лавини починається в умовах, коли складова 

сили ваги сніжного покриву по напрямку схилу перевищує силу зчеплення 

кристалів снігу між собою. Найчастіше це відбувається при впливі соняч-

ного тепла або при землетрусі. Перед початком руху сніжні маси знахо-

дяться в стані хиткої рівноваги. Для виходу сніжних мас з нього необхід-
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ний зовнішній поштовх. Це може бути механічний вплив, звукова хвиля, 

підвищення температури навколишнього повітря, пориви вітру. 

Для зменшення негативних наслідків на шляху лавин улаштовуються 

перешкоди, "козирки", коридори, викликається примусовий схід снігу, 

припиняється доступ людей у лавинонебезпечні райони. 

Серед всіх стихійних лих повені займають лідирують за числом по-

вторів, охопленням територій і сумарному середньорічному економічному 

збиткові. Повінь - це тимчасове затоплення водою значних ділянок суші. 

Основні причини повеней – рясний і зосереджений приплив води при та-

ненні снігу і льодовиків, тривалі зливи, вітрові нагони води в устя ріки і на 

морське узбережжя, захаращення русла ріки льодом або колодами при 

сплаві лісу (затори), закупорювання русла ріки внутрішнім льодом (зажо-

ри), цунамі, прориви гідротехнічних споруджень, зсуви й обвали в долинах 

водотоків, раптовий вихід на поверхню рясних ґрунтових вод. 

Повені призводять до швидкого затоплення великих територій; при 

цьому травмуються і гинуть люди, сільськогосподарські і дикі тварини, 

руйнуються або ушкоджуються житлові, промислові, підсобні будівлі і 

спорудження, об'єкти комунального господарства, дороги, лінії електропе-

редачі і зв'язку. Гине врожай сільгоспродуктів, змінюється структура ґрун-

ту і рельєф місцевості, переривається господарська діяльність, знищуються 

або псуються запаси сировини, палива, продуктів харчування, їжі, добрив, 

будівельних матеріалів. У ряді випадків повені призводять до зсувів, обва-

лів, селевих потоків. 

Прогнозувати повені можна, проводячи гідрологічний прогноз. 

Останній містить у собі дослідження, спрямовані на наукове обґрунтуван-

ня характеру і масштабу цього стихійного лиха. Прогнози можуть бути ло-

кальними і територіальними, короткостроковими (10-12 діб), довгостроко-

вими (до 3-х тижнів) і понад довгострокові (більше 3-х місяців). Масштаби 

і наслідки повеней залежать від їхньої тривалості, рельєфу місцевості, по-

ри року і погоди, характеру ґрунтового шару, швидкості руху і висоти під-

йому води, складу водного потоку, ступеня забудови населеного пункту і 

щільності проживання населення, стану гідротехнічних і меліоративних 

споруджень, точності прогнозу й оперативності проведення пошуково-

рятувальних робіт (ПРР) у зоні затоплення. 

У залежності від нанесеного матеріального збитку і площі затоплен-

ня повені бувають низькими, високими, видатними та катастрофічними. 

Низькі (малі) повені характерні для рівнинних рік. Їхня періодич-

ність - один раз на 10-15 років. При цьому заливається водою не більш 

10% земель, розташованих у низьких місцях. Як правило, низькі повені не 

пов'язані зі значними матеріальними втратами і людськими жертвами. 

Високі (великі) повені призводять до затоплення великих площ у до-

линах рік, що пов'язано з необхідністю часткової евакуації населення і ма-

теріальних цінностей. Високі повені відбуваються один раз на 20-25 років і 

наносять значний матеріальний і моральний збиток, затоплюючи приблиз-

но 15% сільськогосподарських угідь. 
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Видатні повені характеризуються охопленням цілих річкових басей-

нів, нанесенням великого матеріального і морального збитку, порушенням 

господарської діяльності в містах і сільських районах, необхідністю прове-

дення масових евакуаційних заходів із зони затоплення, захисту важливих 

народногосподарських об'єктів. Видатні повені повторюються один раз на 

50-100 років і затоплюють до 70% сільгоспугідь. Катастрофічні повені ха-

рактеризуються затопленням великих територій у межах однієї або декіль-

кох річкових систем, тимчасовим припиненням виробничо-господарської 

діяльності, зміною життєвого укладу населення, величезними матеріаль-

ними збитками і людськими жертвами. Катастрофічні повені повторюють-

ся один раз на 100-200 років і затоплюють більше 70% сільгоспугідь, міста, 

населені пункти, промислові підприємства, дороги, комунікації. Основни-

ми характеристиками повені є рівень підйому, витрати й обсяг води, площа 

затоплення, тривалість, швидкість плину і підйому рівня води, склад вод-

ного потоку і деякі інші. 

Рівень підйому води - це показник підйому води щодо середнього 

багаторічного показника рівня води або нуля поста. Витрата води - кіль-

кість води, що протікає через поперечний переріз ріки в секунду (м
3
/с). 

Обсяг води - показник кількості води, вимірюваний в млн. м
3
 . Площа за-

топлення - розміри території, покритої водою (км
2
). Тривалість повені - час 

затоплення території. Швидкість плину води - швидкість переміщення во-

ди за одиницю часу. Швидкість підйому рівня води - величина, що харак-

теризує приріст рівня води за визначений проміжок часу. Склад водного 

потоку - перелік компонентів, що знаходяться у водному потоці. Критич-

ний рівень води - рівень по найближчому гідрологічному посту, з переви-

щенням якого починається затоплення території. Карта затоплення - вели-

комасштабна топографічна карта з вказівкою місць і масштабів затоплен-

ня. 

Часто буває, що вторинні вражаючі фактори повені викликають ще 

більш великі нещастя, чим сама повінь. Однією з причин виникнення по-

веней може стати вітровий нагін води в устя і дельти рік. Спільні ―зусил-

ля‖ хвиль, вітру, опадів призводять до затоплення прибережних територій, 

руйнування споруджень, що там знаходяться, загибелі посівів. Після спаду 

води відбувається просідання будинків, землі, засолення ґрунту. Такі пове-

ні називаються нагонними.  

З метою запобігання або зменшення негативних наслідків повеней 

виконуються організаційні й інженерно-технічні заходи, такі, як зміцнення 

гідротехнічних споруджень, будування додаткових дамб, валів для затрим-

ки водних потоків, нагромадження аварійних матеріалів для забивання ви-

моїн, нарощування висоти гребель і дамб, підготовка аварійних плавзасо-

бів. Виділяються транспортні засоби для можливої евакуації населення і 

матеріальних цінностей. Виконується постійний гідрологічний прогноз, ві-

дслідковується рівень води у водоймищах, організується підготовка насе-

лення і спеціальних формувань для роботи в умовах повеней. 



 74 

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ КОНТРОЛЮ ЗА 

ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО ТА АВАРІЙНО-

РЯТУВАЛЬНОГО ОСНАЩЕННЯ 

 
Є.А.Молодика, викладач каф. пожежної та рятувальної підготовки Національного уні-

верситету цивільного захисту України 

А.В.Олійник, О.Г.Скорлупін, Національний університет цивільного захисту України 

 

Усі предмети пожежного-технічного, аварійно-рятувального осна-

щення з часу їх надходження до ПРП підлягають обліку. Вони повинні ма-

ркуватися з вказівкою інвентарного номера, який у процесі експлуатації 

протягом усього періоду перебування в підрозділі не змінюється. 

Пожежне обладнання – обладнання призначене для відбирання, тран-

спортування, регулювання витрат, формування і спрямування струменів во-

гнегасних речовин із застосуванням пожежних машин або мережі водопо-

стачання, а також допоміжні засоби його застосування і технічного обслуго-

вування. 

Пожежно-технічне оснащення – комплект пожежного обладнання, 

переносного пожежного інструменту, пожежних рятувальних пристроїв, 

засобів індивідуального захисту пожежника, вогнегасників, якими оснащу-

ється пожежний транспортний засіб. 

Пожежні карабіни тавруванню не підлягають, а обліковуються за ін-

вентарним номером пожежного пояса в комплекті. 

Пожежно-технічне, аварійно-рятувальне оснащення розміщують на 

пожежних автомобілях таким чином, щоб воно надійно закріплювалось, 

легко знімалось і виключало можливість нанесення травми при його зні-

манні та укладанні. Зміна встановленого порядку розташування пожежно-

технічного, аварійно-рятувального оснащення та його кількості на автомо-

білях може бути допущена тільки з письмового дозволу начальника ГУ(У) 

ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі після всебічного розгляду умов, що забезпечують безпечну 

експлуатацію автомобіля та обладнання і оснащення в кожному конкрет-

ному випадку. 

Придатність до роботи захисних ізолюючих засобів щодня визначає 

сам пожежник зовнішнім оглядом. Зовнішніми ознаками, які визначають 

непридатність засобів електричного захисту, є: 1) для ножиць - пошко-

дження ізоляції на ручках і відсутність упорних кілець; 2) для гумових ру-

кавиць, калош (ботів), килимків - проколи, розриви, наявність отворів; 3) 

для переносного заземлення  руйнування контактних сполучень, порушення 

механічної міцності мідних жил (обривання більше 10 % мідних жил). Усі 

засоби електричного захисту, що не пройшли у встановлений термін ви-

пробування, є непридатними до використання. 

Електрозахисні засоби зберігають на пожежному автомобілі окремо 

від іншого інструменту в зачохленому вигляді. 
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Обслуговування та перевірку справного електрифікованого, механі-

зованого інструментуіа приладів електроосвітлення, якими укомплектовані 

пожежні автомобілі, роблять щодня при зміні караулу, після кожного ре-

монту, застосування, а також у терміни, що вказані в технічних паспортах 

чи інструкціях щодо їх експлуатації. Забороняється використовувати елек-

трифікований інструмент та прилади освітлення при: 1) порушенні ціліс-

ності електричної ізоляції проводів, інструменту, приладів; 2) слабкому за-

кріпленні окремих частин інструменту та приладів чи їх деформації; 3) ін-

ших несправностях інструменту та приладів, що не забезпечують безпеку 

роботи. 

Перед тим, як заступити на чергування, пожежні пояси та пожежні 

карабіни підлягають ретельному огляду. Пожежний пояс знімається з опе-

ративного чергування в разі: 1) пошкодження поясної стрічки (надрив, по-

різ тощо); 2) несправності (поломки, зігнутості) пряжки та шпильок пряж-

ки; 3) порушення цілісності заклепок та відсутності на них шайб; 4) розри-

ву заклепками чи блочками матеріалу поясної стрічки; 5) відсутності хо-

мутика для закладання кінця пояса; 6) наявності тріщин і вм'ятин на пове-

рхні блочкiв чи відсутності хоча б одного з них; 7) наявності розривів шкі-

ряного шару пояса. 

Карабін знімається з оперативного чергування, якщо: 1) він дефор-

мований (затвор не відкривається чи не повністю закривається); 2) пружи-

на не забезпечує закриття замка карабіна, а також є виступи та шорсткості 

(нерівності) в замку затвора та в місці шарнірного кріплення затвора. 

Рятувальні мотузки, що є на озброєнні, повинні відповідати вимогам 

технічної документації заводів-виробників, мати коуші, зберігатися в сум-

ках-чохлах, змотаними у клубок. Один з кінців мотузки від обв'язки петлі 

обшивається білою тасьмою (2-3 см завширшки) з інвентарним номером. 

На чохлі кріпиться бирка із зазначенням дати останнього випробування та 

інвентарним номером. 

Рятувальна мотузка перевіряється зовнішнім оглядом начальниками 

караулів при отриманні, перед використанням на занятті (навчанні) та ко-

мандирами відділень не рідше одного разу на 10 днів. Мотузка не повинна 

мати нерівностей, місцевих потовщень, зморшок шнура мотузки та підви-

щеної вологості. 

Для перевірки на розмотаній та закріпленій одним кінцем мотузці пі-

дтягуються і зависають на 1-2 сек. три чоловіки. Якщо після зняття наван-

таження подовження рятувальної мотузки збережеться, вона вважається 

непридатною для рятувальних робіт (занять) і з оперативного розрахунку 

знімається. 

Переносний пожежний інструмент (ломи, багри, крюки, лопати, со-

кири, пилки тощо) повинен мати форму та масу, що відповідають ергоно-

мічним вимогам та вимогам стандартів і технічних умов. 

Металеві частини сокир та багрів мають бути надійно насаджені на 

ручки. Міцність насадки встановлюється в стандартах і технічних умовах 

на інструменти конкретного виду. 
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Дерев‘яні ручки мають виготовлятися з міцних порід деревини, не 

мати ознак псування, сучків, тріщин та сколів. 

Довговiчнiсть інструменту (інвентарю) та безпечна робота з ним за-

безпечуються утриманням його у справному стані, щоденним контролем за 

його станом і своєчасним технічним обслуговуванням. Придатність ін-

струменту визначається зовнішнім оглядом при зміні чергування. З метою 

запобігання нещасним випадкам під час роботи з інструментом (інвента-

рем) при його огляді належить звертати увагу на якість насадки інструмен-

ту на ручки та чистоту робочої поверхні. Тріщини, сколи та інші дефекти 

не допускаються. Сокири, пилки, ножиці для різки металевих решіток ма-

ють зберігатися в чохлах. 

Технічне обслуговування полягає в огляді, виявленні та усуненні де-

фектів ручного інструменту силами особового складу чергового караулу. 

Щодня перевіряють наступні інструменти: 1) ломи й багри - на кут зато-

чення граней і вістря, кут гака, прогин по довжині; 2) він деформований 

(затвор не відкривається чи не повністю закривається); 3) пружина не за-

безпечує закриття замка карабіна, а також є виступи та шорсткості (нерів-

ності) в замку затвора та в місці шарнірного кріплення затвора. 
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ОЦЕНКА НАГРУЖЕННОСТИ ПЛАНЕТАРНЫХ РЯДОВ  

БОРТОВОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТАНКА Т-64А МЕТОДОМ  

ДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В РЕЖИМЕ РАЗГОНА 

 
В.Л.Чернышев, доцент, к.т.н., доцент каф. деталей машин и прикладной механики На-

ционального технического университета «ХПИ» 

А.Г.Акиншин, аспирант каф. деталей машин и прикладной механики Национального 

технического университета «ХПИ» 

 

Силовые передачи военно-гусеничных машин являются основной 

системой, определяющей показатели  подвижности, надежности и эконо-

мичности.  

Семискоростная бортовая коробка передач (БКП), была разработана 

в ХКБМ им. А.А. Морозова в начале 60-х годов для танка Т-64 под  двига-

тель 5ТДФ, мощностью 700 л.с.   

В 70-е годы БКП была усилена под двигатели В-46 и 6ТД. В  на-

стоящее время она является основной трансмиссией  танков  Т-64, Т-64А, 

Т-64Б, Т-80УД, Т-72, Т-84, Т-90С, тягачей МТ-Т, инженерных машин 

БТМ-4М «Тундра», БРМ-3, БРЭМ-1, МТУ-72, МТУ-90, выполненных на 
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шасси МТ-Т, Т-72 и Т-90С, и гусеничных машин ГМ-831..ГМ-835, носите-

лей ракетного вооружения (комплексы С-300В). 

Объектом исследования является силовая передача танка Т-64А, как 

замкнутая система «водитель-органы управления - всережимный регулятор 

– дизель – две БКП».  Ее структурная схема и описание приведены в [1]. 

Цель работы – получение законов изменения во времени неголоном-

ных связей (реакций), действующих на солнечные шестерни планетарных 

рядов в режиме  разгона танка по ровной грунтовой дороге. 

Теоретической основой исследования переходных процессов в сило-

вых передачах является метод динамического состояния (МДС), обеспечи-

вающий численное решение динамики механической системы с неголо-

номными связями стандартными методами Рунге-Кутта [2].  

В качестве примера  рассмотрим разгон танка Т-64А на ровной сухой 

горизонтальной  грунтовой дороге. Танк имеет штатные исполнение и ал-

горитмы управления. 

На рис. 1..4  приведены законы изменения во времени крутящих мо-

ментов на солнечных шестернях соответственно 1..4 планетарных рядах 

(ПР)  БКП в режиме разгона. Приведенные зависимости позволяют вы-

явить максимальные (пиковые) нагрузки на зубчатые передачи, оценить их 

работоспособность, сопоставить с реальными результатами испытаний. 

Метод динамического состояния  позволяет оценить нагруженность 

деталей и узлов силовой передачи, с учетом управляющих воздействий на 

фрикционные устройства, которые вызывают появление неголономных 

связей. 
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Рис. 1.  Момент на 

солнце 1 ПР. 

Рис. 2. Момент на 

солнце 2 ПР. 

Рис.3.    Момент на 

солнце 3 ПР. 

Рис.4. Момент на 

солнце 4 ПР. 
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МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

Н.В.Кобрина, к.т.н., доцент каф. химии, экологии и экспертизных технологий Нацио-

нального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 

 

В условиях растущего антропогенного воздействия на природу су-

ществующий экологический резерв биосферы должен использоваться осо-

бенно внимательно. Должны быть научно определены режимы рациональ-

ного расходования этого резерва, регулирования состояния природной 

среды, обеспечивающие сохранение высокого качества биосферы и спо-

собность природы к воспроизводству. Должны быть разработаны надеж-

ные методы защиты природной среды от чрезмерных нагрузок, методы 

профилактики элементов биосферы от пагубного воздействия. 

Во многих случаях зоны поражения находятся в труднодоступных 

местах и занимают большие площади. Поэтому непосредственный доступ 

в эти зоны  и диагностика состояния биосферы становиться невозможной. 

Технические инновации, такие как беспилотные летательные аппа-

раты, позволят эффективнее следить за экологической обстановкой регио-

нах и в зонах промышленных площадок, что особенно важно в условиях 

характерных для Украины больших расстояний. 

Современный беспилотный летательный аппарат является наиболее 

перспективной составляющей средств дистанционного зондирования и аэ-

рокосмического мониторинга. Их использование позволяет при минималь-

ных затратах своевременно реагировать на экстремальные ситуации в 

сложных погодных условиях, труднодоступной местности.  

В настоящее время в мире накоплен опыт по созданию беспилотных 

летательных аппаратов, которые можно применить для экологического 

мониторинга. 

По сравнению с традиционными средствами воздушного наблюде-

ния самолетами и вертолетами ДПЛА имеет ряд существенных преиму-

ществ: 

– низкие капитальные и эксплуатационные затраты; 

– высокая мобильность и полная автономность; 

– отсутствие риска для экипажа; 

– простота эксплуатации. 

С помощью беспилотного летательного аппарата можно осущест-

вить доставку зондов с датчиками, осуществляющих забор необходимых 

проб, в необходимую точку и получить данные замеров. 

В связи с этим возникает задача поиска наиболее оптимального и 

экономически выгодного способа определения загрязненности компонен-

тов биосферы, например почвы, с использованием беспилотных летатель-

ных аппаратов. 
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ЗАХИСНІ В'ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ НА ОБ'ЄКТАХ АТОМНОЇ  

ЕНЕРГЕТИКИ 

 
В.В.Дейнека, к.т.н., ст. викладач каф. спеціальної хімії та хімічної технології Націона-

льного університету цивільного захисту України 

 

Розвиток різних галузей промисловості вимагає створення нових 

в'яжучих матеріалів поліфункціонального призначення. У наш час велика 

увага приділяється розробці нових поліфункціональних в'яжучих матеріа-

лів, що забезпечують надійну довгострокову роботу об'єктів. У цей час не-

має жодної галузі народного господарства, де б у тій або іншій формі не 

використовувалася атомна енергія. Проблема загострюється в міру нагро-

мадження радіоактивних відходів і фізичного старіння інженерних споруд, 

де зберігаються як рідкі, так і тверді відходи. З погляду перспективних на-

прямків одержання в'язких матеріалів спеціального призначення, станов-

лять інтерес цементи на основі сполук, що включають ферити барію. Такі 

цементи мають спеціальними властивості: підвищена питома вага, стій-

кість до агресивного впливу корозії, здатність послабляти тверде радіацій-

не випромінювання [1].  

Використання композиційних матеріалів на основі бетону для виго-

товлення контейнерів, призначених для тривалого зберігання й транспор-

тування радіоактивних відходів дозволяє вирішити наступні завдання [2, 

3]: 1) домогтися надійності контейнерів, тобто забезпечити достатню три-

валість безпечного тимчасового зберігання радіоактивних відходів з мож-

ливістю наступного поховання; 2) забезпечити гарантії безпеки за рахунок 

заводського виготовлення основного елемента сховища (контейнера); 3) 

знизити вартість і спростити конструкцію тимчасових сховищ; 4) забезпе-

чити механічну міцність; 5) підвищити корозійну і радіаційну стійкість; 6) 

забезпечити технологічність і низьку вартість виготовлення й експлуатації 

контейнерів.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ИНДУСТРИИ 

 
М.А.Чиркина, к.т.н., преподаватель каф. специальной химии и химической технологии 

Национального университета гражданской защиты Украины 

 

Ежегодно в биосферу поступают до 30 млрд. т всех твердых и жидких 

отходов. Их большое количество связано с несовершенством современных 

технологий. На сегодняшний день при производстве конечной продукции 

используется не более 7 % добываемого сырья. Анализ тенденций 

современного хозяйства показывает, что число отходов удваивается каждые 

10-12 лет. Исторически сложилось так, что большинство технологических 

процессов строились не по наиболее совершенным наукоемким технологиям, 

а по принципу одноразового использования ресурсов. К преимуществам 

циркуляционного техногенного ресурсного цикла перед другими видами 

относятся высокая концентрация многих полезных компонентов во вторичных 

материальных ресурсах и возможность их эффективной переработки в 

комплексное вторичное сырье, потребляемое в параллельно работающих 

производственных циклах [1]. 

Актуален вопрос об охране окружающей среды, развития новых, 

безвредных или причиняющих наименьший вред экологии производств. 

Вторичное использование материалов решает целый комплекс вопросов по 

защите окружающей среды: сокращается потребность в первичном сырье, 

сокращаются энергетические затраты на переработку сырья и уменьшается 

загрязнение вод и земель [2]. 

Строительная индустрия и производство многих строительных 

материалов наиболее рационально используют сырьевые ресурсы по 

сравнению с другими отраслями промышленности. Строительная 

индустрия является одной из самых материалоемких и энергоемких 

отраслей народного хозяйства. На ее долю приходится около 50 % 

потребления вырабатываемой человечеством энергии и 60 % 

материальных ресурсов [3]. Производство строительных материалов в 

наибольшей степени, чем другие отрасли, потребляют отходы 

промышленных производств, в том числе проводят утилизацию твердых 

вторичных сырьевых ресурсов.  Например, доменные шлаки (практически 

полностью) и фосфогипс применяют для производства цемента, 

шлакоситаллов, минеральной ваты, шлаковой пемзы, гипсовых вяжущих. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛЬНОГО ВІТРУ, ЯК НАДЗВИЧАЙНОЇ  

СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

 
П.Ю.Бородич, к.т.н., доцент каф. пожежної та рятувальної підготовки Національно-

го університету цивільного захисту України 

І.Ю.Андросович, Р.Г.Ревенко, Національний університет цивільного захисту України 

 

Найбільш катастрофічним з атмосферних явищ вважається ураган. 

Під ураганом розуміється вітер величезної руйнівної сили і значної трива-

лості, швидкість якого дорівнює або перевищує 32,7 м/сек (117 км/год). 

Час «життя» урагану, тобто його пересування по планеті, складає 9-12 діб. 

Сила урагану визначається в балах за шкалою Бофорта (табл. 1). 
Таблиця 1 

Шкала Бофорта 

Вітровий режим Бали 
Швидкість, 

км/год 
Ознаки 

Свіжий бриз 5 30.6-38,6 Хитаються тонкі дерева 

Сильний бриз 6 40,2-49,9 Хитаються товсті дерева 

Сильний вітер 7 51.5-61.1 Стовбури дерев згинаються 

Буря 8 62,8-74,0 Гілки дерев ламаються 

Сильна буря 9 75,6-86.9 Черепиця і труби зриваються 

Повна буря 10 88,5-101,4 Дерева вириваються з коренем 

Шторм 11 103,0-120,7 Скрізь ушкодження 

Ураган 12 більш 120,7 Великі руйнування 

 

У північній півкулі Землі ураганні вітри завжди дмуть проти годин-

никової стрілки, а в південному - за годинниковою. Синоптики дають кож-

ному ураганові ім'я або чотиризначний номер. Перші дві цифри номера по-

значають рік, а останні - порядковий номер появи урагану протягом зазна-

ченого року. Основна причина виникнення ураганів полягає в циклонічній 

діяльності атмосфери. У помірних широтах - це значні контрасти темпера-

тури і тиски суміжних повітряних мас, а в тропіках - конденсація пари у 

великому шарі вологого повітря над океаном з виділенням величезної кі-

лькості опадів. Найбыльш ураганонебезпечними районами на планеті є 

Бангладеш, США, Куба, Японія, Великі і Малі Антильські острови, Саха-

лін, Далекий Схід. Урагани несуть у собі колосальну енергію. За підрахун-

ками учених, кількість енергії, що виділяється середнім ураганом протягом 

однієї години, дорівнює енергії ядерного вибуху потужністю 36 Мт, протя-

гом одного дня - енергії, необхідної для піврічного забезпечення електри-

кою США, протягом трьох тижнів - кількості енергії, що виробить Братсь-

ка ГЕС за 26 тис. років безперервної роботи на повну потужність. Тиск у 

зоні урагану може досягати 1 тис. кг і більше на 1 м
2
 нерухомої поверхні, 

розташованої перпендикулярно до напрямку повітряного потоку. 

До вітрів руйнівної сили відносять шторми і бурі, що відрізняються 

від ураганів лише швидкістю і величиною нанесеного збитку. 
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Штормом називається дуже сильний і тривалий вітер, що уступає 

тільки ураганові за швидкістю і пагубними наслідками, що викликає великі 

хвилювання на морі і руйнування на суші. Шторми є головною причиною 

щорічної загибелі десятків морських суден. 

У тих випадках, коли швидкість вітру знаходиться в межах 62-103 

км/год, можна вести розмову про таке стихійне явище, як буря. 

Курна (піщана) буря – це сильний вітер, здатний видувати верхній 

шар ґрунту до 25 см на десятках і сотнях квадратних кілометрів і перено-

сити по повітрю на великі відстані мільйони тонн дрібнозернистих часток 

ґрунту, а в пустелі – піску. При цьому засипаються посіви, заносяться до-

роги, забруднюються водойми. 

Курні (піщані) бурі являють собою небезпеку для людини, що знахо-

диться на відкритих, незахищених просторах. 

Снігова буря – це сильний вітер, що переміщає по повітрю величезні 

маси снігу. Снігові бурі супроводжуються рясними снігопадами, заметіля-

ми, заметами, зледенінням. Тривалість снігових бур складає від декількох 

годин до декількох днів. Снігові бурі паралізують рух транспорту, пору-

шують роботу комунальних служб, призводять до трагічних наслідків. 

Шквальна буря - це різке, раптове, короткочасне посилення вітру, що 

звичайно супроводжується зміною його напрямку. Причиною виникнення 

такої бурі є переміщення повітряних мас під впливом різниці температур 

(конвекція). Тривалість шквальної бурі - від декількох секунд до десятків 

хвилин. Швидкість вітру 72-108 км/год і більше. 

До вітрів величезної руйнівної сили відноситься смерч (у США – то-

рнадо). Смерч – це сильний атмосферний вихор, що виникає в грозових 

хмарах і спускається у вигляді темного рукава в напрямку до суші або води 

з вертикальною, але частково вигнутою віссю. Виникнення смерчу можли-

ве і при ясній безхмарній погоді. У верхній і нижній частинах смерч має 

воронкоподібні розширення. Повітря в смерчі обертається, як правило, 

проти годинникової стрілки зі швидкістю до 300 км/год, при цьому він пі-

днімається по спіралі нагору, втягуючи в себе пил або воду за рахунок ви-

никаючої різниці тисків. Тиск повітря в смерчі знижений. Висота рукава 

може досягати 800-1500 м, діаметр над водою – десятків метрів, а над су-

шею – сотень метрів. Час існування смерчу – від декількох хвилин до декі-

лькох годин. Довжина шляху – від сотень метрів до десятків кілометрів. 

Найвища швидкість вітру в смерчі була зафіксована 2 квітня 1958 р. у шта-

ті Техас (США). Вона складала 450 км/год. Смерч виникає звичайно в теп-

лому секторі циклону, частіше перед холодним фронтом, і рухається в то-

му ж напрямку, що і циклон. Він супроводжується грозою, дощем, градом. 

У тих випадках, коли смерч досягає поверхні землі – руйнування неминучі. 

Це обумовлюється двома факторами: таранним ударом стрімко несучого 

повітря і великою різницею тиску внутрішньої і периферійної частин стов-

па. Особливо небезпечні смерчі для суден у відкритому морі. Смерчі спо-

стерігаються у всіх районах земної кулі. Найбільш часто вони виникають у 

США, Австралії, Північно-Східній Африці. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ 

 
М.М.Кузнецова, преподаватель каф. прикладной механики Национального университе-

та гражданской защиты Украины 

 

Особое место в химической промышленности отводится измельче-

нию материалов и тонкому помолу, в частности. Большое внимание уделя-

ется тонкому измельчению при производстве цементов специального на-

значения - быстротвердеющие, жаропрочные и др. Существует большое 

количество разнообразных помольных агрегатов, среди которых, в силу 

простоты конструкции и эксплуатации, большое распространение получи-

ли шаровые мельницы.  

Основным параметром, определяющим режим работы шаровой 

мельницы, является скорость (либо же частота) вращения  барабана. Рабо-

чая скорость вращения барабана мельницы принимается меньше значения 

критической скорости вращения барабана (рекомендуемое значение коэф-

фициента режима - 75%) [1-3].  

Режим работы шаровой мельницы определяет характер движения за-

грузки барабана (каскадный, водопадный, барботажный режимы) и, следо-

вательно, разрушающего воздействия на измельчаемый материал. 

Экспериментальные исследования измельчения мрамора, каменной 

соли и цементного клинкера при разных значениях коэффициента режима 

измельчения показывают, что максимальная тонкость помола соответству-

ет разным значениям коэффициента режима для каждого материала (рис. 

1). 
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Рис. 1 - Зависимость тонкости помола от режима измельчения материала в 

шаровой мельнице 
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Исходя из данных, полученных в результате экспериментальных ис-

следований, можно сделать вывод, что для более эффективного процесса 

помола необходимо подбирать режим работы мельницы исходя из свойств 

измельчаемого материала. 
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МЕТОДИ РЕГЕНЕРАЦІЇЇ ФІЛЬТРІВ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК  

СУЧАСНИХ ДИЗЕЛІВ 

 
О.М.Кондратенко, пров. інж. відділу поршневих енергоустановок Інституту проблем 

машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України 

 

Поліпшення екологічних показників двигунів внутрішнього згоряння 

(ДВЗ) є однією з основних задач, що стоїть перед провідними спеціаліста-

ми у галузі двигунобудування в усіх розвинутих країнах світу. Вимоги до 

екологічних показників двигунів є загальнообов‘язковими, оскільки їх за-

кріплено на законодавчому рівні – у країнах ЕС для автотранспортних за-

собів (АТЗ) наразі діють норми Правил ЄЕК ООН R – 49 рівня EURO V, за 

якими середньоексплуатаційний викид твердих частинок (ТЧ) gТЧ з відпра-

цьованими газами (ВГ) дизелів, визначений за циклом ESC, не має пере-

вищувати 0,02 г/(кВт∙год). Однак, переважна більшість об'єктів у парку 

АТЗ України, значна частина котрих експлуатується більше 15 років, з різ-

них причин не відповідає навіть вимогам чинних норм токсичності (наразі 

– EURO III, згідно з якими gТЧ не має перевищувати 0,10 г/(кВт∙год)). При 

цьому приведення дизеля у відповідність наступному щаблю цих норм пі-

двищує його собівартість на 40 %.  

Провідне місце у структурі засобів зниження викиду ТЧ посідають 

різноманітні системи, що очищують ВГ та найчастіше містять так звані фі-

льтри твердих частинок (ФТЧ), що відфільтровують ТЧ з потоку ВГ, нако-

пичують їх та утримують до моменту очищення самих фільтрів (регенера-

ції). Однак, такі пристрої мають певні недоліки, такі як: висока собівар-

тість (приблизно 900 $ за фільтруючий елемент (ФЕ) та 1200 $ за ФТЧ), 

низькі показники технологічності (потребують високої культури виробни-

цтва і експлуатації, містять складні й прецизійні конструктивні елементи 

та каталітичні покриття)  та надійності у експлуатації (схильні до термо-

шокового руйнування та абразивного зносу, чутливі до використання нея-
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кісних паливо-мастильних матеріалів, їх ресурс складає 100 – 150 тис. км 

пробігу АТЗ), створення протитиску у випускній системі дизеля (3,5 – 

25 кПа), періодична і принципово непереборна потреба у витратах енергії 

для відновлення робочих якостей (до 10 % середньексплуатційних пито-

мих ефективних витрат палива дизелем). 

Особливості складу ВГ дизелів, що вирізняють їх з поміж інших ти-

пів ДВЗ, а саме: наявність у їх складі канцерогенних та мутагенних речо-

вин, вкрай малі розміри ТЧ та невелика (проте значна за токсичністю у 

приведених величинах) емісія, а також принципова антагоністичність 

впливу факторів, які обумовлюють вміст нормованих шкідливих речовин у 

ВГ дизелів, визначають можливі стратегію та методи боротьби із ними.  

Методологічно заходи боротьби з викидами ТЧ можна поділити на: 

1) вплив на якісний склад паливо-повітряної суміші; 2) конструктивні за-

ходи; 3) організаційно-технічні заходи; 4) законодавче регулювання; 

5) очищення ВГ різноманітними засобами та системами. Останній ком-

плекс заходів для ТЧ реалізують пристрої систем зниження токсичності 

дизелів, що їх за принципом дії можливо класифікувати наступним чином: 

1) механічні (фільтруючі та інерційні); 2) електричні; 3) хімічні (каталітич-

ні, термічні, плазмові, оксидні); 4) рідинні; 5) комбіновані, що отримали 

найширше застосування. Стратегія боротьби з ТЧ, визначає конкретну 

комбінацію цих методів.  

Всього за різними оцінками у ВГ дизелів міститься до 1000 різнома-

нітних речовин, 95 % за масою яких є нешкідливими. Нормується вміст у 

ВГ наступних п‘яти полютантів: монооксид вуглецю СО, незгорілі вугле-

водні СНХ, оксиди азоту NOX та тверді частинки ТЧ. Крім того, законодав-

чо обмежують вміст у паливі сірки S і поліциклічних ароматичних вугле-

воднів ПАВ. Останнім часом також обмежують викиди діоксиду вуглецю 

СО2 як парникового газу. ТЧ за визначенням – це усі субстанції у суміші 

ВГ ДВЗ із чистим повітрям, які за максимальної температури 52 °С затри-

муються фільтром зі скловолокна та не є водою. Тобто це тверда та рідка 

фаза змішаного аерозолю штучного походження з широким спектром роз-

мірів зважених частинок. На ТЧ припадає 20 – 45 % сумарної еквівалент-

ної токсичності ВГ дизелів, оскільки вони містять канцерогенні та мута-

генні речовини. Їх поділяють на розчинні та нерозчинні фракції, причому 

ТЧ мають складну структуру – компоненти розчинних фракцій (продукти 

неповного згоряння дизельного палива і моторного мастила) адсорбуються 

та конденсуються на компонентах нерозчинної (сажа, сульфати, зола, про-

дукти зносу деталей дизеля, пил).  

З огляду на особливості процесів очищення ВГ (накопичення ТЧ у 

ФТЧ) та процесів очищення самих ФТЧ від ТЧ (регенерації), ТЧ слід роз-

ділити на окислювані та неокислювані. До окислюваних, яких за масою 

переважна більшість, можна віднести усі складові ТЧ, що можуть бути 

окислені залишковим киснем ВГ за температури, що нижча за 1000 °С.  

У зв‘язку з цим слід розрізняти регенерацію ФТЧ I роду (очищення 

ФЕ від окислюваних фракцій ТЧ) та регенерацію II роду.  
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Регенерація I роду може бути здійснена одним з наступних способів: 

1) зміна робочого тіла ФЕ з подальшим його очищенням поза бортом АТЗ 

чи утилізацією ФЕ разом із ТЧ на обладнанні спеціалізованого підприємс-

тва під час чергового технічного обслуговування АТЗ; 2) очищення тіла 

ФЕ на борту АТЗ термічним чи термокаталітичним способом за допомо-

гою залишкового кисню ВГ, низькотемпературної плазми чи діоксида азо-

ту; 3) дублювання ФТЧ на борту АТЗ та почергове їх очищення. Така реге-

нерація також поділяються за способом ініціації процесу на: мимовільну та 

примусову; а також за режимами перебігу процесу: штатний, штатно-

аварійний та аварійний. 

Регенерація II роду – процес очищення ФЕ від неокислюваних ком-

понентів ТЧ, іноді на межі строку служби самого ФТЧ – завжди ініціюєть-

ся і виконується примусово спеціальними методами і засобами та найчас-

тіше супроводжується розбиранням ФТЧ та очищенням його ФЕ механіч-

ним способом.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В  

МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
А.В.Скрипинец, аспирант, Харьковский национальный университет строительства и 

архитектуры 

А.В.Антонов, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

Механические колебания, создаваемые работающими машинами, дви-

жущимися жидкостями и другими источниками и передаваемые конструкция-

ми производственных зданий и сооружений, оборудованию, человеку, назы-

ваются вибрацией [1]. 

Причиной  возбуждения  вибраций  являются  возникающие  при  работе 

машин и  агрегатов неуравновешанные  силовые  воздействия. В  одних  слу-

чаях источниками  являются  возвратно-поступательные  движущиеся  систе-

мы (кривошипно-шатунные  механизмы,  вибротрамбовки),  а  в  других  слу-

чаях-неуравновешенные  вращающиеся  массы. Иногда  вибрация  создается  

ударами деталей (зубчатки  зацепления,  подшипниковые  узлы  и  т.п.)  Вели-

чина дисбаланса  во  всех  случаях  приводит  к  появлению  неуравновешен-

ных  сил, вызывающих вибрацию.   

По характеру воздействия различают общую и локальную вибрации [2]. 

При  общей  вибрации  происходит  сотрясение  всего  организма.  Общая виб-

рация с учетом свойств источника ее возникновения подразделяется на:  

- транспортную (для транспортных рабочих, водителей и т.д.);  

-  транспортно -  технологическую (для  операторов  прокатных  станов, сбо-

рочных конвейеров и т.д.);  

- технологическую, которая возникает при работе стационарного технологиче-

ского оборудования и передается на рабочие места, не имеющие источников  

вибрации (сюда  можно  отнести  категорию  лиц,  занимающихся  
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умственным трудом).  

При локальной вибрации происходит сотрясение кистей рук, отдельных  

частей тела, например, при работе с ручным механизированным инструментом 

(бурильщики, сверловщики, а также кузнецы и т.д.). 

Снижение уровня вибрации механических интрументов с помощью 

виброзащитных материалов является актуальной научно-технической за-

дачей. 

В качестве виброзащитных материалов широко используются мате-

риалы мастичного типа. Преимуществом мастик является возможность их 

нанесения на любую, в том числе криволинейную поверхность, хорошие 

тиксотропные свойства, низкая токсичность и горючесть наряду с высокой 

вибропоглощающей способностью. В России известны такие мастики как 

«Антивибриты» («Антивибрит-5М», «Антивибрит-7М»), изготавливаемые 

на основе эпоксидных смол и «Адем»на основе водных дисперсий гомо- и 

сополимеров винилацетата. Состав «Адем» отличается от «Антивибрит» 

более широким диапазоном рабочих температур, но меньшей адгезионной 

прочностью. 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика вибропоглощающих полимерных покрытий 

для снижения уровня локальной вибрации  

Показатель «Адем-3-2» 
«Антивибрит-

5М» 

Разработанная 

ВЭМ 

Внешний вид 
однородная паста 

серо-черного цвета 

густая паста 

черного цвета 

однородная 

пастообразная 

масса 

Плотность, г/см
3 

1,7 1,7 1,4 

Коэффициент механиче-

ских потерь при темпера-

туре 20 ˚С 

0,19 0,25 0,6 

Модуль потерь при сдви-

ге, Па, при температуре 

20
0
С 

1,03• 10
9
 0,6• 10

9
 2,5·10

9
 

Динамический модуль уп-

ругости при сдвиге, Па, 

при температуре 20
0
С   

5,4 ·10
9 2,4·10

9
 3,1·10 

Адгезионная прочность к 

Ст3, МПа 
0,8 1,47 6 

Разработанная вибропоглощающая эпоксиуретановая мастика (ВЭМ) на 

основе эпоксидных и олигоэфирциклокарбонатных олигомеров обладает ря-

дом необходимых технологических и эксплуатационных свойств.  

Сравнительная характеристика разработанной ВЭМ и известных вибро-

поглощающих полимерных материалов  представлена в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что разработанные композиции ВЭМ обладают 

повышенными вибропоглощающими свойствами  (2-3 раза) и большей ад-

гезионной прочностью (2-4 раза) по сравнению с существующими покры-

тиями. При этом они имеют меньшую плотность, что позволит уменьшить 

количество исходных материалов на 1 м
2 
 при приготовлении композиции. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ  

МАТЕРИАЛА НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЛИСТОВ ИЗ  

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16Т 

 
С.С.Завгородняя, техник I кат. проблемной научно-исследовательской лаборатории 

«Прочность» Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского 

«ХАИ» 

 

Известно, что усталостные свойства материалов зависят от их струк-

туры и химического состава. По результатам экспериментальных исследо-

ваний, проведенных в ПНИЛ «Прочность» Национального аэрокосмиче-

ского университета им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный ин-

ститут», установлено, что листы из одного и того же материала, но разной 

толщины, имеют различную усталостную долговечность. Подобное явле-

ние отмечено и в результатах [1], полученных в ЦАГИ. 

Проведен сравнительный анализ химического состава и среднего 

размера зерен материала Д16Т в зависимости от толщины листа (2, 5, 6 и 8 

мм). 

Химический состав и структура материала определены с помощью 

растрового электронного микроскопа в лаборатории электронной микро-

скопии (ЛЭМ) Национального аэрокосмического университета 

им. Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». В результате 

сопоставления химического состава материала, полученного с помощью 

электронного микроскопа, с ГОСТом [2] существенных отличий в зависи-

мости от толщины листа не обнаружено. Установлено, что химический со-

став не зависит от исследуемого параметра, следовательно, не влияет на 

усталостную долговечность материала. 

Определение среднего размера зерен проведено двумя способами: 

1. в соответствии с ГОСТами [3, 4, 7]; 

2. в результате непосредственного измерения размеров зерен по изо-

бражениям, полученным с помощью растрового электронного микроскопа 

в ЛЭМ. При этом средний размер зерен определен по результатам стати-

стической обработки почти двухсот измерений для каждой толщины листа. 

В результате проведенных исследований, установлено, что средний 

размер зерен соответствует данным ГОСТа. 
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Установлено, что с уменьшением толщины листа средний размер зе-

рен также уменьшается, при этом значительно реже встречаются крупные 

зерна. В то же время в экспериментальных исследованиях 

ПНИЛ «Прочность» отмечено систематическое повышение долговечности 

(до 2 раз) с уменьшением толщины листа. Важно отметить, что в случае 

листов с близким средним размером большей части зерен существенно 

меньшую долговечность имеет лист, содержащий большее число крупных 

редких зерен. Следовательно, чем меньше размер зерна и меньше крупных 

зерен в структуре материала, тем больше его долговечность. 

Зависимость прироста долговечности от среднего размера зерен в 

проведенной в ПНИЛ «Прочность» серии экспериментов имеет характер 

близкий к линейному, что позволяет легко использовать его для коррекции 

результатов усталостных испытаний. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРОВЫХ ПОТОКОВ ВОКРУГ 

КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ  

 
В.В.Буняченко, аспирант, заведующий учебными лабораториями каф. гидрометеороло-

гии Восточноукраинского национального университета  им. В.Даля  

 

Отвалы угольных шахт занимают значительную территорию Донбас-

са, которая могла бы использоваться в сельском хозяйстве и промышлен-

ности. Есть много предложений по утилизации, добыче полезных иско-

паемых из отвалов. Также предложено устанавливать на их поверхности 

ветроэлектростанции (ВЭС). Однако для этого необходимо изучить ветро-

потенциал терриконов. 

Учеными установлено, что воздушные потоки у поверхности земли 

являются ламинарными - нижние слои тормозят расположеные выше. Этот 

эффект заметен до высоты 1 км, но резко снижается уже на высотах более 

100 метров. Высота расположения генератора выше этого пограничного 

слоя одновременно позволяет увеличить диаметр лопастей и освобождает 
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площади на земле для другой деятельности. Современные генераторы 

(2010 год) уже вышли на этот рубеж, и их число резко возрастает в мире. 

Ветрогенератор начинает вырабатывать ток при ветре 3 м/с и отключается 

при ветре более 25 м/с. Максимальная мощность достигается при ветре 15 

м/с. Отдаваемая мощность пропорциональна третьей степени скорости 

ветра: при увеличении ветра вдвое, от 5 м/с до 10 м/с, мощность 

увеличивается в восемь раз. 

Целью данной работы является изучение ветровых потоков крупных 

обьектов. Для достижения поставленной цели был разработан прибор, по-

зволяющий изучать ветровой режим таких объектов. 

На одном из недействующих терриконов шахты Матросская ПАО 

«Лисичанскуголь» были проведены замеры скоростей и направления ветра 

испытуемыми приборами, были получены данные скорости ветра по экс-

позициям (рис. 1) 

 
А)                                                       Б) 

Рис. 1 График обработанных данных, полученных на отвале шахты Матросская: 

а) вершина плоского отвала, б) средина плоского отвала 
 

Проведенные испытания разработанного прибора подтвердили воз-

можность его использования для изучения ветровых потоков вокруг круп-

ных объектов. 
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СЕКЦІЯ 2. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
 

ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ  

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
А.Е.Васюков, профессор, д.х.н., заведующий каф. охраны труда и техногенно-

экологической безопасности Национального университета гражданской защиты Ук-

раины 

В.М.Лобойченко, к.х.н., доцент каф. охраны труда и техногенно-экологической безо-

пасности Национального университета гражданской защиты Украины 

Е.В.Иванов, адъюнкт Национального университета гражданской защиты Украины 

Г.В.Ипати, инженер УкрНИИЭП 

В.А.Предко, начальник Управления исполнительной дирекци Фонда социального стра-

хования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Ук-

раины в Харьковской области 

 

Значение аналитического контроля объектов окружающей среды по-

стоянно возрастает с увеличением числа чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, нарушений законодательства по охране и 

рациональному использованию водных ресурсов, особенно поверхностных 

вод, в части нарушения нормативов сбросов загрязняющих веществ в вод-

ный объект со сточными водами, что определяется государственными кон-

тролирующими экологическими органами. 

Количественно такие нарушения оцениваются в виде убытков, нане-

сенных государству. Размер убытка определяется как произведение объема 

загрязненной воды на концентрацию загрязняющего вещества [1], или же в 

расчетную формулу входит средняя фактическая концентрация загряз-

няющего вещества в загрязненной воде [2]. Если объем загрязненной воды 

могут определять специалисты разных профессий, то с концентрацией за-

грязняющего вещества не все так однозначно. Аналитики ее определяют в 

виде концентрации аналита, метрологи предлагают измерять в виде массо-

вой концентрации загрязняющего вещества, а представители государст-

венных контролирующих органов (экологи) пытаются оценить превыше-

ние концентрации аналита или массовой концентрации загрязняющего ве-

щества над экологическим нормативом. 

Химический анализ сточных вод, как правило, включает четыре эта-

па: (1) отбор проб, (2) подготовку проб, т.е. преобразование контролируе-

мого вещества в необходимую аналитическую форму (аналит), (3) измере-

ние аналитического сигнала аналита и (4) вычисление результата, в то 

время как процедура аналитического контроля сточных вод должна еще и 

иметь пятый этап или отдельную стадию по составлению соответствующе-

го отдельного документа – заключение о соответствии или несоответствии 

сточных вод требованиям экологических нормативов, которые могут на-

рушаться в результате возникновения и протекания чрезвычайной ситуа-

ции. 
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Ущерб от сброса сточных вод (Зчс, грн), загрязненных в результате 

чрезвычайной ситуации нормируемым веществом, рекомендуется рассчи-

тывать по формуле: 

Зчс = V × T × (Cc.ф. - Сд) × 0,003× Аі × n × h × 10
-3

,  

где: - V - расход сточной воды, м
3
/час; 

 

- Т - длительность сверхнормативного сброса, час; 

- Сс.ф. - средняя фактическая концентрация загрязняющего вещества 

в сточной воде, г/м
3
; 

- Сд - разрешенная для сброса концентрация загрязняющего вещест-

ва, определенная при утверждении предельно допустимых сбросов,  г/м
3
; 

- 0,003 - базовая ставка возмещения убытков в частях необлагаемого 

минимума доходов граждан, НМД/кг; 

- Аi - показатель относительной опасности і-го вещества. Определя-

ется как соотношение 1/Спдк, где Спдк - предельно допустимая концентра-

ция этого вещества согласно СанПиН N 4630-88 [3] или обобщенным пе-

речнем ПДК вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов; 

- n - величина необлагаемого минимума доходов граждан в нацио-

нальной валюте, грн; 

- h - коэффициент, который учитывает категорию водного объекта. 

Согласно [4] мониторинг окружающей природной среды осуществ-

ляется Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям 

(ГСЧС) на территориях, подчиненных Администрации зоны отчуждения и 

зоны безусловного (обязательного) отселения, в том числе поверхностных 

и подземных вод на содержание загрязняющих веществ, включая радиони-

клиды; источников сбросов сточвых вод на содержание загрязняющих ве-

ществ и объемы сбросов. Как правило, ГСМС для проведения мониторинга 

привлекает санитарно-гигиеничские службы Минздрава, которые аккреди-

тованы, но в своем распоряжении имеют методики для контроля качества 

объектов окружающей среды в нормальных условиях, что существенно ос-

ложняет получение достверных данных аналитического контроля для рас-

чета учерба, в том числе от сбросов сточных вод, загрязненных в результа-

те возникновения и протекания чрезвычайной ситуации. 
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ОСОБЛИВОСТІ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ТЕРИТОРІЙ  

ВЕЛИКИХ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ м. ХАРКОВА) 

 
М.М.Пеліхатий, професор, д.ф.-м н., професор каф. безпеки життєдіяльності Харків-

ського національного університету ім. В.Н.Каразіна 

 

Харків – одне з найбільших міст України з населенням 1 446 тис. 

осіб, великий науковий, культурний, промисловий і транспортний центр. 

Радіаційне забруднення, яке виникає від природних та антропогенних чин-

ників, може стати причиною негативних наслідків для здоров'я людини. 

Тому важливим э проведення постійного радіаційного моніторингу м. Ха-

ркова. Проведення радіаційного моніторингу (визначення радіаційного 

фону) може послужити рекомендаційними основами розробки методів для 

поліпшення стану радіаційної безпеки урбанізованих систем. 

Дослідження рівня радіаційного фону проводилось на території Ко-

мінтернівського району м. Харкова на ділянці, обмеженій вулицями: Мос-

ковський проспект, Плеханівська, Польова, Балашовська, Доброхотова. 

Вимірювання потужності дози рентгенівського і гамма-випромінювань 

проводилися протягом місяця щодня з 17-19 години на 17 точках, за допо-

могою дозиметра Терра МКС-05 з абсолютною похибкою 0,01 мкЗв/год 

[3]. Всього було виконано 510 вимірювань. Для проведення вимірювань 

була обрана саме ця ділянка, оскільки на обраній території присутні соціа-

льні об'єкти , підприємства промислового значення, житлові будинки, су-

пермаркет та ін. Крім радіаційного фону фіксувалась сила та напрямок віт-

ру. Виявлено статистичний зв'язок між потужністю експозиційної дози в 

кожній точці спостереження, а також напрямком і силою вітру. Це допомо-

гло визначити основні джерела радіаційного забруднення контрольованої 

території. 

Висновки. Внаслідок проведених досліджень була виявлена залеж-

ність між потужністю дози випромінювання та силою і напрямком вітру. 

Дослідження радіаційної ситуації проводились на території м. Харкова, на 

ділянці, площею 2 км
2
 на 17 точках. На трьох точках зафіксовано однора-

зове перевищення ГДК на 0,01-0,02 мкЗв/год. 

На 8-й точці (вул. Плеханівська, 112) спостерігається постійне пере-

вищення допустимого рівня у 1,5 рази; було виявлено, що крім природних 

джерел випромінювання, свій внесок вносять і техногенні джерела, напри-

клад деякі будівельні матеріали також мають певну радіоактивність; дже-

релом випромінювання на цій точці є гранітна кладка. 
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Отримані результати можуть бути основою для удосконалення мето-

дики безперервного радіаційного моніторингу. Проведені дослідження по-

казали необхідність створення стаціонарних постів радіологічних спосте-

режень з метою покращення радіаційної обстановки та попередження за-

хворюваності населення. 

Досліджувалась залежність потужності експозиційної дози від на-

пряму і сили вітру в період проведення вимірів. Показано, що кореляція 

між напрямом вітру і потужністю дози є слабкою. Кореляція ж між силою 

вітру і потужністю дози, а також множинна кореляція між напрямком і си-

лою вітру і потужністю дози є в окремих випадках середньою, а інколи на-

віть сильною. 
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Статистика проведених перевірок виконання вимог екологічної без-

пеки за 2005 – 2012 рр. вказує на велику кількість суттєвих недоліків з пи-

тань підтримання якісного екологічного стану військових частин та знач-

ний відсоток отримання ними незадовільних оцінок (близько 35 %). 

Це стає можливим тому, що питання виконання вимог екологічної 

безпеки як відповідними посадовими особами військової частини (підпри-

ємства), так і в цілому усім особовим складом, мають багато «білих плям». 

Вони виникають внаслідок того, що, з одного боку, в багатьох випадках 

немає конкретної особи, яка б несла відповідальність за виявлений вид по-

рушення, а, з іншого боку, відсутня система контролю за виконанням вимог 

екологічної безпеки і чітко не визначено для кожної посадової особи той 

комплекс заходів, який повинен нею контролюватися. 
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Безумовно, в сучасних умовах потрібно якісно і збалансовано вирі-

шувати завдання екологічної безпеки військ, де суттєвою складовою є су-

воре дотримання вимог природоохоронного законодавства, які визначено 

відповідними керівними документами. Саме порядок виконання вказаних 

вимог є предметом перевірок екологічного стану будь-якої військової час-

тини (підприємства), які здійснюються як військовими органами екологіч-

ної безпеки, так і органами Держекоінспекції. 

Відповідно до вимог [1-2] був проведений порівняльний критичний 

аналіз існуючих невідповідностей стосовно організації та проведення пере-

вірок виконання заходів екологічної безпеки у військових частинах збоку 

військових органів екологічної безпеки відповідно до вимог наказу МОУ 

ғ 279 – 1999 р. та цивільних органів Мінекобезпеки відповідно до наказу 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища ғ 548 від 

19.12.2006 р., запропоновано шляхи вирішення проблемних питань.  
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Охорона навколишнього природного середовища – одна із найваж-

ливіших сучасних проблем. Вона стосується цілого комплексу соціально-

економічних, політичних, культурних відносин світового товариства, інте-

ресів різноманітних промислових колективів, соціальних груп, класів, по-

літичних течій та партій, держав та регіональних об‘єднань.  

Ця проблема являється актуальною і для такої специфічної структу-

ри як Збройні Сили, які включають в себе військово-промислові об‘єкти, 

військово-технічні комплекси, військові угрупування з системами озбро-

єння, життєзабезпечення та ін. 

Військова діяльність відноситься до екологічно-небезпечних видів ді-

яльності. Так, у ЗСУ є велика кількість потенційно-небезпечних в екологіч-
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ному відношенні військових об‘єктів, таких як енергетичні установки, реа-

ктори, сховища твердих та рідинних відходів, відпрацьованого палива, 

склади боєприпасів, озброєння, військової техніки та ін. 

Саме тому, в сучасних умовах потрібно якісно і збалансовано вирі-

шувати завдання екологічної безпеки військ, складовою частиною яких є 

організація роботи та проведення заходів контролю посадовими особами 

військової частини щодо якісного виконання підлеглим особовим складом 

заходів екологічної безпеки, передбачених вимогами відповідних керівних 

документів. 

Аналіз [1 – 3] показав, що у ЗСУ продовжує мати місце проблема 

динаміки зменшення кадрового потенціалу фахівців з питань екологічної 

безпеки військ, незважаючи на актуальність даного напрямку роботи під 

час здійснення повсякденної діяльності частин і підрозділів ЗСУ. 
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Серед звичайних холодоагентів аміак чи не єдиний, що має 

характерний різкий запах. Він досить токсичний та вибухонебезпечний. 

Проте саме запах і є великою перевагою, оскільки він дає змогу одразу ж 

розпізнати і усунути найменше протікання. Інші холодоагенти дуже 

небезпечні з причин відсутності запаху. 

Проведений нами аналіз, який ґрунтується на відомих нещасних 

випадках, причиною яких став аміак, показав, що ймовірність вивільнення 



 97 

речовини, яка може призвести до матеріальної чи фізичної шкоди, є 

незначною. Як це часто буває, досить важко зібрати велику кількість даних 

про витікання аміаку, про нещасні випадки у хімічній промисловості та 

сільському господарстві, а також про поломки холодильних установок, і та 

інформація, що є, майже не дає можливості кваліфіковано оцінити ризики. 

Смертельні випадки внаслідок витоків аміаку відомі, проте якщо 

згадати, скільки їх трапляється внаслідок використання інших численних 

систем, то можна побачити, що у холодильній галузі вони є порівняно 

рідкісними. 

При проведенні досліджень було взято до уваги лише смертельні 

випадки, пов'язані з холодильними системами. На основі даних 

установлено, що річний рівень смертності становить менше двох на 10 

млрд. осіб на рік. Дослідження нещасних випадків, пов‘язаних із 

вивільненням аміаку, показали, що не постраждала жодна людина, яка 

була поза так званою мертвою зоною системи. Особи, що зазнали 

ушкоджень або загинули внаслідок цього, перебували в безпосередній 

близькості від місця витікання аміаку і, як правило, працювали з системою. 

Ушкоджень можна уникнути: для цього варто лише надягнути 

захисний костюм, рукавиці, захисну маску на обличчя та респіратор із 

фільтром. Відсутність належних знань у більшості людей є причиною 

негативного ставлення до аміаку. Це незнання, на жаль, поширене у 

промисловості, де використовуються холодильні установки, оскільки 95% 

працівників займаються іншими технічними рішеннями. Багато установ і 

проектувальників не ознайомлені з приписами щодо аміаку і розглядають 

його застосування як небезпечну альтернативу. Європейська директива 

щодо напірних резервуарів, директива про машини й установки та 

відповідні національні приписи різних країн, а також сучасні стандарти 

щодо техніки безпеки дають змогу виготовляти та експлуатувати безпечні 

та надійні аміачні системи. 

Аміак деколи позначають як отруту. Але згідно з науковим 

визначенням, речовина є отруйною, якщо вона у дуже малій дозі може 

завдати значної шкоди або призвести до загибелі живих організмів. Аміак 

– це єдиний холодоагент, який застерігає своїм запахом, до того ж ще 

задовго до того, як його концентрація стане небезпечною. Мінімальна 

концентрація, за якої люди  сприймають аміак, становить 4 – 20 ppm. 

Життю ж людини загрожує концентрація від 700 до 1000 ppm залежно віт 

тривалості впливу. 

Аміак деколи класифікують як вибухонебезпечний. У кількісному 

відношенні вибух можливий у випадку поширення полум'я на швидкості 

кілька метрів на секунду. Згораючи, аміак виділяє незначну кількість 

енергії, у декілька разів меншу, ніж вуглеводні. Відповідно до ISO 817, 

швидкість поширення полум‘я від аміаку, що горить, також невелика – 8 

см/с. Газ самозаймається за температурою вище 651
о
С, відповідно до ISO 

817 і ASHRAE 34, він належить до групи В2 (важко займистий). Діапазон 

займистості становить у середньому від 15 до 28% та, залежно від методів 



 98 

тестування, доходить до 33%. Аміак може горіти лише у закритих 

приміщеннях. Для того щоб аміак загорівся, потрібне джерело займання з 

мінімальною енергією у 680 мДж. Порівняно з іншими горючим 

субстанціями, цей показник досить суттєвий. Мінімальна енергія займання 

метану, етану і пропану становить 0,21 – 0,26 мДж, а газоподібного водню 

достатньо 0,02 мДж. 

Після витоків аміаку великі витрати та проблеми часто-густо 

спричинені консультаціями навколо повторного запуску та поновлення 

виробництва. Запах аміаку приховати не можна, і засоби масової 

інформації неодмінно донесуть такі випадки до широкого загалу. Але у 

випадках масштабних викидів відстань, на якій запах аміаку можуть 

сприймати органи чуття за несприятливих погодних умов і холодного 

клімату, становить кілька кілометрів. 

Чудові властивості аміаку як холодильного агента, завдяки чому 

його часто використовують у великих промислових установках, 

породжують упевненість у його застосуванні у майбутньому. Статистичні 

дані щодо смертельних випадків, спричинених вивільненням аміаку, 

можна використати для того, щоб оцінити кількість випадків, коли шкоди 

не буде завдано. Ці дані необхідно використати під час оцінювання 

ступеня ризику аміачних холодильних систем. 

Стосовно всіх промислових систем можна зробити наступні 

висновки: 1) жодна технічна установка не може бути цілком безпечною; 2) 

жодний технологічний процес не може бути цілком безпечним; 3) ніхто не 

може абсолютно правильно і безпомилково діяти у всіх ситуаціях. 

Якщо в ході спорудження і експлуатації аміачних установок були 

дотримані усі приписи і стандарти, а оператор належним чином зважає на 

можливу небезпеку чи ризики, то можна констатувати, що аміак як 

холодильний агент безпечний для навколишнього природного середовища 

і здоров‘я людини; він є ефективним робочим тілом холодильних 

установок. Останнє вигідно відрізняє його серед інших варіантів, які 

можуть зацікавити потенційного користувача. 
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В.А.Юрченко, професор, д.т.н., зав. кафедрой безопасности жизнедеятельности и 

инженерной экологии Харьковского национального университета строительства и ар-

хитектуры 

А.В.Артеменко, аспирант Харьковского национального университета строительства 

и архитектуры 

 

Харьковский метрополитен, несмотря на сложные экономические 

условия, ведет постоянную модернизацию подвижного состава, направ-
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ленную на повышение безопасности перевозки пассажиров. К основным 

мероприятиям этого направления модернизации относятся: - замена конст-

руктивных материалов на пожаробезопасные. экологически безопасные и 

энергосберегающие;- повышение надежности механизмов;- акустическая и 

вибрационная защита;- улучшение эстетического вида вагонов. 

При капитально-восстановительном ремонте салона вагонов метро 

серии 81-717/714 и Еж-3 (Ем-508Т) отечественного производителя постав-

ленная цель достигалась созданием эстетического, экономически выгодно-

го интерьера с выполнением основных методов стандартизации (агрегати-

рования, модульность, унификация), обеспечивающих минимальное время 

сборки, монтажа и последующего ремонта, увеличение производительно-

сти труда, улучшение дизайна, качества и надежности изделий. 

Модернизации подлежали следующие конструкции и оборудование: 

вентиляционные решетки, настенные, потолочные и надоконные панели, 

блок питания собственных нужд (БЖВП), система освещения, перила, си-

денья. 

Устаревшие декоративные решетки вентиляции салона заменили на 

новые, более легкие и удобные в обслуживании и мойке. Стеновые, пото-

лочные и надоконные панели выполнили из листового проката стали, ко-

торые имеют на внутренней стороне шумо- и виброизоляционный матери-

ал, минимальное количество точек крепления и соединяются с помощью 

профиля, который одновременно выполняет функции компенсации и со-

крытия крепления. Эта конструкция панелей вандалоустойчивая, техноло-

гическая, долговечна, эстетична, экологически безвредна, не требует под-

гонки, что значительно сокращает время на монтаж. Модернизированный 

потолок представляет собой комплекс, состоящий из набора панелей с ко-

жухами естественной приточно-вытяжной вентиляции и интегрированной 

световой линии (светодиодное освещение). Модернизация БЖВП позволи-

ла снизить уровень вибрации пола и уровень акустического гудение, что 

обеспечило повышение комфортности пассажирам. Установка одной двух-

ламповый световой линии, расположенной по центру вагона, удешевил ин-

терьер и в то же время обеспечила необходимую равномерную освещен-

ность салона, а следовательно - повышение комфорта для пассажиров.  

К имеющимся в вагоне горизонтальным перилам добавили верти-

кальные поручни, не изменяя при этом их традиционное верхнее располо-

жение. Это создало дополнительное удобство для пассажиров и закончен-

ность дизайна интерьера вагона в целом. При модернизации сидений при-

менили два варианта исполнения. Оба типа сидений эргономичны и соот-

ветствуют требованиям санитарных и противопожарных норм. Площадь, 

которая освободилась в вагоне после демонтажа кабины машиниста, со-

ставляет около 5 м². На ней могут свободно разместиться пассажиры с ко-

лясками и инвалиды на колясках. 

Перечисленные меры позволили обеспечить гармоничное сочетание 

всех элементов салона между собой, включая заранее продуманное и по-

добранное цветовое решение, учитывая варианты сопряжения деталей и 
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компенсации в соединениях элементов между собой. Проведенная модер-

низация улучшила дизайн салона, повысила комфортность поездки, а 

главное, безопасность для здоровья пассажиров. 

 

 

ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОД ГОРНЫХ РЕК 

КРЫМА 
 

Л.Г.Зубова, профессор, д.т.н., профессор каф. гидрометеорологии Восточноукраинско-

го национального университета им. В.Даля 

Е.С.Фисенко, Т.Ю.Положенцева, Восточноукраинский национальный университет им. 

В.Даля 

 

Автономная Республика Крым недостаточно обеспечена водными 

ресурсами, поэтому пресная вода и ее рациональное использование являет-

ся важными для местного населения. Из-за частой засушливой погоды, 

объем стока горных рек резко сокращается. Критический объем стока на-

блюдается в меженный период. Однако же горные реки Крымского полу-

острова являются своеобразной ценностью, так как они отличаются чисто-

той и малым содержанием в них вредных химических элементов. 

Целью данной работы является изучение химического состава одной 

из рек Крымского полуострова, а именно реки Учан-Су. Для достижения 

поставленной цели были решены следующие задачи: изучить особенности 

горных рек Крыма; исследовать химический состав вод  реки Учан-Су; 

оценить гидроэкологическое состояние вод реки Учан-Су. 

По территории Крыма протекает 1657 рек, ручьев и балок общей 

длиной 5996 км. Крымские реки не похожи на реки других областей Ук-

раины. Их длины, площади водосборных бассейнов, а также объѐмы про-

текающей воды невелики [1]. В зависимости от направления стока поверх-

ностных вод принято деление рек Крыма на три группы: реки северо-

западных склонов Крымских гор, реки Южного берега Крыма, реки север-

ных склонов Крымских гор. 

Все реки северо-западных склонов Крымских гор текут почти парал-

лельно друг другу. Площади бассейнов основных рек находятся в пределах 

500-600 км
2
, длина 40-60 км. Самые крупные реки этой группы – Альма, 

Кача, Бельбек и Черная. 

Реки северных склонов Крымских гор отличаются от рек других 

групп тем, что они за пределами гор отклоняются к востоку и впадают в 

Сиваш – лагуну Азовского моря. В верховьях реки постоянно с водой, а в 

пределах равнины в них почти нет стока в межень. К этой группе относит-

ся самая длинная река Крыма – Салгир, а также Чорох-Су и Су-Индол. 

Реки Южного берега Крыма короткие, имеют очень крутые уклоны 

русел, бурный нрав в паводки при сравнительно небольших расходах во-

ды. Наиболее крупной рекой является р. Учан-Су [1]. 
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Для решения второй поставленной задачи, нами были проведены 

химические анализы вод типичной для Крыма горной реки Учан-Су. В 

таблице 1, в качестве примера приведены результаты некоторых показате-

лей химического анализа. 
Таблица 1 

Химический анализ воды из реки Учан-Су (по КНД 211.1.1.4.010-94) 

Наименование показателей Значение 
Категория 

качества воды 

Степень  

загрязнения 

Железо общее, мг\дм
3
 <0.1 I-II очень чистая-

чистая 

Концентрация водородных ионов (рН) 7.45 I очень чистая 

Хлорид-ионы (Cl), мг\дм
3
 2 I очень чистая 

Сульфат-ионы (SO4
2
), мг\дм

3 
17 I очень чистая 

Нитраты (NO3), мг\дм
3
 4 VII грязная 

Нитриты (NO2), мг\дм
3
 <0,002 I очень чистая 

Аммоний (NH4), мг\дм
3
 <0,05 I очень чистая 

Исходя из приведенных в таблице 1 показателей, из их фактического 

значения, воды данной реки согласно КНД 211.1.1.4.010-94 [2]относятся к 

очень чистым. Однако некоторые показатели, например нитраты, имеют 

значение (4 мг\дм
3
), превышающие ПДК (3,3 мг\дм

3
 [3]). Повышенное со-

держание нитратов в водах реки Учан-Су вызвано сбрасываемыми в реку 

хозяйственно-бытовыми стоками, а также стоками с сельскохозяйственных 

угодий, обрабатываемых азотсодержащими удобрениями. Некоторое ко-

личество нитратов поступает в реку с атмосферными осадками. 
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АККЛИМАТИЗАЦИОННАЯ РЕАКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА НА МОРСКОЙ 

ОТДЫХ В «ЭКЗОТИЧЕСКИХ» СТРАНАХ 

 
Л.Г.Зубова, профессор, д.т.н., профессор каф. гидрометеорологии Восточноукраинско-

го национального университета им. В.Даля 

А.Л.Шимкив, В.В.Нечипуренко, Восточноукраинский национальный университет им. 

В.Даля 

 

Уже давно пляжный отдых на море не считается традиционно лет-

ним видом отдыха. В настоящее время многие украинцы отдыхают осенью 

и зимой на море в «экзотических» странах.  
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Целью данной работы является изучение акклиматизационной реак-

ции человеческого организма на морской отдых в «экзотических» странах. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: ис-

следовать и сравнить между собой степень изменчивости погодного режи-

ма в январе в г.Шарм Эль Шейхе и г.Луганске, в январе в г.Дубаи и в 

г.Луганске, в октябре в г.Анталье и в г.Луганске; рассчитать индекс акк-

лиматизационной нагрузки на жителей г. Луганска при поездке на отдых в 

Шарм Эль Шейх (Египет), Дубаи (ОАЭ), в Анталью (Турция). Для реше-

ния поставленных задач были определены классы погоды в вышеназван-

ных городах в изучаемый период. По этим классам были определены ин-

дексы изменчивости погодного режима (К), количество дней с контрастной 

погодой (N) и степень изменчивости погодного режима. 

В климатологии различают 4 степени изменчивости погодного ре-

жима: очень стойкий (К<25%, N<7); стойкий (К- 25-34%, N – 7-10); 

изменчивый (К- 35-50%, N – 11-15); сильноизменчивый (К>50%, N >15).  

В табл. 1 представлена рассчитанная нами степень изменчивости по-

годного режима изучаемых городов. 
Таблица 1 

Степень изменчивости погодного режима  

Города Степень изменчивости погодного режима 

Луганск (Украина) сильноизменчивый (К-67,74%; N- 8) 

Анталья (Турция) очень стойкий (К-22,58%; N- 1)( 

Дубаи (ОАЭ) стойкий (К-32,14%; N- 4) 

Шарм Эль Шейх (Египет) очень стойкий (К-19,35%; N- 1) 

 

Для решения второй задачи исследований был рассчитан индекс акк-

лиматизационной нагрузки (ИАН). Чем меньше встречается тот или дру-

гой класс погоды на курортах в сравнении с городом проживания, тем 

больше расхождение климата, тем выше ИАН. Когда ни один класс погоды 

нового климата не наблюдается в сравнении с городом проживания, тогда 

индекс достигает максимального значения – 1 бит (100%). В таблице 2 

представлен рассчитанный нами индекс акклиматизационной нагрузки 

(ИАН) для жителей г. Луганска при поездке на отдых в г.Шарм Эль Шейх, 

г.Дубаи и г.Анталья. 
Таблица 2 

ИАН для жителей г. Луганска при поездке на 

отдых в Турцию, Египет, ОАЭ 

Города ИАН, % 

Анталья (Турция) 67% (0,6 бит)  

Дубаи (ОАЭ) 67% (0,6 бит)  

Шарм Эль Шейх (Египет) 40 % (0,4 бит) 

Исходя из данных таблицы 2 наблюдается высокий индекс акклима-

тизационной нагрузки (ИАН) для жителей г.Луганска при пляжном мор-

ском отдыхе осенью и зимой в «экзотических» странах. 
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОД БАЛАКЛАВСЬКОЇ БУХТИ 

 
О.Р.Зубов, професор, д.с-г.н., завідувач каф. гідрометеорології Східноукраїнського на-

ціонального університету ім. В.Даля 

Л.Г.Зубова, професор, д.т.н., професор каф. гідрометеорології Східноукраїнського на-

ціонального університету ім. В.Даля 

К.Ю.Бабенко, інженер Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля  

 

Балаклавська бухта є однією з бухт, розташованих у межах адмініст-

ративної території курортного міста Севастополя. Її особливістю є сполу-

ченість з відкритою частиною Чорного моря та напівзамкнутість. Конфігу-

рація берегової лінії розділяє бухту на дві частини - північну – мілководну, 

та південну глибоководну, яка виходить до моря. Місцеві умови визнача-

ють її гідрологічний режим, який декілька відрізняється від режиму приле-

глих до неї морських вод. 

Біля 40 років у Балаклавській бухті базувалася 14-та дивізія підвод-

них човнів Чорноморського Флоту, в горі Таврос знаходилося сховище то-

рпед з ядерними бойовими частинами, працював завод з ремонту підвод-

них човнів. 

В останній час Балаклавська бухта вже не закритий об‘єкт і тому ду-

же активно використовується для відпочинку та купання. 

Відомо, що позитивна фізіологічна дія купань на організм пов'язана з 

термічними, механічними і хімічними факторами. Термічний вплив зале-

жить від охолодження, оскільки температура води у водоймах нижче, ніж 

температура тіла. Механічна дія виявляється тиском, який хвилі надають 

на тіло, здійснюючи гідромасаж, в результаті чого поліпшується стан шкі-

ри, її еластичність. Хімічний вплив обумовлений розчиненими у воді со-

лями, які осідають на шкірі, дратують її рецептори. Ця позитивна подраз-

нююча дія залежить від якісного та кількісного складу води, тобто від ка-

тіонів натрію, калію, магнію, кальцію; аніонів хлору, брому, йоду та інших. 

Чи придатні води напівзамкнутої Балаклавської бухти після багаторічного 

використання в якості бази розташування підводних човнів для купання та 

талосотерапії людини, і за якими показниками треба проводити екологічну 

оцінку таких вод? 

В таблиці 1 наведено результати виконаного нами хімічного аналізу 

проб води з Балаклавської бухти та відкритого моря за 16 показниками.  

Якщо води Балаклавської бухти оцінювати за нормативами забруднення 

морської води (деякі показники наведені в табл. 2), то відхилень за більші-

сттю показників не буде. У 1994 р. Міністерством охорони навколиш-

нього природного середовища та ядерної безпеки України було розро-

блено i впроваджено „Екологічну оцінку якості поверхневих вод cyшi 

та естуаріїв України‖ (КНД 211.1.4.010-94). Цей документ є основою 

для оцінки якості поверхневих вод cyшi та естуаріїв (ділянок гідросфе-

ри, які є перехідними зонами між поверхневими водами cyшi та морями) 

України з екологічних позицій i отримання інформації про стан екосис-
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тем водних об'єктів. Якщо до вод Балаклавської Бухти підходити як до 

вод естуаріїв, тоді згідно з КНД 211.1.4.010-94 є хімічні показники, які 

не відповідають нормативним значенням (табл.3). 
Таблиця 1 

Результати хімічного аналізу води (мг/дм
3
) 

Найменування хімічного 

компоненту 

Вода 

відкритого моря Балаклавської бухти
 

Калій 210 215 

Натрій 5500 5500 

Кальцій 321 331 

Магній 626 626 

Залізо загальне <0,1 <0,1 

Амоній <0,05 <0,05 

Кремнекислота (Н4SiO4) <1 <1 

рН 7,25 7,05 

Хлориди 9500 9500 

Сульфати 1412 1392 

Гідрокарбонати 220 220 

Нітрити <0,003 <0,003 

Нітрати <0,44 <0,44 

Сухий залишок експ. 17728 17830 

Сухий залишок обчисл. 17679 17674 

Сума мінеральних речовин 17789 17784 

Таблиця 2 

ГДК основних забруднюючих речовин у внутрішніх 

морських водах та у територіальному морі України 

Показники Значення 

Солоність, г/дм
3
 12 - 18 

Сульфати, г/дм
3
 3,5 

Хлор-іон, г/дм
3
 11,9 

Амоній сольовий, мг/дм
3
 0,5 

Нітрати, мг/дм
3
 40 

Нітрити, мг/дм
3
 0,08 

Водневий показник, од. pH 6,5 - 8,5 

Таблиця 3 

Результати екологічної оцінки якості води  

Балаклавської бухти (за КНД 211.1.4.010-94.) 

Показник Значення 
Категорія  

якості води 

Ступінь забрудненос-

ті 

Мінералізація, г/дм³ 17,8 мезогалинні – α солонуваті води 

Хлориди, мг/дм³ >500 VІІІ дуже брудна 

Сульфати, мг/дм³ > 400 VIII дуже брудна 

pH 7,2 – 8 III досить чиста 

Жорсткість 6,9 – 7  –  жорстка 

Сухий залишок, мг/л 1000 ІІІ досить чиста 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИЙ 

 
А.А.Зубов, к.т.н., доцент каф. гидрометеорологии Восточноукраинского национально-

го университета им. В.Даля 

А.Ю.Родионова, Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля 

 

Для различных отраслей науки были созданы и успешно внедрены в 

практику различные программные обеспечения, при помощи которых ус-

пешно проводится мониторинг необходимых процессов, объектов и явле-

ний. 

Подобного рода внедрения не обошли и такую сферу науки как эко-

логия. Очень популярным в данной отрасли стало использование ком-

плексного наблюдения за состоянием окружающей среды – экомонито-

ринга, что даѐт возможность наглядно и точно дать оценку тому или иному 

природному объекту, а также спрогнозировать изменение состояния дан-

ного объекта под действием ряда факторов. 

В данной работе был проведен экомониторинг почв четырех районов  

Луганской области (Троицкого, Белокуракинского, Перевальского и Славя-

носербского). 

Луганская область – промышленный район Украины и поэтому здесь 

антропогенное воздействие человека на окружающую среду оказывается 

весьма сильным. На данной территории показатели загрязнения поверх-

ностных и грунтовых вод, воздуха, почвы и т.д. весьма высоки. 

Для проведения мониторинга были использованы данные, представ-

ленные  в «Региональном докладе по состоянию окружающей среды в Лу-

ганской области в 2011 году». 

В качестве основы использовалась карта районов Луганской области, 

на которую поочередно, были нанесены три слоя, по-

казывающих наличие загрязнения в каждом районе 

(отмечены лишь те районы, где содержание загряз-

няющих веществ превышало нормы ПДК). 

Слой 1 – отмечены рай-

оны, где было обнаружено со-

держание пестицидов, кон-

центрация которых превышала 

нормы ПДК. 

Согласно слою 1 видно, 

что высокая концентрация пес-

тицидов замечена в трех райо-

нах из четырех рассматри-

ваемых (Троицком, Славяно-

сербском и Перевальском). 

Слой 2 – отмечены районы, где было обнару-

жено содержание ионов тяжелых металлов (свинец и Рисунок 2 «Слой 2» 

Рисунок 1 «Слой 1» 
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кадмий),  концентрация которых превышала нормы ПДК. 

Согласно слою 2 видно, что концентрация ионов тяжелых металлов 

(таких как Свинец и Кадмий) была замечена во всех четырех рассматри-

ваемых районах (Троицком, Белокуракинском, Славяносербском и Пере-

вальском). 

Слой 3 – отмечены районы, где было обнаружено 

содержание радионуклида Цезий-137, концентрация ко-

торого превышала нормы ПДК. 

Согласно слою 3 видно, что концентрация радио-

нуклида Цезий-137 была замечена в двух районах Лу-

ганской области (Белокуракинском и Перевальском). 

Важно заметить, 

что каждому слою, ко-

торый определяет вид 

загрязнителя, присвое-

на штриховка в опреде-

лен-ном направлении. В 

результате объединения трех данных сло-

ев в один (наложение сло-ев) получается 

достаточно информативный слой, по ко-

торому можно судить о виде загрязнения, 

присутствующем в интересующем нас 

районе. 

Благодаря слою 4 хорошо видно в 

каком районе какой вид загрязнителя 

присутствует. Данный слой – итоговый и 

является примером комплексной экологи-

ческой оценки четырех районов Луган-

ской области на при-

мере загрязнения почв. 
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Рисунок 3 «Слой 3» 

Рисунок 4 «Слой 4» 
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ВОДООХОРОННІ ЗАХОДИ ПО ЗМЕНШЕННЮ ЗАБРУДНЕННЯ 

ПІДЗЕМНИХ ВОД В РАЙОНАХ РОЗРОБКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

НАФТОВИХ РОДОВИЩ 

 
Я.М.Семчук, професор, д.т.н., завідувач каф. безпеки життєдіяльності Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу 
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Розробка та експлуатація нафтових свердловин негативно впливає на 

навколишнє середовище не тільки в результаті аварійних ситуацій, а й за 

нормальних умов проходження виробничого процесу. Це в основному 

пов‘язано з утворенням значних об‘ємів відходів, зокрема таких, як 

відпрацьована промивальна рідина, видалена порода та бурові стічні води. 

До складу відходів, що утворюються в процесі буріння, входить 

різноманітні речовини органічного та неорганічного походження. При 

експлуатації свердловин для інтенсифікації видобутку вуглеводневої сиро-

вини використовують концентровані розчини різних кислот, поверхнево-

активних речовин, інгібіторів тощо. Найбільш доступним шляхом 

ліквідації відходів буріння та експлуатації свердловин є їх захоронення. 

Практикують ліквідацію відходів у спеціально відведених місцях, глибо-

ких підземних горизонтах, земляних шламосховищах безпосередньо на 

території бурової [1]. 

Захоронення у спеціально відведених місцях передбачає використан-

ня для цього спеціальних споруд, кинутих кар‘єрів тощо. Така ліквідація 

потребує значних транспортних витрат, тому вважається економічно 

недоцільним. 

Для обмеження або виключення забруднення підземних вод при пев-

ному складуванні відходів, необхідно запобігти витоку і фільтрації буро-

вих стічних вод і використаних промивальних рідин із шламосховищ, аку-

мулюючи басейнів, амбарів, які займають зазвичай великі площі і є 

найбільш крупними джерелами забруднення вод. З цією метою застосову-

ють в основному протифільтраційні екрани, в меншій мірі гідроізоляційні 

покриття та ін[2]. 

В останні десятиліття широко використовують такі види 

протифільтраційних екранів (рис.1): 

А) Ґрунтові екрани – протифільтраційні екрани із слабопроникнених 

ущільнених глинистих ґрунтів використовують у відстійних бурових ам-

брах в тому випадку, коли поблизу є у достатній кількості глинисті ґрунти, 

які характеризуються не тільки незначною проникністю, але й стійкістю до 

дії солей, що містяться в рідкій фазі бурових відходів. 

Б) Протифільтраційні екрани з поліетиленових плівок влаштовують у 

відстійних амбрах у випадках якщо в районі споруджування бурової уста-

новки відсутні глинисті ґрунти, придатні для облаштування екрану або при 
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ускладненнях з укладкою глинистого ґрунту в екран, обумовлених 

рельєфом, кліматичними і виробничими умовами. 

  

1 – ущільнений шар глинистого ґрунту, 

2 – природний ґрунт. 

А) Ґрунтовий екран 

1 – захисний шар ґрунту, 

2 – поліетиленова плівка, 

3 – підстилаючий шар ґрунту, 

4 – природний ґрунт. 

Б) Плівковий екран 

  
1 – бітумно-полімерний матеріал, 

2 – підстилаючий шар ґрунту, 

3 – природний ґрунт. 

В) Полімерно-бітумний екран 

1 – дифузійний кольматаційний шар, 

2 – природний ґрунт. 

Г) Кольматаційний екран 

 

1 – полімерно-глинистий екран, 

2 – дифузійний шар ґрунту, 

3 – природний ґрунт. 

Д) Колоїдно-хімічний екран 

 

Рисунок 1 – Протифільтраційні екрани амбарів-накопичувачів 

В) Полімерно-бітумні екрани для облаштування шламових амбарів 

використовують у випадках, коли при облаштування амбарів у проникних 

породах із коефіцієнтом фільтрації більшим 10
-5

 см/с або рівень підземних 

вод вище 5 м. 

Г) Кольматаційні екрани з поверхнево активних речовин і полімерів. 

Д) Колоїдно-хімічні екрани на основі водної суспензії 

гідролізованого поліакриламіду і бентонітової глини[3]. 
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Стан природно-техногенної безпеки і динаміка надзвичайних ситуа-

цій останніх років свідчать про зростаючу небезпеку загроз для життєдія-

льності населення і навколишньому природному середовищу. 

Івано-Франківській області властиві майже всі природно-техногенні 

ризики, характерні для України: паводки, зсуви, буревії, раптові викиди 

небезпечних хімічних речовин, забруднення довкілля нафтопродуктами, 

промисловими відходами тощо [1]. 

Дослідження у роботі [2], в якій запропоновано провести районуван-

ня території України за рівнем природно-техногенної безпеки, показали, 

що в Івано-Франківській областісумарний ранг по техногенних загрозах 

становить 51,5, а по природних загрозах – 76. Як бачимо у структурі при-

родно-техногенних небезпек природні переважають над техногенни-

ми.Серед найбільш небезпечних явищ природного характеру необхідно ві-

дмітити небезпечні метеорологічні явища та загрози геологічного характе-

ру. 

Віддаленість Прикарпаття від морів і океанів (у середньому 500-

700 км), а також рівнинний рельєф північно-східної частини області визна-

чають значний вплив повітряних мас з Атлантики. Не захищена територія 

області і від проникнення повітря з Північного Льодовитого океану, а та-

кож континентальних повітряних мас з центральних районів Євразії, що 

призводить до виникнення небезпечних метеорологічних явищ, а саме си-

льних вітрів, тривалих дощів, злив, снігопадів, хуртовин, снігових лавин, 

селевих потоків і інші [1].  

Дані метеорологічні явища можуть призвести до полягання і зни-

щення зернових та інших сільськогосподарських культур, затоплення сіль-

госпугідь. Вони можуть викликати раптові і потужні повені на струмках і 

річках, які призводять до часткового затоплення, затоплення та обтоплення 

окремих об‘єктів господарської діяльності, населених пунктів, призводять 

до снігових заметів, припинення руху автотранспорту, сполучення між на-

селеними пунктами та окремими об'єктами господарювання. 

Залучення у сферу господарської діяльності територій з розвитком 

природних екзогенних геологічних процесів (ЕГП) призводить до немину-

чих змін оточуючого середовища, що супроводжуються техногенним по-

силенням природного перебігу процесів, особливо у місцях розташування 

потенційно небезпечних об‘єктів. Створилися реальні передумови для ак-

тивного розвитку ЕГП, в першу чергу гравітаційних процесів, серед яких 

найбільш руйнівними є зсуви. Небезпечні геологічні процеси мають суттє-



 110 

вий вплив на функціонування господарського комплексу та життєдіяльно-

сті населення. Протягом останніх років вони значно активізовані незбалан-

сованою та безсистемною господарською діяльністю, що створює реальні 

передумови до виникнення геологічних надзвичайних ситуацій. 

Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного ха-

рактеру у 2011-2015 роках у цілому по області, за розрахунками фахів-

ців,необхідно забезпечити проведення превентивних заходів за такими на-

прямами: 

1) у галузі метеорології: оперативне оповіщення районних органів 

влади про очікувані стихійні небезпечні метеорологічні яви-

ща;впровадження новітніх технологій у системах спостереження, збирання 

та обробки метеорологічних даних;прогнозування погодних процесів на 

основі обласної моделі розвитку атмосферних процесів;створення комп'ю-

терної бази даних метеорологічних явищ, які призвели до значних збит-

ків;створення діючої системи моделювання параметрів надзвичайної ситу-

ації, узгоджених з фактичними та прогнозними величинами метеорологіч-

них елементів та явищ. 

2) у галузі запобігання зсувів та підтоплення:здійснення природоо-

хоронних заходів з попередження зсувів та організація вивчення динаміки 

цих небезпечних екзогенних геологічних процесів, особливо в районах їх-

ньої активності; розробка комплексної програми науково-технічного за-

безпечення заходів з ліквідації підтоплення міст і селищ міського ти-

пу;розробка архітектурно-планувальної та проектної документації і будів-

ництво захисних споруд;забезпечення експлуатації захисних споруд і про-

ведення систематичних заходів інженерного захисту від процесів підтоп-

лення та протизсувних заходів. 

3) у галузі попередження катастрофічних паводків:укріплення та ре-

конструкція існуючих гідротехнічних споруд та захисних дамб у басейнах 

річок Дністер, Прут і їх приток;очищення небезпечних ділянок русел від 

природних перешкод (намивів, кущів, островів тощо);оснащення органів 

гідрометеорологічної служби (постів спостереження) сучасною вимірюва-

льною апаратурою та надійним зв'язком;технічна перевірка та укріплення 

важливих енергетичних, гідродинамічних, транспортних комуніка-

цій;вплив на формування паводкового стоку на водозаборах. 
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Формування екологічної небезпеки під впливом транспорту в 

індустріально навантажених регіонах у наукових дослідженнях 

розглядається переважно з точки зору хімічного та шумового забруднення. 

Однак, більшість видів транспорту при своєму русі сприяє виникненню 

коливань земної поверхні. Тобто їх можна розглядати як джерела форму-

вання екологічної небезпеки, пов‘язаної з техногенними землетрусами [1]. 

Останні, як правило, мають значне просторове розповсюдження на 

території великих міст. Така ситуація спостерігається, зокрема, в м. Кре-

менчук, який суттєво насичений автомобільними та залізничними 

магістралями. В деяких місцях транспортні магістралі знаходяться на 

відстані порядка 10 м від житлових будинків [2]. Це обґрунтовує 

доцільність вибору регіону досліджень. 

Нами проведено експериментальні вимірювання параметрів сейс-

мохвиль та характеристик коливань конструктивних елементів будівель і 

споруд. При цьому використовувався метод безпосереднього вимірювання 

швидкості зміщення [3]. За результатами досліджень встановлено, що 

автомобільний та залізничний транспорт є джерелами техногенних 

землетрусів низької та середньої потужності. Достатньо високий рівень 

екологічної небезпеки квазісейсмічного походження формується при русі 

транспорту по мосту через р. Дніпро. Дорожнє покриття зазвичай має 

пошкодження. Пропускна здатність мосту та максимально допустима маса 

транспортного засобу не відповідають реальним встановленим нормативам 

його експлуатації. За таких умов існує висока імовірність руйнування мос-

ту, що може спричинити значні негативні соціально-економічні та 

екологічні наслідки. При цьому може бути сформована екологічна небез-

пека регіонального і навіть національного масштабу у залежності від ха-

рактеру можливих пошкоджень гідротехнічних та інших споруд. 

Зафіксовано перевищення допустимого рівня коливань в житлових 

приміщеннях, розташованих поблизу транспортних магістралей. Проведе-

но опитування мешканців різних вікових категорій зазначених будинків 

стосовно відчуттів та зміни стану здоров‘я при перебуванні в зоні 

сейсмічного впливу. На початку весни (з погіршенням стану дорожнього 

покриття) інтенсивність проявів техногенних землетрусів в житлових 

приміщеннях підвищується, що досить чітко корелює з режимом руху ав-

тотранспорту. Це відчувається представниками всіх вікових груп населен-
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ня, навіть у положенні сидячи при наявності впливу інших подразнюючих 

чинників фізичного генезису. У хворих людей та людей похилого віку 

спостерігається погіршення самопочуття (серцеві аритмії, безсоння та 

інше) навіть у тих будинках, де коливання фізично не відчувались, але 

рівень інтенсивності сейсмохвиль перевищував санітарні норми. Ступінь 

відчутності коливань від залізничного транспорту вища в зимовий період. 

В зону сейсмічного впливу входять будинки, що розташовані на відстані 

до 100 м від залізничних колій. Максимальна зареєстрована інтенсивність 

техногенних землетрусів від транспортних джерел складає  3 бали 

(оцінювання здійснюється за загальновідомою шкалою МСК-64). 
В центральній частині міста спостерігається підвищення максималь-

ного рівня сейсмічних коливань у вечірні години вихідних днів. Це 

пов'язано зі зменшенням інтенсивності транспортних потоків і, як 

наслідок, зростанням  швидкості руху багатотонажного транспорту. В 

інших районах міста варіювання рівня екологічної небезпеки зазначеного 

виду в залежності від дня тижня не зафіксовано. 
Комплекс досліджень (аналогічний вище наведеному) проведено по-

вторно після часткового ремонту автомобільних доріг. Відмічено суттєве 

зниження інтенсивності сейсмічних коливань, що пов'язано зі зменшенням 

розмірів дефектів дорожнього покриття і, як наслідок, ударних наванта-

жень на останнє. В результаті знизилась кількість скарг мешканців на 

незадовільне самопочуття. По джерелам техногенних землетрусів, що 

пов‘язаний з залізничним транспортом,  аналогічний ефект спостерігається 

при зменшенні теплових зазорів між рейками в літній період. 
Результати проведених досліджень плануємо  використовувати при 

розробці системи управління екологічною безпекою регіону. 
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Сьогодні є досить актуальним питання покращення роботи очисних 

споруд. Відомо, що головними спорудами, де відбувається процес очи-

щення стоків, є аеротенки, основними режимними параметрами роботи 

яких є навантаження на активний мул, концентрації активного мулу, роз-

чиненого кисню та інші [1]. 

Для інтенсифікації процесу біохімічного очищення стічних вод акти-

вний мул піддають регенерації. Застосування регенераторів підвищує про-

дуктивність аеротенків, так як при цьому окислюються коагулюванні му-

лом нерозчинні органічні речовини.  

Метою роботи є дослідження процесу біологічного очищення стіч-

них вод в реальних аеротенках з регенерацією активного мулу та без неї, з 

урахуванням особливостей гідродинамічного режиму. 

Аналіз режимів роботи правобережних очисних споруд КП «Кре-

менчукводоканал» дозволили виявити деякі особливості у процесі очи-

щення стічних вод. У результаті спостереження за концентрацією вихідних 

стоків впродовж 2008-2012 рр. відмічається перевищення раніше встанов-

леного у нормативних документах граничного значення БСКп (150 мг/л), 

при якому можна отримати задовільні результати експлуатації споруд біо-

логічного очищення стічних вод без регенерації активного мулу [2]. 

На очисних спорудах експлуатується три двохкоридорних аеротенки 

з можливістю розосередженої або зосередженої подачі стоків по довжині 

аеротенка. Відповідно до результатів експлуатації очисних споруд право-

бережної частини м. Кременчука у 2010 році запропоновано здійснювати 

зосереджену подачу стічних вод лише у перше зливне вікно, яке знахо-

диться на початку аеротенку.  

Ефективність процесу біологічного очищення в аеротенку залежить 

від ряду чинників, серед яких не останню роль відіграє вміст розчиненого 

кисню у муловій суміші. Як відомо, для ефективної роботи аеротенка 

мінімальний вміст кисню   повинен  становити 2 мг/дм
3
.  

В аеротенку існує пропорційність між швидкостями споживання ор-

ганічних сполук та кисню. На початку аеротенка відбувається інтенсивне 

поглинання органічних забруднювачів та кисню мікроорганізмами актив-

ного мулу. У зв‘язку з цим, при обмеженому розчиненні кисню його кон-

центрація в муловій суміші на початку аеротенка залишається на невисо-

кому рівні, що може сповільнювати швидкість біохімічного окиснення. 

Концентрація розчиненого кисню в аеротенках впродовж усього роз-

глядаємого періоду спостерігалась на досить високому рівні (не менше 4,7 
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мг/дм
3
), що забезпечувало необхідний запас кисню при відокремлюванні 

активного мулу від очищеної води у вторинних відстійниках без надхо-

дження кисню. Ця обставина відіграє важливу роль у збереженні фермен-

тативної активності мулу протягом усього процесу очищення. 

Як свідчать результати обробки даних за період з розосередженою 

подачею стічних вод в аеротенки (2009 рік) середня ефективність очищен-

ня становила 97,7 %. У той же час при зосередженій подачі стоків у аеро-

тенки ефективність очищення складала 98,3 %, тобто на 0,6 % більше. 

Динаміку зміни ефективності очистки стоків на правобережних очисних 

спорудах м. Кременчука з 2008 по 2012 рік представлено на рис.1. 
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Рисунок 1 – Динаміка зміни ефективності очистки стоків на правобережних 

очисних спорудах м. Кременчука в період з 2008 по 2012 рік 

 

Таким чином, у роботі проаналізовано технологічні параметри екс-

плуатації аеротенків на міських очисних спорудах з різним способом пода-

чі стоків. Показано, що при значенні концентрації розчиненого кисню в 

аеротенках не менше 4,7 мг/дм
3
 можлива ефективна очистка стічних вод 

без проведення регенерації мулу при початковій забрудненості стоків за 

БСК до 300 мг/дм
3
. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Евилевич М.А., Брагинский Л.Н. Оптимизация биологической очистки 

сточных вод. – Л.: Стройиздат, 1979, 157с. 

2. Святенко А.І., Дяденко Н.М., Орел А.М., Андрусенко О.М. Зміна ефек-

тивності біологічного очищення стічних вод під впливом режимних пара-

метрів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Ми-

хайла Остроградського. – 2012. – ғ 2 (73). – С.171-173. 

 

 

 



 115 
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На основе полученных результатов теоретических и эксперименталь-

ных исследований обеспечения экологической безопасности в процессе по-

грузки и разгрузки угля в ГП «Мариупольский морской торговый порт» воз-

можна разработка технологий и организации работ, отвечающих критериям 

экологической безопасности и экономичности, а именно: 

- экологической безопасности ( 




мкм10i

мкм2i

чi
M → [min]); 

- экономичности (Эвыгоды.→ max); 

Главная особенность системы управления экологической безопасно-

стью заключается в обеспечении экологической безопасности на любом 

этапе процесса: погрузки, разгрузки, хранения, транспортировки угля в 

морском порту.  

Для этого были использованы методики расчета устройств создания 

мелкодисперсной водяной пыли над очагом пылевыделения и сами уст-

ройства, создающие структуры определенной дисперсности из водяной 

пыли над очагом пылевыделения. 

При работе брандспойтных устройств пылеподавления были произ-

ведены замеры концентрации пыли на рабочем месте дежурного стрелоч-

ного поста и в непосредственной близости от места погрузки угля пор-

тальным краном, снабженным грейферным механизмом.  

Экспериментальные исследования показали, что концентрация пыли 

на площадке погрузки угля портальным краном снизилась в 4,64 раза, что 

говорит о действенности внедренного метода обеспечения экологически 

безопасного уровня загрязнения атмосферного воздуха при погрузке и раз-

грузке сыпучих материалов. 

Был проведен анализ гранулометрического состава пыли, получен-

ной в результате взятия проб.  

Анализ полученных результатов говорит о том, что при применении 

разработанной системы пылеподавления снижается не только концентра-

ция пыли в рабочей зоне, но и уменьшается число мелкодисперсных час-

тиц. Результаты говорят о том, что мелкодисперсным орошением мы мо-

жем эффективно убирать из пыли угольные частицы, способные витать 

(2…10 мкм). При этом число частиц более крупных фракций (50 мкм и бо-

лее) осталось примерно таким же, как и до применения брандспойтной 

системы пылеподавления. 
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МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОД-

СТВА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

 
С.А.Вамболь, доцент, к.т.н., заведующий каф. прикладной механики Национального 

университета гражданской защиты Украины 

 

Для того, чтобы ускорить выполнение необходимых в случае воз-

никновения аварии операций и минимизировать возможность ошибок, свя-

занных с психологическими и субъективными особенностями ЛПР, а так-

же получить в короткий срок объективный прогноз развития опасных со-

бытий, разработаны информационная технология и реализующий ее авто-

матизированный программно-аппаратный комплекс (АПАК) поддержки 

принятия решений диспетчера в аварийных ситуациях. 

Программно-аппаратный комплекс состоит из следующих состав-

ляющих: 

– программный модуль, содержащий средства моделирования небла-

гоприятных физических процессов и позволяющий проводить предвари-

тельный анализ и прогнозирование размеров областей и значений пара-

метров поражающих факторов для указанных видов угроз; 

– программный модуль, позволяющий формировать, дополнять и ре-

дактировать базу данных, содержащую информацию об источниках опас-

ности, видах угроз, обслуживающем персонале, службах и объектах ответ-

ственности; 

– аппаратная группа, включающая в себя комплекс датчиков, ло-

кальную сеть компьютеров, программное обеспечение для сбора, обработ-

ки и отображения информации, автоматическую цифровую метеостанцию, 

локальную систему оповещения и АТС, управляемые цифровыми комму-

тируемыми средствами. 

На основании проведенного анализа средствами программного обес-

печения формируется база данных (БД). В таблицах БД указаны места рас-

положения источников опасности. Далее осуществляется привязка аварий-

ного участка к объектным картам, выполненным в реальном масштабе; за-

даются растровые и векторные карты для отображения; определяются ви-

ды угроз, реализация которых возможна при данном источнике опасности; 

вводятся данные, необходимые при выполнении математического модели-

рования и определения параметров для прогноза последствий аварии. В 

итоге формируются таблицы по обязательному оповещению и действиям 

диспетчера в сложившейся аварийной ситуации. 

Далее АПАК запрашивает текущие данные о ландшафтных погод-

ных условиях, сформированные в течение заданного времени усреднения 

автоматической метеостанцией. Используя встроенные модели, АПАК вы-

полняет расчет, генерирует и отображает графические и табличные резуль-

таты прогноза, генерирует списки обязательного и дополнительного (по 

объектам ответственности, попадающим в зону действия поражающих 
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факторов) оповещения и подсказку действий диспетчера в данной ситуа-

ции. 

Если в течение заданного времени АПАК не получит команду «от-

бой» оповещения по сгенерированным спискам, он автоматически выпол-

няет автодозвон по выделенным параллельным линиям АТС и каналам ло-

кальной системы оповещения. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ НЕПРИГОДНЫХ И  

ЗАПРЕЩЕННЫХ ПЕСТИЦИДОВ В УКРАИНЕ  

 
Н.И.Мисюра, доцент, к.т.н., заместитель начальника каф. инженерной и аварийно-

спасательной техники Национального университета гражданской защиты Украины 

А.А.Ковалѐв, преподаватель каф. инженерной и аварийно-спасательной техники На-

ционального университета гражданской защиты Украины 

 

Запасы непригодных и запрещенных пестицидов для использования 

по прямому назначению (НЗП) представляют повышенную опасность для 

здоровья населения и окружающей среды как на местном уровне, так и в 

глобальном масштабе[1]. 

Сегодня в соответствии с официальными данными в Украине накоп-

лено 21380 тонн НПЗ, которые находятся на более чем 5000 складах. Из 

этих складов около 100 складов крупные, т.е. такие на которых находится 

более 20 тонн НЗП [2]. 

НЗП разделяются на: запрещенные к применению (группа А), утра-

тившие свои свойства (группа Б), неизвестные и смеси (группа В). Среднее 

процентное содержание каждой из групп в общем количестве НЗП: группа 

А – 35%; группа Б – 15%; группа В – 50%. Среди НЗП, принадлежащим к 

группам А и Б, вещества 1 – 3 класса опасности составляют около 80 %. 

Изменение физического состояния препаратов в значительной сте-

пени усложнило обращение с НЗП. Для Украины наиболее экологически 

безопасным и экономически выгодным, по сравнению с любыми другими 

существующими сегодня способами, устранением части НЗП, в том числе 

и запрещенных, является [3]: 

1. Использование их по прямому назначению (это касается только пести-

цидов с просроченным сроком хранения и не потерявшим товарный вид). 

2. Использование в качестве сырья для получения полезных химических 

соединений.  

Всеобщая контейнеризация НЗП оправдывает себя только при усло-

вии организации действительно временного хранения на срок, необходи-

мый для создания достаточных мощностей по обезвреживанию или унич-

тожению накопленных НЗП и перезатаривания в легко обезвреживаемую 

после освобождения или уничтожаемую вместе с НЗП тару. 

Сжигание в специальных печах – наиболее распространенная и ши-

роко используемая в мире технология уничтожения опасных НЗП (темпе-
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ратура сжигания не ниже 1100°С, время нахождения продуктов сгорания в 

горячей зоне не менее 2 сек.). Недостатком этой технологии является не-

возможность гарантировать полную безопасность, т.к. в ходе процесса 

возможно образование новых, часто высокотоксичных химических соеди-

нений, являющимися побочными продуктами сжигания. Например, при 

сжигании хлоросодержащих продуктов не исключено образование диок-

синов. Поэтому удаление НЗП путем сжигания сегодня уже не рассматри-

вается как экологически пригодная технология. 

В последние годы в Украине делались и делаются попытки разра-

ботки и практического использования альтернативных технологий, таких 

как пиролиз, электрошлаковый переплав, плазменные методы переработки, 

биологические методы, в том числе биоремедиация грунтов загрязненных 

НЗП. 

Большой интерес представляет применение методов биоконверсии 

НЗП, к которым примыкает метод биоремедиации загрязненных НЗП 

грунтов[2]. Существуют два способа ведения процесса – аэробный и анае-

робный. 

Успешное проведение обоих процессов зависит от условий, среди 

которых определяющей является температура, влажность, кислотность 

среды (рН), а также состав питательных веществ и наличие подкормки 

(минеральных удобрений). 

Анаэробная ферментация приводит к отщеплению хлора даже от та-

ких соединений как четыреххлористый углерод, гексахлорэтан и тетрахло-

рэтилен при этом образуются промежуточные продукты, более восприим-

чивые к следующей аэробной минерализации. 

Для гарантированного обезвреживания НЗП (до полного разложе-

ния) полезным является внесение определенных микроорганизмов и про-

ведение биоконверсии в контролируемых условиях в течении двух лет. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК  

РАДИАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОАКТИВНОГО  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Н.И.Адаменко, доцент, д.т.н., заведующий каф. безопасности жизнедеятельности 

Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина 

А.Л.Ляшенко, магистрант, Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина 

 

В докладе рассматривается возможность повышения точности про-

гностических оценок радиационных характеристик радиоактивного за-

грязнения окружающей среды и дозовых нагрузок на персонал атомных 

электростанций и население прилежащих районов. Одной из целей прово-

димого исследования является оптимизация финансовых затрат на разра-

ботку автоматизированных систем контроля радиационной обстановки 

(далее – АСКРО) АС и объектов использования атомной энергии (далее – 

ОИАЭ); 

Приводиться методика осуществления прогнозирования результатов 

радиоактивного загрязнения окружающей среды при отсутствии информа-

ции о радионуклидном составе радиоактивной примеси, выброшенной в 

атмосферу, в условиях радиационных аварий на АС или любом другом 

ОИАЭ, на котором внедрена АСКРО. 

Раскрывается метод уменьшения погрешности прогностических оце-

нок радиоактивного загрязнения окружающей среды и дозовых нагрузок 

на персонал и население, получаемых с помощью расчетных моделей. 

Доказывается, что погрешность прогностических оценок может быть 

минимизирована за счет уточнения метеопараметров атмосферы, исполь-

зования показаний детекторов фотонного излучения АСКРО и уточнения 

величины мощности выброса газоаэрозольной радиоактивной примеси 

(PВ), поступающей в атмосферу, в условиях радиационных аварий и при 

штатной работе. Особую роль в оценке состояния устойчивости погранич-

ного слоя атмосферы при этом играют определяющие его метеорологиче-

ские параметры: 1) скорость ветра; 2) температура; 3) влажность и т.д.  

Изменение одного из этих параметров непременно ведет и к измене-

нию состояния устойчивости пограничного слоя в целом, а это, в свою 

очередь, – к изменению концентрации радиоактивной примеси и измене-

нию радиационной обстановки на местности. 

В заключение доклада приводняться практические рекомендации по 

улучшению расчетных моделей путем введения параметрической оценки 

влияния на радиационные характеристики радиоактивного загрязнения ок-

ружающей среды и дозовых нагрузок на персонал атомных электростан-

ций и население прилежащих районов мелкодисперсной радиоактивной 

пыли. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,  

АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 
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энергетики и нефтегазовых технологий Одесской национальной академии пищевых 

технологий 

А.С.Савченко, ст. преподаватель, заместитель декана факультета прикладной эколо-

гии, энергетики и нефтегазовых технологий Одесской национальной академии пище-

вых технологий 
 

При оценке рисков принято пользоваться так называемыми «деревь-

ями отказов» и «деревьями событий». Дерево отказов представляет собой 

структурную схему совокупности всех инициирующих событий,  посред-

ством логических символов описывающую все  возможные пути, которые 

могут привести к конечному негативному событию. Чаще всего иниции-

рующими событиями бывают отказы тех либо иных систем. Вероятность 

конечного события при этом можно рассчитать, исходя из вероятностей 

инициирующих событий.  

Задачи анализа и управления рисками могут быть эффективно реше-

ны с использованием математического аппарата метода Монте-Карло. 

Суть метода заключается в статической обработке результатов некоторого 

числа испытаний, представляющих собой определение выходного пара-

метра заранее составленной целевой модели при разыгрывании всех слу-

чайных величин, входящих в эту модель. В нашем случае самой очевидной 

моделью являются деревья отказов и событий.  

Особое внимание следует уделить способу выборки при практиче-

ском применении метода Монте-Карло. В случаях с непосредственной вы-

боркой требуется большое число попыток, чтобы получить оценки показа-

телей риска с приемлемой точностью, что значительно увеличивает про-

должительность вычислений даже на мощных компьютерах. Разрешить 

возникшее затруднение может использование ограниченной выборки и 

кинжальной выборки вместо непосредственной. 

Метод Монте-Карло особенно эффективен при решении тех задач, в 

которых результат нужен с небольшой точностью (5-10%). Однако одну и 

ту же задачу можно решать различными вариантами метода Монте-Карло, 

которым соответствуют различные значения дисперсии. Во многих задачах 

удается значительно увеличить точность, выбрав способ расчета, которому 

соответствует значительно меньшая дисперсия. 

Рассмотрим систему S, состоящую из некоторого числа элементов, 

которая отображена некоторым деревом отказов. Элементами математиче-

ского описания системы S являются вероятности отказов каждого из узлов 

системы (r(k)). Предположим, что риск отказа всей системы определяется 

значениями вероятностей нескольких конечных событий - возможных ава-

рийных поломок в данной системе (R(m)), каждую из которых можно вы-

числить, зная параметры всех элементов: 
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      ,...R,R,RfR IIIIII1                                    (1) 

        ,...r,r,rfR IIIIIIm 2 .                                  (2) 

Если система характеризуется всего одним конечным событием, то 

расчетная схема значительно упростится: 

      ,...r,r,rfR 321 .                                       (3) 

Будем считать параметры всех элементов и саму величину R 

случайными величинами и попытаемся оценить математическое ожидание 

MR и дисперсию DR. Отметим, что 

      ,...r,r,rfR 321  .                            (4) 

Вычислить аналитически распределение R при сложной функции f 

невозможно. Иногда это можно сделать экспериментально, просмотрев 

данные о функционировании системы за достаточно большой промежуток 

времени. Но это возможно далеко не всегда, а на стадии проектирования – 

никогда. 

Для применения метода Монте-Карло необходимо: 

- знать вероятностные характеристики всех элементов, 

- знать функцию f (точнее, уметь вычислять значение R по любым 

фиксированным значениям r(1), r(2), r(3),…). 

Вероятностное распределение параметров для каждого элемента 

можно получить экспериментально, путем статистической обработки 

данных о ремонте или замене того либо иного элемента. Весьма часто это 

распределение оказывается нормальным. 

Используя метод Монте-Карло для каждого элемента, разыгрывается 

значение параметра; затем по формуле 3 либо формулам 1 и 2 вычисляется 

значение R. Повторив этот опыт N раз, и получив значения R1, R2, R3, …, 

RN, можно приближенно считать, что 
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Приведенная схема показывает, что методика расчета риска весьма 

проста. Необходимо знать вероятностные характеристики всех элементов 

системы и уметь вычислять интересующую нас величину как функцию от 

параметров этих элементов. Вероятностный характер параметров можно 

учесть путем моделирования методом Монте-Карло.  

К тому же, прежде чем рассчитывать таким методом какие-либо сис-

темы, требуется изучить вероятностные характеристики всех элементов, 

входящих в  систему. Зная эти характеристики, можно оценивать качество 

любых изделий, состоящих из этих элементов и изменение уровня риска 

при ремонте элементов, замене одних элементов другими. 
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МОНІТОРИНГ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
А.М.Селіванова, магістрант каф. екології та природокористування Чорноморського 

державного університету ім. Петра Могили 

О.П.Мітрясова, професор, д.пед.н., завідувач каф. екології та природокористування 

Чорноморського державного університету ім. Петра Могили 

 

Для Миколаївської області актуальною є проблема забруднення вод-

них ресурсів через скид стічних вод, яку значно ускладнює відсутність ме-

реж централізованого водовідведення та якісної очистки господарсько-

побутових і виробничих стоків [4].  

Важливим є моніторинг стану вод в умовах спрямованості державної 

національної політики в області підвищення якості та ефективності управ-

ління водними ресурсами, необхідністю наукового обґрунтування прове-

дення водоохоронних заходів, розробки подальшої стратегії використання 

водних ресурсів з метою екологічного оздоровлення річок басейну Півден-

ного Бугу. 

Держуправлінням зареєстровано 47 водокористувачів, які здійсню-

ють скид зворотних вод у поверхневі водні об‘єкти. Протягом 2012 р. зага-

льний обсяг скиду зворотних вод склав – 105,2 млн.м
3
, з якого 24,3 % 

(25,55 млн. м
3
) – забруднені стоки [3]. 

Починаючи з 2010 р., на території Миколаївської області не зафіксо-

вано скиди зворотних вод без очищення (аварійні скиди стічних вод). Ве-

ликі скиди зворотних вод без очистки спостерігались з 1995 по 2003 рр. 

Об‘єми скидів недостатньо очищених стічних вод щороку зменшуються 

порівняно з 1990 р., коли скид становив 70,5 млн. м
3
 [1]. 

Скид промислових вод до поверхневих водних об‘єктів області здій-

снюється підприємствами енергетики та машинобудівної галузі. До зазна-

чених скидів належать теплообмінні та продувочні води, які за якісним 

складом класифікуються як нормативно чисті без очищення. Обсяг скидів 

нормативно чистих стоків без очищення від згаданих водокористувачів у 

2012 р. дорівнював 51,98 млн. м
3
, що порівняно з відповідним об‘ємом вод, 

скинутих у 2011 р., більше на 9,02 млн. м
3
 або на 17,4 % [3]. 

Через неефективну очистку каналізаційних стоків м. Миколаєва, 

протягом останніх восьми років МКП «Миколаївводоканал» є головним 

забруднювачем водних ресурсів області. У 2012 р. до водних об‘єктів ски-

нуло 26,23 млн. м
3
 стічних вод, з яких недостатньо очищених – 

23,83 млн. м
3
. 91 % від загальної кількості скиду згаданого комунального 

підприємства складають забруднені стічні води, що, у власну чергу, нега-

тивно впливає на стан водних ресурсів [3]. 

У 1998 році в Україні фахівцями УкрНДІЕП, ІГБ НАНУ та УНДІ-

ВЕП було розроблено міжвідомчий нормативний документ ―Методика 

екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями‖, в 

якому наведено значна кількість параметрів екологічного стану водних 
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екосистем, у тому числі й біологічних показників, тому узагальнення гід-

робіологічної інформації та оцінка екологічного стану поверхневих вод 

України має проводитися за цим документом [2]. 

Вихідними даними для вивчення стану поверхневих вод у Миколаїв-

ській області є матеріали багаторічних спостережень та моніторингових 

досліджень Миколаївського регіонального управління водних ресурсів за 

забрудненням р. Південний Буг, р. Інгул, .р. Синюха, р. Мертвовід та Бузь-

кого лиману за період з 1990 по 2012 рр. [1]. 

Згідно отриманих результатів можна зробити висновок про незадові-

льний стан поверхневих вод області, річки постійно зазнають антропоген-

ного тиску. Найчастіше відбувається перевищення ГДК по загальній жорс-

ткості, ХСК, БСК5, залізу загальному, завислим речовинам та хлоридам.  

Кратність перевищень величин граничнодопустимих скидів від обла-

сних очисних споруд каналізації за основними забруднюючими речовинам 

складає від 1 до 7 разів [4]. 

Для розв‘язання проблем водозабезпеченості водними ресурсами, 

раціонального їх використання та поліпшення якісного стану необхідна ре-

алізація ряду стратегічних цілей: переходу до інтегрованого управління 

водними ресурсами, охорони та відновлення водних ресурсів, зменшення 

антропогенного навантаження та підвищення екологічної культури насе-

лення. 
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РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО  

ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
В.Д.Погребенник, професор, д.т.н., завідувач каф. екологічної безпеки та аудиту 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Р.В.Політило, к.т.н., ассистент каф. екологічної безпеки та аудиту Національного 

університету «Львівська політехніка» 

 

Проблема екологічної кризи в Україні є однією з основних на даний 

час. Основними причинами такого стану є тривалий та високий ступінь 

освоєння території, наявність різноманітного природно-ресурсного 

потенціалу, нераціональне використання мінеральних і лісових ресурсів, 

розвиток енерго-ресурсоємних галузей, які забруднюють довкілля, 

недосконалі технології та ін. [1]. 

Вирішення проблеми створення передумов для екологічно-

безпечного розвитку є одним із найважливіших завдань, що стоїть перед 

сучасним суспільством [2]. Провідним напрямком, який дозволить сфор-

мувати систему принципів та механізмів екологізації виробництва та ком-

плексно вирішувати екологічні та економічні проблеми, є застосування 

екологічно чистих технологій виробництва. 

Впровадження екологічно чистих технологій виробництва дозволить 

запобігти забрудненню середовища. Їх реалізація щодо виробничих 

процесів, продукції й послуг, дозволяє використовувати енерго- та водо- 

споживання з метою зменшення викидів шкідливих речовин, мінімізувати 

шкоду здоров‘ю людей та навколишньому середовищу, а також забезпечу-

вати збереження і відновлення природно-ресурсного потенціалу.  

Оптимальним варіантом впровадження екологічно-чистих 

технологій виробництва в Україні з точки зору законодавчо-нормативної 

бази є варіант, в якому в Україні буде повністю завершено реформування 

дозвільної системи у відповідності до принципів інтегрованого поперед-

ження забруднення [3]. Необхідний обсяг впровадження та розвитку більш 

чистих виробництв і екологічних технологій – це застосування податково-

го, кредитного та страхового стимулювання щодо впровадження більш 

чистих виробництв і екологічних технологій. 
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КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО 

КОНТРОЛЮ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
В.Д.Погребенник, професор, д.т.н., завідувач каф. екологічної безпеки та аудиту 

Національного університету «Львівська політехніка», професор Державної Вищої 

технічної школа у м.Нови Сонч, Польща 

М.Александер, др.-інж., доцент, директор технічного Інституту, Державна Вища 

технічна школа у м.Нови Сонч, Польща 

М.П.Карпінський, д.т.н., професор, завідувач відділенням технічного Інституту, Дер-

жавна Вища технічна школа у м.Нови Сонч, Польща 

 

Вступ. Оперативний екологічний контроль водного середовища 

передбачає спостереження у реальному часі за параметрами окремих 

об‘єктів у районах аварій і зонах надзвичайної  екологічної ситуацій, а та-

кож прийняття рішень щодо їх ліквідації. Відомі зараз системи 

екологічного контролю (СЕК) мають низьку оперативність, часову та про-

сторову роздільну здатність, точність і чутливість та надійність. Все це 

зумовлює необхідність розроблення автоматизованих СЕК з покращеними 

метрологічними характеристиками. 

Запропоновано нову класифікацію методів та систем оперативного кон-

тролю параметрів водного середовища. У результаті системного огляду вста-

новлено, що найперспективнішим і разом з тим найменше розробленим є 

ультразвуковий метод. Його перевагами є: практична безінерційність, 

відсутність спотворення досліджуваного поля, значний обсяг та різноманіття 

отримуваної інформації, експресність, можливість проведення як зондуваль-

них, так і дистанційних вимірювань. 

Метою роботи є розроблення нових методів і засобів підвищення 

точності комп‘ютерних СЕК водного середовища. 

Методи та комп'ютерні засоби оперативного екологічного контро-

лю водного середовища. 

Розглянуто модель водного середовища, яка включає: приводний 

шар атмосфери, шарувате водне середовище та донні відклади. Водне се-

редовище характеризується наявністю домішок і дрібномасштабних 

вихорів, а також швидкістю руху vp. Для даної моделі запропоновано 

методологію побудови оперативних СЕК, яка полягає в одночасному 

вимірюванні його інтегральних, селективних, гідрофізичних параметрів та 

географічних координат. 

Виконано евристичний синтез структурної схеми СЕК водного сере-

довища, яка містить модулі вимірювання інтегральних, селективних  та 

гідрофізичних параметрів.  Кожний з модулів містить вимірювальні канали 

ВК, які складаються з сенсорів, вторинного вимірювального перетворюва-

ча та аналого-цифрового перетворювача [1]. 

Розроблено СЕК водного середовища, в якій використано ультразву-

ковий, кондуктометричний та іонометричний методи. Як алгоритмічний 

метод підвищення точності визначення загальної концентрації домішок у 
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воді запропоновано метод зразкових сигналів, що дає змогу зменшити сис-

тематичну та повільнозмінну похибки.  

Ультразвуковий канал СЕК реалізовано у вигляді триканального 

пристрою, у двох каналах якого знаходяться зразкові розчини води в 

аналізованій рідині, які відповідають початку і закінченню діапазону 

вимірювання, а в третьому – вимірювана рідина.  

Отже, використання додаткового вимірювального каналу та методу 

зразкових сигналів дає змогу зменшити на порядок похибки вимірювань 

загальної концентрації домішок у воді. 

Основними перевагами  розробленої СЕК є: експрес-контроль безпо-

середньо на місці досліджень; одночасний аналіз температури, питомої 

електропровідності, рН, загальної концентрації домішок, концентрації 

хлору, нітратів та інших інгредієнтів; наявність мікроконтролера, ПК, 

розвинутої вимірювальної периферії, що сприймає і використовує апріорну 

та поточну інформацію, приймає рішення, контролює свою працездатність. 

Комп‘ютерна СЕК дозволяє опрацьовувати, при потребі, сигнали десятків 

сенсорів, тоді одна шина даних за чергою буде опрацьовувати сигнали 

декількох сенсорів.  

Отримані експериментальні дані підтвердили реальну можливість 

оперативного визначення параметрів водного середовища і дали змогу 

оцінити порядок їх випадкових флуктуацій за різних умов [2]. 

Висновки. На основі теоретичних та експериментальних досліджень 

розроблено комп‘ютерні СЕК, що дало змогу автоматизувати процеси кон-

тролю параметрів водного середовища, підвищити точність та значно ско-

ротити час вимірювань, проводити первинне опрацювання даних, опера-

тивно передавати інформацію та вести текстовий діалог з віддаленими 

учасниками  моніторингу  за допомогою телекомунікаційної технології 

СDMA. 
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МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ 
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Д.І.Штикало, магістр, начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області  

 

Для моніторингу та розпізнавання донних відкладів дотепер викори-

стовувалися методи механічного відбору зразків ґрунтів, які є громіздкі, 

малопродуктивні, незручні, не піддаються автоматизації, не придатні для 

дослідження великих акваторій і не відповідають сьогоднішнім потребам. 

Відомі дистанційні методи моніторингу донних відкладів за параметрами 

акустичних коливань мають недостатню надійність.  

Розроблено класи моделей акустичної класифікації донних відкладів 

у вигляді чотиришаруватого середовища і отримано вирази для n-го 

відбивання у випадку вузькосмугового сигналу, які пов‘язують 

коефіцієнти відбивання від границь різних шарів середовища. Запропоно-

вано використати для класифікації донних відкладів інформаційні пара-

метри акустичних багаторазово відбитих сигналів (БВС) [1]. 

Запропоновано принципи побудови та новий ультразвуковий метод 

моніторингу донних відкладів (ґрунтів), який полягає в тому, що у напрямі 

до об`єкту (ґрунту) випромінюють ультразвуковий імпульсний сигнал з 

частотою заповнення f1, приймають багаторазово відбиті сигнали від 

об`єкту і поверхні води на частотах f1 і f2 = 2f1, виділяють обвідні багатора-

зово відбитих сигналів, порівнюють їх з пороговим значенням і за 

відношенням амплітуд багаторазово відбитих сигналів, які перевищили 

порогове значення на частотах f1 і f2, судять про матеріал об`єкту.  

Для розпізнавання донних відкладів запропоновано використати 

амплітудно-фазові спектри БВС. Типові залежності амплітуди і 

амплітудного спектру БВС та їх основні особливості полягають у наступ-

ному. Сигнал Pr
n
(t) має вигляд періодичної послідовності імпульсів 

тривалістю ti, періодом tр із загасаючою амплітудою. Амплітудний спектр 

має осцилюючий характер: є осциляції двох типів – низькочастотні – з 

періодом F1, що визначаються тривалістю імпульсів ti, і високочастотні з 

періодом F2, що визначаються періодом повторення tр імпульсів. 

tр= 2Н/c; F1 = 1/ti; F2 = 1/tр ,                                    (1) 

де Н і с – відповідно, глибина водойми та швидкість звуку. 

Інформація про характеристики відбиваючих шарів міститься в ос-

новному в параметрах низькочастотної частини спектру F1. На основі гра-

фа інформаційних перетворень сигналу зондування синтезовано структуру 

системи.  

Досліджено інтегральні спектральні параметри БВС. З точки зору 

інформативної ємності і простоти реалізації доцільно використовувати два 

спектральних параметри: 1) середній коефіцієнт нахилу амплітудного спектру 

БВС Kf, що визначається як Kf = tg – тангенс кута нахилу прямої, що з`єднує 
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точки на амплітудному спектрі в різних частотних смугах; 2) амплітуду висо-

кочастотних осциляцій спектру БВС, усереднену в різних частотних смугах. 

Вказані характеристики зручні у тому сенсі, що для їх отримання 

(вимірювання) у реальних умовах достатньо частотної фільтрації і 

амплітудного детектування.  

Чисельне моделювання показало, що інформативність ознаки Кf більша 

в області низьких значень акустичного імпедансу, де нахил цієї кривої 

більший. Отже, параметр Кf може бути використано як інформаційні ознаки 

(ІО), причому він повинен ефективно доповнювати таку ознаку як n, мало-

ефективну в діапазоні низьких значень акустичного імпедансу. 

Досить ефективною є амплітуда осциляцій амплітудного спектру 

БВС, виміряна у смугах F1 і F2, залежність якої від акустичного імпедансу 

носить лінійний характер у всьому діапазоні його змін. Показано, що 

амплітуда осциляцій, визначена у смузі 0 – F1, чутливіша до зміни 

імпедансу, ніж у смузі, близькій до F2. Отже, ІО, які можна використати 

для класифікації шарів, утворюють багатовимірний простір ознак. Об`єкт 

класифікації характеризується системою параметрів шарів: швидкостями 

поширення поздовжніх хвиль, коефіцієнтами поглинання пружних коли-

вань, акустичними імпедансами, хвильовою або абсолютною товщиною 

шару. Задача класифікації об`єктів полягає у виборі такого простору 

інформативних ознак, в якому забезпечується із заданою ймовірністю при 

заданій похибці визначення ІО при зміні параметру каналу в деякому 

діапазоні (товщина, швидкість, імпеданс, загасання тощо), тобто ІО повинні 

бути інваріантні до зміни цих параметрів.  

Наведені теоретичні результати підтверджено на основі експеримен-

тальних досліджень спектральних характеристик БВС від донних об'єктів та 

відкладів, отриманих у басейні [2].  
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ МЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ НА  

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ Р. МІХІДРИ  

(БАСЕЙН Р. СІРЕТ) 

 
Л.І.Сеньо, магістр, менеджер  проектів Кам’янка-Бузької агенції розвитку малого та 

середнього бізнесу 

В.Д.Погребенник, професор, д.т.н., завідувач каф. екологічної безпеки та аудиту 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Річка Міхідра відноситься до басейну р. Сірет і є її лівою притокою 

першого порядку. Басейн розташований у передгірній частині 

Чернівецької області на території Вижницького та Сторожинецького 

районів, у межах природної зони Буковинського передгір׳я.  Довжина 

річки 33 км, площа водозбору 175 км
2
. Річка має три притоки довжиною 

понад 10 км: р. Славець (16 км), р. Міхідерка (20,8 км) та р. Солонець (12,6 

км).  

На території басейну р. Міхідра склалися достатньо складні для 

сільськогосподарського виробництва умови природного середовища, що 

виражалось у перезволоженні та заболоченості земель. З метою 

підвищення родючості ґрунтів та введення у сільськогосподарське викори-

стання низькопродуктивних земель проведено осушувальні меліорації. 

Природні умови водного живлення заболочених та перезволожених земель 

у басейні Міхідри зумовили використання двох основних способів осушу-

вальних гідротехнічних меліорацій: 1) осушення відкритими каналами, які 

відводять поверхневі води та частково ґрунтові води; 2) осушення гори-

зонтальним закритим дренажем з метою пониження рівня ґрунтових вод та 

відведення частини атмосферних опадів. Водоприймачем на даній ділянці 

являється сама р. Міхідра. Основні роботи проведено протягом 1965-1975 

рр. Меліоративні роботи у басейні річки передбачали викорчовування 

кущів та малопродуктивних лісів, розорювання земель, спрямлення русла, 

знищення плес, ліквідація обмілин.  Дані види робіт призвели до незворот-

них змін та негативно вплинули на загальний еколого-географічний стан  

басейну Міхідри. У табл. 1 наведено площу земель у розрізі, які були 

осушені.  

Таблиця №1.  

Експлікація земель басейну р. Міхідра 

ғ 

п/п  

Назва  Площа, га Із них осушено, га 

1. Загальна площа 17500 8843 

2. Рілля 6729 6605 

3. Сінокоси 798 334 

4. Пасовища 1316 859 

5. Присадибні ділянки 1816 1045 

6. Ліс 6405 - 

7. Інші землі 436 - 
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Осушувальні меліорації зумовили також суттєві зміни рельєфу та транс-

формацію структури річкової мережі р. Міхідри (табл. 2).    

Таблиця 2.   

Трансформація річкової мережі р. Міхідри  

Район 

Відрегульована довжина, Довжина в 

межах рай-

ону, км км % 

Вижницький 16,1 67 24 

Сторожинець-

кий 
7,2 80 9 

Всього: 23,3 71,5 33 

Як видно із табл. 1, 71,5% русла річки відрегульовано, тобто пере-

творено у водоприймач. Майже цілковите каналізування русла р. Міхідри 

призвело до погіршення її гідрологічного режиму при проходженні зливо-

вих паводків. Стрімке зростання витрат та рівнів, перенесення великої 

кількості трав'янистої рослинності, сміття та кущів призводить до утво-

рення заторів у гирловій, меандруючій між дамбами, ділянці річки, розми-

ву берегів, замуленню русла. Крім того, необхідно враховувати долю р. 

Міхіндри  в сумарному паводковому стоці річки Сірет, можливість збігу 

максимумів на обох річках. Річки Міхідра та її  притока Міхідерка, що є 

допливами  Сірету,  перетворені в магістральні канали осушувальної сис-

теми, тому коли випадають зливові дощі, відбувається дуже швидке вида-

лення залишкової вологи каналами і канавами і зменшується час добігання 

води, а витрати дощового паводку зростають.  

Отже, осушувальні меліорації здатні впливати на режим рівнів води 

р. Сірет в період формування максимальних паводків. Кількісне оцінюван-

ня впливу Міхідри на максимальний стік річки Сірет потребує глибших 

досліджень.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВІДХОДІВ ЦУКРОВОГО  

ВИРОБНИЦТВА 
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верситету «Львівська політехніка» 

 

Проблема, пов‘язана із забрудненням навколишнього природного  

середовища важкими металами в Україні, належить до найактуальніших. 

Проаналізувавши статистичні дані міністерства екології та природних ре-

сурсів України за 2011р. в розрахунку на 1 особу викинуто в атмосферу 

151 кг. забруднювальних речовин, 516 кг. діоксиду вуглецю, який нале-

жить до парникових газів, скинуто 35 м
3 

забруднених зворотних вод, утво-

рено 9,8 т відходів, у тому числі 31,4 кг відходів І-ІІІ класів небезпеки (рис. 

1) [2]. 
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Рис. 1. Основні показники техногенного навантаження на навколишнє природне 

середовище у 2000–2011 рр. 

 

Проблема забруднення довкілля агропромисловим комплексом, його 

переробних галузей є надзвичайно актуальною. Зокрема, велику увагу 

приділяється забрудненню у цукровій промисловості. Розглядаються пи-

тання дослідження відходів цукрового виробництва, його вплив на навко-

лишнє середовище, визначення вмісту шкідливих речовин при виробницт-

ві основних і вторинних продуктів цієї галузі [3]. 

Контроль за станом природного середовища є однією з найважливі-

ших ланок у розв‘язанні багатьох екологічних проблем, зокрема відходів 

цукрової промисловості. Дана галузь є однією з матеріаломістких галузей, 

яка використовує допоміжні матеріали та утворює відходи, сумою яких 

явно переважає вихід готової продукції.  

Основним джерелом інформації вмісту важких металів у відходах 

цукроваріння є аналіз, тому особливого значення набуває правильність ви-

значення кількості хімічних інгредієнтів, наявних у цих об‘єктах. 
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«Екологізація» промислової переробки відходів перед передаванням 

їх іншим галузям є однією з найсуттєвіших проблем, що потребує вирі-

шення вже в найближчому часі.  

Поряд з хімічними методами аналізу широке використання мають 

фізико-хімічні методи аналізу. Вони відзначаються високою чутливістю і 

швидкістю виконання аналітичних задач. Зокрема, колориметричний, фо-

тоелектроколориметричний, атомно-абсорбційний, нефелометричний, тур-

бидиметричний, рефрактометричний, люмінесцентний, емісійний спектра-

льний, фотометричний методи передбачають  не тільки визначення прису-

тності чи відсутності елементів, а й визначення точної кількості певного 

компонента у досліджуваному зразку. 

Тому  розроблення нових «експрес-методів» оцінки технологічної 

якості цукрових буряків та побічних продуктів цукрового  виробництва та 

подальше впровадження їх в практику лабораторного екологічного конт-

ролю виробництва є актуальним на сьогодні.   

Для якісного аналізу достатньо за допомогою рентгенівського спект-

рометра визначити енергії ліній характеристичного рентгенівського ви-

промінювання (ХРВ) від об‘єкту та за їх значенням ідентифікувати наявні 

елементи. Кількісний аналіз базується на пропорційності між інтенсивніс-

тю ХРВ елементу та його вмістом в об‘єкті контролю [1]. 

Отже, визначення солей важких металів у відходах цукропереробної 

галузі за допомогою високостабільного енергодисперсійного рентгеноф-

луоресцентного спектрометра, можуть забезпечити: 

- суттєве скорочення часу отримання даних про наявність усіх 

присутніх в об'єкті хімічних елементів за одне вимірювання; 

- неруйнівний метод контролю продукції цукрового 

виробництва; 

- одночасне виявлення за одне вимірювання усіх присутніх у 

зразку хімічних елементів; 

- повне збереження кількісних метрологічних характеристик 

аналізатора на весь час його працездатності без проведення будь-яких 

калібрувань  та градуювань. 
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М‘ясопереробна промисловість – важливий сектор економіки Украї-

ни, що динамічно розвивається. Однак виробництво м‘яса супроводжуєть-

ся утворенням значної кількості висококонцентрованих стічних вод – бли-

зько 40 млн. м
3
 за рік, що за кількістю забруднень відповідає приблизно 

400 млн. м
3
 міських стічних вод [1]. Утворення великої кількості високо-

концентрованих стічних вод м‘ясопереробних підприємств і недостатня 

ефективність застосовуваних методів їх очищення створюють значну за-

грозу навколишньому середовищу. 

Фізико-механічне локальне очищення, як правило, не дає очікуваних 

результатів і не забезпечує підготовку стічних вод до повного біологічного 

очищення, особливо тоді, коли мова йде про висококонцентровані стоки 

м‘ясних виробництв, в яких присутні складні полідисперсні системи з ко-

лоїдів та розчинених органічних речовин. У цих випадках застосовують 

переважно складні технологічні схеми, дорогі реагенти та флокулянти, 

енергомісткі та громіздкі споруди, що суттєво впливає на вартість кінцевої 

продукції [2]. Усунення або зменшення питомої ваги вказаних недоліків є 

досить актуальною проблемою. 

Застосування методів електрокоагуляції та електрофлотації є одними 

з перспективних та ефективних способів очищення висококонцентрованих 

стоків мۥясних виробництв. 

Переваги цих методів полягають у властивості електричного струму 

електролітично розкладати воду та розчинені забруднення. Електродні 

процеси створюють умови для одночасних дозовано направлених процесів 

флотації й коагуляції. Електрофлотокоагуляція домінує над звичайними 

реагентними методами – компактність установок; простота обслуговуван-

ня; можливість повної автоматизації; відсутність додаткових забруднень. 

Основним недоліком такої технології є підвищені витрати електричної 

енергії, тому її практичне використання перспективне лише для невеликих 

об‘єктів. 

Поряд із традиційними сорбентами досить ефективними є бентоніто-

ві глини. Вони недефіцитні, дешеві, мають високі іонообмінні та сорбційні 

властивості, які обумовлені специфічною будовою кристалічних ґраток мі-

нералу, величиною питомої поверхні, розмірами й характером пор, генези-

сом і хімічною неоднорідністю [3]. 
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У даній роботі досліджували можливість очищення стічних вод ТОВ 

«Коломийський м‘ясокомбінат» за допомогою природного монтморилоні-

ту, модифікованого гідроксидом заліза в процесі електрофлотокоагуляцій-

ної обробки. 

Дослідження проводили в скляному циліндрі, що імітував електроф-

лотокоагулятор колонного типу, в нижній частині якого були розміщені 

залізні пластини, під‘єднані до джерела постійного струму. Після електро-

флотокоагуляційної обробки в СВ додавали сорбент – бентонітову глину у 

вигляді 30%-ого водного розчину. Суміш перемішували протягом 30 с, по-

тім залишили на 30 хв і фільтрували. Сорбційна властивість глини підтве-

рдилася зменшенням величини ХСК у зразках стічних вод вищезазначено-

го підприємства. 

Лабораторні дослідження дали змогу встановити оптимальні умови 

проведення процесу (доза сорбенту, густина струму, тривалість обробки 

СВ). Згідно отриманих даних рис. 1, оптимальні параметри очищення були 

наступними: доза сорбенту 30 мг/дм
3
, густина струму 60 А/м

2
, тривалість 

обробки 3 хв. 

 
Рис. 1. Зміна ХСК при електрофлотокоагуляційній обробці стічних вод із одночас-

ною сорбцією бентонітовими глинами залежно від кількості сорбенту (1), часу об-

роблення (2) та густини струму (3). 

 

Таким чином, запропонований метод електрофлотокоагуляції суттє-

во відрізняється від інших і вирішує поставлені завдання, які полягають у 

зменшенні вмісту забруднюючих речовин і часу обробки стічних вод, що 

підвищує ступінь та ефективність процесу очищення та суттєво впливає на 

їх якість, зменшуючи таким чином антропогенне навантаження на водой-

ми. 
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Протягом 2013 року радіаційний стан на території України залишав-

ся стабільним. Згідно результатів вимірювань пунктів спостережень 

радіометричної мережі національної гідрометеорологічної служби України 

потужність експозиційної дози (ПЕД) γ-випромінювання на більшій 

частині території нашої держави знаходилась в межах рівнів випроміню-

вань природних радіонуклідів – 6-22 мкР/год. На пунктах контролю тери-

торії, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, γ-

фон становив 6-25 мкР/год. Максимальний рівень ПЕД фіксувався на ме-

теостанції Чорнобиль [1]. 

В районах розташування АЕС України ПЕД γ-випромінювання ре-

єструвалась в таких: Запорізька АЕС  7-17 мкР/год, Южно-Українська 

АЕС  8-17 мкР/год, Рівненська АЕС  7-15 мкР/год, Хмельницька АЕС  

7-17 мкР/год [2]. 

 
Рис. Місця розташування пунктів контролю за радіаційним станом атмосферного 

повітря та поверхневих вод 

 

Сумарна β-активність приземного шару атмосфери визначається, в 

основному, природніми радіонуклідами ізотопів урану, торію та продукта-

ми їх поділу. За результатами спостережень середня β-активність призем-

ного шару атмосфери становила по країні 14,8·10
-5

 Бк/м
3
, а середньодобова 

щільність опадів β-активних радіоізотопів склала 1,6 Бк/м
2
. 

Основним джерелом забруднення атмосфери техногенно радіоактив-

ними елементами залишається вітровий підйом радіоактивних ізотопів з 

поверхні ґрунту, забрудненого внаслідок випробування ядерної зброї у 40-
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х–80-х роках минулого сторіччя та аварії на ЧАЕС (насамперед, цезію-137 

(
137

Cs) та стронцію-90 (
90

Sr)). Середня по Україні концентрація 
137

Cs у при-

земному шарі атмосфери склала 0,53·10
-5

 Бк/м
3
, а щільність опадів за мі-

сяць 0,33 Бк/м
2
. Об‘ємна активність 

90
Sr у повітряних аерозолях становила 

0,05·10
-5

 Бк/м
3
, а щільність опадів за місяць 0,16 Бк/м

2
. У зоні відчуження 

(пункт контролю Чорнобиль на відстані 16 км від ЧАЕС) середня об‘ємна 

активність 
137

Cs атмосферних аерозолів складала 1,55·10
-5

 Бк/м
3
, що майже 

в три рази перевищує середню по країні. 

На території пункту на відстані 10 км від ЧАЕС концентрації техно-

генних радіонуклідів у повітрі у 10-100 і більше разів вищі за ті, що зафік-

совані у м. Чорнобиль. 

В загальному по Україні вміст 
137

Cs та 
90

Sr в атмосферному повітрі є 

значно нижчий за допустимі рівні, які встановлені згідно НРБУ-97 

(0,8 Бк/м
3
 для 

137
Cs та 0,2 Бк/м

3
 для 

90
Sr) [3]. 

Концентрація 
137

Cs та 
90

Sr у приземному шарі атмосфери коливається 

в межах, близьких до передаварійних рівнів на ЧАЕС. Поступове зниження 

концентрації штучних радіонуклідів відбувається як за рахунок їх природ-

ного розпаду, так і внаслідок зменшення їх надходження до приземного 

шару атмосфери за рахунок вторинного вітрового підйому, що обумовлено 

міграцією цих радіонуклідів у нижні шари ґрунту. Проте слід відзначити, 

що на фоні цієї тенденції не виключена ймовірність підвищення 

радіоактивності приземної атмосфери через техногенні аварії на 

радіаційно-небезпечних об‘єктах як на території України, так і за її межа-

ми (наприклад, внаслідок аварії на АЕС Фукусіма-1), а також у випадку 

небезпечних та стихійних метеорологічних явищ. 

Підвищення рівня радіації на узбережжі Азовського моря зумовлено 

тим, що в результаті морського прибою за осінньо-весняний період в ре-

зультаті природної флотації накопичується значна кількість ―чорного 

піску‖, торію-232 (
232

Th) (до 15-20 Бк/м
3
 і більше) [4]. Він створює на лока-

льних ділянках рівні γ-випромінювання близько 300 і більше мкР/год. 

Природно, що відпочивати на таких ділянках місцевості є ризикованим для 

здоров‘я. У зв‘язку з цим щорічно проводиться збір цього піску, виставля-

ються застережливі знаки, закриваються окремі ділянки узбережжя. Проте 

всі ці заходи безпеки не запобігають новому накопиченню ―чорного піску‖. 

Безпеку на так званих ―диких‖ пляжах ніхто не гарантує. ―Чорні піс-

ки‖ можуть мати різну ступінь небезпеки. Іноді їх радіоактивність загро-

жує зниженням імунітету, підвищенням ризику онкологічних захворювань 

тощо. 
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Повені та пожежі є природними процесами, які відбуваються в 

біосфері та впливають на планету протягом тисячоліть. За 

повторюваністю, площею поширення і середньорічними матеріальними 

збитками повінь займає перше місце серед стихійних лих [1]. 

Людство протягом багатьох століть намагалося захиститися від по-

веней, але, на жаль, не досягло успіхів в цьому. Навпаки, з кожним 

століттям збитки від повеней продовжують зростати. Особливо зросли ці 

збитки (приблизно в 10 разів) в другій половині минулого століття. Площа 

паводконебезпечних територій на земній кулі становить приблизно 3 млн. 

кв. км, на яких проживає майже 1 мільярд осіб. Щорічні збитки від пове-

ней в окремі роки перевищують 200 мільярдів доларів і супроводжуються 

загибеллю тисяч людей. 

На тлі швидкої урбанізації, зростання населення та довгострокових 

тенденцій зміни клімату, повені стають все більш серйозною проблемою 

розвитку суспільства. Особливістю повеней, як і деяких інших надзвичай-

них ситуацій природного характеру, є те, що їх неможливо запобігти. 

Вирішити проблеми повеней можна лише завдяки зниженню їх негативних 

наслідків, приймаючи організаційно-технічні рішення.  

Повені не знають кордонів між країнами та регіонами. Це означає, 

що боротьба з повенями має мати транскордонний характер. Основними 

перевагами транскордонної співпраці є розширення бази знань та 

інформації, збільшення доступних стратегій дій та забезпечення прийняття 

більш оптимальних й економічних рішень. 2007 року набула чинності роз-

роблена Директива ЄС [2] про оцінку та управління ризиками повеней, яка 

визначає критерії оцінки ризиків повеней і управління ними для скорочен-

ня несприятливих наслідків повеней для здоров'я людей, навколишнього 

середовища, культурної спадщини та економічної діяльності у ЄС.  

Оскільки повені будуть і далі руйнувати населені пункти, незважаю-

чи на самі передові методи управління ризиками, важливо планувати 

швидке проведення відновлювальних робіт, у тому числі наявність людсь-

ких і фінансових ресурсів.  
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Захист повітряного басейну від забруднення промисловими та 

вентиляційними викидами є однією з найсерйозніших проблем світової 

спільноти. Об‘єми викидів в атмосферу регламентуються, як державними, 

так і міжнародними конвенціями, для забезпечення яких передбачається 

впровадження безвідходних технологій, вдосконалення існуючих 

виробництв, ліквідація шкідливих викидів у самому осередку, а при 

неможливості забезпечення цих заходів – створення нових ефективних 

методів та апаратів для вловлення шкідливих речовин і пилу з викидів. 

Аналіз відомих методів пилоочищення довів, що незважаючи на 

ефективне вловлення великодисперсних фракцій пилу, вони не можуть за-

безпечити очищення від фракцій пилу менших за 110
-5

м більше, як на 

85%, а спроби підвищити ефективність їх роботи призводять до значного 

ускладнення схем пилоочищення. 

Таким чином, можна окреслити важливу науково-практичну про-

блему – зниження антропогенного навантаження на довкілля, що може бу-

ти вирішено шляхом комплексних досліджень в галузі розробки методів 

розрахунку, проектування, виготовлення та експлуатації нових схем пило-

очищення, які б здійснювали в одному апараті декілька ступенів очистки, 

заснованих на використанні відцентрових, інерційних сил та сил тяжіння 

та створення на їх базі математичних моделей. Вирішення цієї проблеми 

повинно сприяти не тільки підвищенню ефективності роботи 

пиловловлювачів, але й зниженню енерго- та металоємності, скороченню 

виробничих площ та зниженню вартості очищення. 

Для вивчення процесів, які протікають у пиловловлювачах, розроб-

лено лабораторний стандартний експериментальний стенд, який відповідає 

всім вимогам, прийнятим для таких випробувань „Єдиною методикою по-

рівняльних досліджень‖ у Львівському державному університеті безпеки 

життєдіяльності. 
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Відповідно до прийнятих вимог для такого 

ладнання, з метою визначення впливу конструктивних та технологічних 

параметрів запропонованих апаратів на ефективність їх роботи, було виго-

товлено розбірні експериментальні зразки пиловловлювачів і заплановано 

проведення багатофакторних експериментів за планом Коно 2 (КО2). Роз-

рахунки проводилися з використанням стандартного пакета Office (Excel). 

Визначення характеру руху частинок, що транспортуються потоком 

у закручених пилоповітряних потоках, та осадження їх на твердій поверхні 

вимагає розрахунку динамічних рівнянь для турбулентного потоку і час-

тинки. Точного вирішення цієї задачі немає, в основному, використову-

ються різні розрахункові схеми. У цій роботі ми  пропонуємо одну модель 

з цього ряду, засновану на емпіричних передумовах і теоретичних 

співвідношеннях однофазних турбулентних потоків. Мотивацією для тако-

го підходу є занадто малий вплив частинок на динаміку пилогазового по-

току. Складено систему диференційних рівнянь газодинаміки для осеси-

метричного потоку Ейлера і наведені методи її розв‘язання. 

Для вирішення такої задачі використано метод розрахунку газодина-

мічних потоків, який комбінує властивості ейлеревого та лагранжевого пі-

дходів, і дозволяє у певній мірі усунути недоліки кожного - це метод „час-

тинок у комірці‖. Його запропонував Ф. Харлой, який використовує неру-

хому ейлереву та лагранжеву сітку, що представляє елементи, які рухають-

ся по ейлеревій сітці. Розрахунок нестаціонарного руху проводиться кро-

ками за часом. Перехід від одного часового шару t на інший, t + , у методі 

„частинок у комірці‖ здійснюється у два етапи. На першому – частинки 

нерухомі (не враховується рух). На другому етапі за допомогою моделю-

вання руху частинок враховуються процеси їх перенесення.  

Для запропонованого апарата виведено рівняння балансу та руху ае-

розолю в газовому потоці і балансова схема транспортування й осадження 

частинок із нього.  

Таким чином, математичне моделювання процесу сепарації відобра-

жає взаємозв‘язок процесу руху твердих частинок в апараті з його ефекти-

вністю, що дозволило отримати траєкторію руху частинок на різних ділян-

ках апарата, за якою розрахована його ефективність для кожного типу пи-

лу, а це дає змогу для кожного типу аерозолю теоретично, маючи різні 

конструктивні параметри пиловловлювачів, підібрати найбільш ефективну 

конструкцію для кожного конкретного типу технологічного виробництва. 
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Розробка вугільних родовищ пов‘язана з вийманням на поверхню 

великих об‘ємів порід, води та газу. Під час видобування тони вугілля ша-

хтним способом на поверхню надходить близько 100 м
3
 породи, 3 м

3
 шах-

тної води, 13 м
3
 метану, 8 м

3
 діоксиду вуглецю  [1].  

Речовини, які виймають з надр у процесі вуглевидобування часто є 

токсичними. Це призводить до формування у верхніх горизонтах літосфе-

ри і на її поверхні специфічних техногенних геохімічних систем, зокрема, 

терикон  — ґрунт — підземна вода, або шахтна вода — поверхнева вода — 

ґрунт.  

В Україні видобування.я зосереджено в трьох басейнах: Донецькому 

та Львівсько – Волинському кам‘яновугільних басейнах та Дніпровському 

буровугільному. Львівсько–Волинський кам‘яновугільний басейн знахо-

диться у західній частині України поблизу границі з Польщею. Вугілля ба-

сейну видобувають в 11 копальнях. Породи терикону однієї з них, а саме 

Межирічанської є об‘єктом наших досліджень.  

Важливим аспектом екологічної безпеки територій прилеглих до те-

риконів шахт є оцінка ймовірності забруднення вод та грунтів мікроелеме-

нтами з порід териконів. Авторами вивчено склад і морфометричні харак-

теристики терикону копальні Межирічанська, встановлено літологічний та 

хімічний склад порід терикону, з‘ясовано парагенетичні асоціації мікрое-

лементів у породах терикону, оцінено ризик забруднення мікроелементами 

прилеглих територій, зокрема води річки Рата та запропонувати заходи 

щодо зменшення цього ризику.  

Обгрунтовано, що ризики забруднення грунтів та вод територій при-

леглих до терикону копальні Межирічанська пов‘язані з північною та схід-

ною частинами терикону його західним схилом, де зафіксовано високі 

концентрації молібдену і плюмбуму. Для запобігання забруднення грунтів 

і поверхневої води в зоні впливу терикону пропонуємо здійснити інженер-

но-технічні заходи для організованого збору і відведення поверхневого 

стоку з терикону, перехоплення і локалізації потоку забрудненої води. 
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Згідно з рішенням Європейського Парламенту та Ради ғ 

1600/2002/ЄС, від 22.07.2002 р., пріоритетним завданням в управлінні 

якістю підземних вод є не допущення значного негативного впливу та ри-

зику для здоров'я людини та навколишнього середовища, а також забезпе-

чення того, щоб обсяг видобутку водних ресурсів був стабільним упро-

довж тривалого часу [1. С.23]. Ефективним інструментом управління 

якістю вод є побудова постійно-діючих моделей. Стосовно до підземних 

ґрунтових вод побудова таких моделей є складним завданням у зв'язку з 

великою кількістю невизначених змінних, що впливають на рух підземних 

вод. При побудові постійно-діючих моделей динаміки ґрунтових вод 

найважливішим завданням є визначення часу захищеності підземних вод у 

разі поверхневого забруднення, або забруднення водоносного горизонту 

який залягає вище. Знаючи час захищеності підземних вод, можна 

порівняти його з часом деструкції деяких типів забруднюючих речовин. 

Час захищеності застосовується як один з критеріїв типізації 

досліджуваної території за умов забруднення підземних вод. 

Розрахунок часу захищеності першого від поверхні горизонту 

ґрунтових вод, який в більшості випадків використовується населенням 

для індивідуальної видобутку води, можна визначити за формулою  
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де tз– час захищеності ґрунтових вод; mi,Si– товщина і ефективний переріз 

i-го шару зони аерації; ɛ– інфільтраційне живлення; n – загальна кількість 

шарів. Переріз, ефективний для перенесення речовини, визначається за 

формулою S=Wβ, де W– об'ємний вологовміст в породі; β– коефіцієнт 

ефективного перерізу, що визначається експериментальним шляхом [2. С. 

77-78]. Розрахунокінфільтраційного живлення здійснюється скінченно-

різницевим методом розв‘язування диференціального рівняння  
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де Н– рівні ґрунтових вод, ,x y – інфільтраційне живлення, Т–

водопровідність із заданими граничними умовами. 
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До провідних галузей промисловості України належить виробництво 

цементу, яке отримало високий розвиток завдяки значній сировинній базі. 

Загальна потужність підприємств цементної промисловості України стано-

вить 24 млн.т на рік.  За обсягами виробництва цементу Україна займає 

п'яте місце в світі, поступаючись Китаю, Індії, США і Японії [1]. 

Існує три способи виготовлення цементу: сухий, мокрий і 

комбінований. Вибір способу залежить від особливостей приготування 

сировинної суміші [2]. 

В Україні основний технологічний спосіб виробництва цементу – 

мокрий (80% всього виробництва). У країнах Західної Європи, домінуючий 

метод виробництва цементу – сухий (90% всього виробництва).  

Аналіз основних аспектів виробництва цементу за сухою і мокрою 

технологіями з позиції екологічної безпеки показує, що основний недолік 

сухого способу - ускладнення технології та збільшення технологічного об-

ладнання. Але за сукупності техніко-економічних показників сухий спосіб 

виготовлення цементу економічніший за мокрий. Ця технологія є найбільш 

сучасною і відповідає вищим світовим стандартам. Її застосування 

передбачає максимальну безпеку для навколишнього середовища і 

дозволяє значно збільшити обсяги продукції та одночасно зменшити її 

собівартість і викиди твердих речовин у атмосферу. 

Основні заходи зі зменшення викидів забруднювальних речовин в 

атмосферу полягають у встановленні сучасного високоефективного пило-

газоуловлювального обладнання  (ефективність 99%) на джерелах, що вно-

сять істотний вклад у рівень забруднення атмосфери. Для цього викори-

стовують різні види рукавних фільтрів, циклони, витяжні вентилятори [3]. 

Слід зазначити, що нормативи Євросоюзу дозволяють викиди, які не пере-

вищують 30мг/м
3
, а існуючі технологічні лінії виробництва цементу мок-

рим способом в Україні сягають 50мг/м
3
 викидів [4]. 

Введення лінії сухого способу виробництва цементу значно зменшує 

водоспоживання, оскільки вода використовується тільки як охолоджувач у 

системі зворотного водопостачання [5]. 

Унікальність застосування сухого способу виготовлення цементу 

полягає також у безвідходності основного виробництва [3]. Ряд 

технологічних рішень, які в зв'язку з використанням сучасного високопро-
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дуктивного обладнання, дають змогу найбільш повно переробляти сирови-

ну та більш ефективно використовувати енергетичні ресурси. 

Виробництво цементу в України мокрим методом належить до 

найбільш ресурсо- та енергоємних. Так, на випуск 1 т портландцементу 

необхідно 1,3-1,6 т природної сировини, а витрата умовного палива 

досягає в середньому 220-230 кг/т клінкеру. В той же час, у світі витрата 

умовного палива на сучасних закордонних заводах за сухою технологією 

складає 100-110 кг/т клінкеру. При сухому способі виготовлення цементу 

зменшується загальні витрати на сушіння і випалювання [1]. Досліджено, 

що внаслідок тривалого функціонування підприємств цементного вироб-

ництва за мокрими технологіями, на територіях їх впливу сформувалисяя 

біогеохімічні аномалії, зумовлені техногенною концентрацією в ґрунтах 

важких металів, що перевищують їх фонові значення і рівні ГДК [6, 7]. 

Отже, виробництво цементу в Україні, в основному, здійснюється за 

мокрою технологією, основними аспектами якого з позицій екологічної 

безпеки є висока енергоємність, водоємність, наднормативне забруднення 

атмосфери викидами. Для підвищення рівня екологічної безпеки цемент-

ного виробництва в Україні необхідно здійснювати перехід на сухі 

технології. 
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Існує три основні способи виготовлення цементу: мокрий, сухий і 

комбінований. Головним недоліком Українських цементних заводів є те, 

що вони використовують мокрий спосіб виготовлення цементу, який наба-

гато енерговитратніший, ніж сухий спосіб, який переважно 

використовується в розвинених країнах світу [1]. На сьогодні в Україні за 

цим способом працює майже 80% усіх вітчизняних заводів, водночас як у 

країнах Західної Європи домінує сухий спосіб виготовлення цементу, який 

становить 90% всього його промислового виробництва. 

Під час експлуатації цементних заводів в атмосферне повітря вики-

даються забруднювальні елементи від різних технологічних процесів і ус-

таткування. Згідно з документами, які регламентують викиди забрудню-

вальних елементів стаціонарними джерелами, на ВАТ "Подільський це-

мент" у 2006 р. налічувалося 136 джерел викидів [2]. Валові потенційні ви-

киди забруднювальних елементів від усього заводу при цьому становили 

30398,1 т/рік, а саме: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO2] 

– 6198,8 т; сірки діоксид – 9398,4 т; оксид вуглецю – 5801,7 т; інші елемен-

ти – 8983,7 т. Під іншими елементами розуміються суспендовані тверді 

частинки (мікрочастинки та волокна), пил неорганічний з вмістом двооки-

су кремнію 20-70% і менше 20%, пил (неорганічний), пил абразивно-

металевий, пил вугілля тощо. 
Після переоснащення технології виготовлення цементу на сухий 

спосіб у 2012 р. з'явилося додатково 35 організованих і 3 неорганізованих 
джерел викидів [2]. При цьому валові потенційні максимальні викиди за-
бруднювальних елементів зменшилися до 15865,1 т/рік, а саме: діоксид 
азоту – 7403,0 т; оксид азоту – 1110,7 т; сірки діоксид – 4616,6 т; оксид 
вуглецю – 2105,1 т; інші елементи – 602,3 т. Основними заходами щодо 
зменшення викидів забруднювальних елементів у атмосферу було вста-
новлення сучасного високоефективного пило-газоуловлювального облад-
нання на тих джерелах, що істотно забруднювали атмосферу, а саме – різні 
види рукавних фільтрів, циклони, витяжні вентилятори [1]. 

Внаслідок використання ліній сухого виготовлення цементу значно 

менше спостерігається вплив на водні ресурси [2]. Наприклад, водоспожи-

вання скоротилося на 80%, оскільки вода використовується тільки як охо-

лоджувач в системі зворотного водопостачання, що не містить спускання 

води, а потребує лише підживлення системи. Звичайні заходи щодо водо-

збереження та очищення стічних вод стали достатніми для усунення нега-

тивного впливу від можливих джерел забруднення. 
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При сухому способі виготовлення цементу значно зменшуються 

загальні витрати на сушіння і випалювання клінкеру. Якщо порівняти 

енергетичні витрати, то при мокрому способі споживання енергії стано-

вить 6.77 МДж/т клінкеру, а при сухому способі – близько 3.18 МДж/т 

клінкеру. Це зменшує споживання енергоносіїв на 53%, що, водночас, при-

водить до зменшення утворення продуктів згоряння (оксидів азоту, оксидів 

вуглецю та сірчаного ангідриду тощо). 

Новоприйнятий Податковий кодекс України, який набрав чинності з 

1 січня 2011 року, передбачає введення екологічного податку на заміну 

зборам за забруднення природного середовища і істотне збільшення ставки 

податку за викиди забруднювальних елементів стаціонарними джерелами . 

Перехід ВАТ "Подільський цемент" на сухий спосіб виготовлення цементу 

привів до значного зменшенню викидів CO2. В чинному Податковому 

кодексі вперше введено ставку екологічного податку на двоокис вуглецю 

як забруднювального елементу в розмірі 0,22 грн./т викидів. 

Табл. Суми екологічного податку залежно від способу виготовлення цементу 

Найменування 
елементи 

Мокрий 
спосіб, т 

Сухий 
спосіб, т 

Ставка по-
датку, грн/т 

Сума податку за способом: 

мокрим, грн сухим, грн 

Азоту оксиди 10909,47 1110,65 1329,67 14505994,97 1476797,99 

Оксид вуглецю 2696,98 2105,12 0,22 593,34 463,13 

Вуглеводні насичені 0,63 0,63 75,14 47,34 47,34 

Сажа 0,09 0,03 324,52 29,21 9,74 

Сірчаний ангідрид 5918,74 4616,65 324,52 1920749,50 1498195,26 

Ртуть 1,08 0,8394 56363,37 60872,44 47311,41 

Метан 0,13 0,13 50,09 6,51 6,51 

Арсен (As) 3,55 2,77 2178,00 7731,90 6033,06 

Кадмій (Cd) 1,08 0,84 10524,1 11366,03 8840,24 

Хром (Cr) 13,45 10,49 35696,33 480115,64 374454,50 

Мідь (Cu) 13,45 10,49 2178,00 29294,10 22847,22 

Нікель (Ni) 3,55 2,77 53620,18 190351,64 148527,90 

Свинець (Pb) 13,45 10,49 56363,37 758087,33 591251,75 

Селен (Se) 3,55 2,77 9510,24 33761,35 26343,36 

Цинк (Zn) 13,45 10,49 2178,00 29294,10 22847,22 

Інші елементи 720,72 602,34 50,09 36100,86 30171,21 

Разом:    18064396,26 4254147,84 

З таблиці видно, що ВАТ "Подільський цемент" за сухим способом 

виготовлення цементу тепер сплачує значно меншу суму екологічного по-

датку порівняно з сумою податку, яку б воно сплачувало при мокрій 

технології. Таким чином, економія коштів за екологічний податок при су-

хому способі на підприємстві становить 76,45 %. 
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ОЦІНКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА МОДЕЛЬНІЙ 

ДІЛЯНЦІ АВТОДОРОГИ КИЇВ–ЧОП 

 
М.А.Петрова, к.т.н., доцент каф. екологічної безпеки Львівського державного універ-

ситету безпеки життєдіяльності 

О.М.Ногачевський, магістр, Львівський державний університет безпеки життєдіяль-

ності 

 

У ХХІ столітті людство все частіше стикається з екологічними про-

блемами, що виникають як результат урбанізації та покращення рівня жит-

тя населення. Однією з них є забруднення атмосферного повітря пересув-

ними джерелами. На сьогодні забруднення багатьох міст України в основ-

ному спричинене викидами автотранспорту [1]. Моніторинг стану атмос-

ферного повітря міст України здійснюють регіональні Департаменти еко-

логії та природних ресурсів і результати публікуються щорічно [2]. Проте 

даних щодо локального забруднення автотранспортом практично нема. 

Метою даної роботи є оцінка стану атмосферного повітря на модель-

ній ділянці автодороги Київ-Чоп поблизу с. Дубини (північно-східна час-

тина Радивилівського району Рівненської області).Модельна ділянка доро-

га асфальтована, вздовж дороги наявні густі зелені насадження: липи, то-

полі, різноманітні кущі. Ширина магістралі понад 15 м, дорога має двосто-

ронній рух, вздовж дороги розташовано багато автостоянок і АЗС.  

На ділянці було експериментально оцінено інтенсивність руху і роз-

раховано викид основних токсичних компонентів відпрацьованих газів 

двигунів внутрішнього згоряння (оксид вуглецю (ІІ) та оксиди азоту) в ат-

мосферне повітря (табл.1). 
Таблиця 1. 

Розрахункові викиди забруднюючих речовин в атмосферу на модельній ділянці 

автодороги Київ – Чоп 

Тип автомобіля 
Кількість одиниць автотран-

спорту, Ni/год. 
NOх, т CO, т 

Легковий 600 28,8 107 

Вантажний 132 46,3 60,6 

Автобуси 42 20,5 79,3 

Оцінку забруднення повітряного середовища здійснено на основі ме-

тодики [3] з розрахунком концентрацій забруднюючих речовин у повітрі 

на різних віддалях від модельної ділянки і порівнянні розрахункових даних 



 147 

з експериментальними, одержаними при відборі проб повітря. Умови роз-

рахунку та експериментальних досліджень: сонячна погода, швидкість віт-

ру 8 м/с. Оцінку ризику проводили  на основі порівняння одержаних даних 

з ГДК (табл. 2). При розрахунку викидів враховували різні типи автотран-

спортних засобів. 

Результати розрахунків та їх порівняння з експериментальними зна-

ченнями наведено на рис. 1 (а,б). Для розрахункових значень побудовані 

криві апроксимації (C(NOx)=2,25X – 0,04, R
2
=0,90 (а); C(СO)=-0,007ln(X) + 

0,06, R
2
=0,87 (б)). Високі значення коефіцієнтів детермінації свідчать про 

адекватність моделі. Відповідно, використовуючи дану модель, можна 

прогнозувати вміст забруднювачів на різних відстанях від модельної діля-

нки. 
Таблиця 2. 

ГДК токсичних компонентів відпрацьованих газів [4] 

Речовина Клас небезпеки ГДКСД, мг/м
3
 

Оксид вуглецю (ІІ) 4 3,0 

Оксиди азоту 2 0,04 

 

 
а б 

Рис. 1. Концентрація NОx (а) та СО (б) при сонячній погоді 

Перевірку відповідності розрахункових даних реальній ситуації здій-

снено за їх порівнянням з експериментально виміряними величинами. Ви-

явлено, що суттєвої різниці немає, і експериментальні значення підтвер-

джують розрахункові. На досліджуваній ділянці виявлено перевищення 

ГДК по NОx, а вміст СО знаходиться в нормі навіть у безпосередній близь-

кості до дороги. Відповідно, для оцінки забрудненості повітря ділянки ав-

тодороги можна застосовувати розрахункову методику [3], використовую-

чи оцінку інтенсивності руху. 
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СВОЄЧАСНЕ ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ І ПРОБЛЕМИ ОПОВІЩЕННЯ 

НАСЕЛЕННЯ У СВІТЛІ ВИМОГ КОДЕКСУ ЦЗ УКРАЇНИ 

 
В.А.Смирнов, доцент, к.ф.-м.н., доцент каф. організації й технології будівництва та 

охорони праці Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондра-

тюка 

С.А.Дикань, доцент, к.т.н., доцент каф. організації й технології будівництва та охо-

рони праці Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратю-

ка 

  

Одним із напрямків забезпечення техногенної безпеки, згідно чинного 

Кодексу цивільного захисту України, є впровадження автоматизованих си-

стем (АС) раннього виявлення загрози надзвичайної ситуації та оповіщен-

ня населення. Як відомо, в Україні створена і діє різнорівнева система 

зв‘язку й оповіщення цивільного захисту (ЦЗ) України при надзвичайних 

ситуаціях (НС), що складається як із загальнодержавної, регіональних і 

спеціальних систем централізованого оповіщення, так і з локальних та 

об‘єктових систем оповіщення. Її удосконаленню в країні приділяється по-

стійна увага, про що свідчить нормативно-законодавча база у сфері ЦЗ, на-

працьована з часів прийняття Закону «Про Цивільну оборону України».  

Із прийняттям Кодексу ЦЗ України  [1] і відміною деяких чинних до 

цього законодавчих актів вказана проблема не лише не зникла, а й набула 

особливої актуальності.  Справа в тім, що за даними експертних висновків 

у разі виникнення НС на ПНО оповістити населення (яке проживає поряд) 

шляхом використання систем територіального оповіщення дуже проблема-

тично. В територіальній системі неможливо виділити ту ділянку, яка пот-

рібна для оповіщення безпосередньо у зоні ПНО. Тому навіть при НС 

об‘єктового характеру оповіщається цілий район або місто, що у більшості 

випадків є недоречним (зокрема, може спричинити паніку серед населен-

ня). Час оповіщення населення через централізовані системи оповіщення 

збільшується. У цих умовах найбільш ефективним є широке впровадження 

Автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення 

(вимога Ст. 53 Кодексу ЦЗ України). Передбачається, що будуть розроб-

лені, а потім виготовлені і встановлені автоматизовані системи регіональ-

ного, місцевого та об‘єктового рівнів, причому об‘єктові системи будуть 

створюватися і встановлюватися на всіх об‘єктах підвищеної небезпеки.  

На території Полтавської області, приміром, нараховується близько 

1321 ОПН, знаходиться 115 нафтогазових родовищ, де діє понад 500 свер-

дловин видобутку нафти і газу, функціонує складна розгалужена система 

трубопровідного транспорту із загальною довжиною нафтогазопродуктоп-

роводів понад 3300 км. АС мають бути встановлені й на об‘єктах з масо-

вим перебуванням людей, де також мають бути створені та функціонувати 

об‘єктові системи оповіщення. АС потрібні і в зонах можливого катастро-

фічного затоплення поблизу гідротехнічних споруд Дніпровського каска-

ду. Зокрема, 7 міст та 6 селищ міського типу Полтавської області можуть 
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бути піддані підтопленню на загальній площі 11557 га, 57 км берегів Кре-

менчуцького водосховища піддані водній абразії, через що кожного року 

безповоротно втрачається від 4 до 5 км берегової лінії. В області зареєст-

ровано 194 зсуви, з них 97 – активні і 39 – небезпечні. Небезпеку станов-

лять численні схили ярів, балок, схили річкових долин Ворскли, Псла, Су-

ли, Орчика. Ці потенційно зсувонебезпечні ділянки потребують системно-

го дослідження і постійного автоматизованого моніторингу. Автоматизо-

ваного моніторингу потребують і торф‘яники, площа яких на території 

Полтавщини становить 42 тис. га (у Хорольському районі 9896 га, в Оржи-

цькому – 8007 га, у Пирятинському – 6245 га, у Лубенському – 5259 га, 

уСеменівському – 4097 га, у Лохвицькому – 3789 га, у Зінківському – 1933 

га). Протягом 2012 року виникло 18 торф‘яних пожеж (у 2011 р. – 4), вог-

нем було знищено і пошкоджено торф‘яні масиви на площі 20,7 га (у 2011 

р. – 7,4 га). Очевидно, що потреба у розробці і встановленні АС найближ-

чим часом спричинить розгортання великомасштабних інноваційних прое-

ктів на всіх рівнях — від державного і регіональних до місцевих та 

об‘єктових. 

Зазначимо, що вПолтНТУ накопичено певний досвід з розв‘язання ре-

альних практичних виробничих та управлінських задач шляхом побудови 

комп‘ютерних та математичних моделей, вибору або створення методу їх 

розв‘язання, розробки алгоритму, програмної реалізації, дослідження та 

апробації результатів. Кафедрою прикладної математики, інформатики і 

математичного моделювання вже підготовлено 21 магістра з цього напря-

му. Питання щодо розробки, конструювання і впровадження АС могли б 

знайти відображення у дипломних роботах і проектах як на цій кафедрі, 

так і у працях спеціалістів і магістрів інших ВНЗ України, оскільки розділ 

«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» є обов‘язковим (на-

каз Міністерства освіти і науки, молоді та спорту ғ 969/922/216 від 

21.10.2010 р.). Питання стосовно структури цього розділу та його змісту 

вперше у навчальній літературі викладені нами в університетському курсі 

цивільного захисту [2]. 

Сприяти активізації роботи зі створення сучасних АС могло б оголо-

шення загальнодержавного, регіональних, місцевих та спеціалізованих 

конкурсів на кращу інноваційну розробку Автоматизованої системи ран-

нього виявлення загрози виникнення надзвичайної ситуацій та оповіщення 

населення у разі її виникнення. При цьому найперспективніші розробки 

могли б увійти у відповідні Банки даних для подальшого їх використання. 

Розв‘язання вказаної проблеми у запропонований нами спосіб не потребує 

великих коштів, а знаходиться, в основному, у площині організаційних рі-

шень.  
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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ-

ОХЛАДИТЕЛЕЙ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НА ИХ  

АКВАТОРИИ САДКОВЫХ РЫБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

 
Н.В.Старко, с.н.с. Украинского научно-исследовательского института экологических 

проблем Министерства  экологии и природных ресурсов Украины 

 

Большое развитие во всем мире получила садковая форма индустри-

ального выращивания рыбы.  Такое широкое ее распространение связано с 

небольшими капитальными затратами, быстрой окупаемостью, отсутстви-

ем необходимости в отведении земель и др. Рыбоводство на теплых водах 

обладает рядом преимуществ по сравнению с выращиванием рыбы при ес-

тественной температуре воды. В то же время, интенсификация производ-

ственных процессов в садковых рыбных хозяйствах на теплых водах обу-

славливает то, что они могут становиться одним из существенных нега-

тивных  факторов влияния на экологическое состояние  водоемов-

охладителей. При этом зачастую наблюдается не только ухудшение эколо-

гических характеристик водоемов (или районов размещения садковых ли-

ний), но и отдельных производственных характеристик самих рыбных хо-

зяйств - заморы рыбы в садках и др.   

В отличие от других форм индустриального рыбоводства (бассейно-

вого и в установках замкнутого водоснабжения), где сбрасываемую из ры-

боводных емкостей воду можно локализовать и очистить,  выращивание 

рыбы в садках сопровождается поступлением отходов непосредственно в 

водоемы. Поэтому интенсификация производственных процессов в садко-

вых рыбных хозяйствах на теплых водах обуславливает то, что они могут 

становиться одним из существенных негативных  факторов влияния на 

экологическое состояние  водоемов-охладителей. При этом зачастую на-

блюдается не только ухудшение экологических характеристик водоемов 

(или районов размещения садковых линий), но и отдельных производст-

венных характеристик самих рыбных хозяйств - заморы рыбы в садках и 

др.   

Это делает принципиально важным вопросы мониторинга экологи-

ческого состояния таких водоемов при функционировании на их акватории 

садковых рыбных хозяйств. 

В настоящем кратком сообщении даны некоторые рекомендации по 

организации мониторинга экологического состояния водоемов-

охладителей, полученные в ходе многолетних натурных исследований на 

Змиевской ТЭС и Курской АЭС I-II очереди в условиях выращивания на 

акватории водоемов рыбы в садках.  

В натурных условиях оценка воздействия садкового рыбоводства на 

экологическое состояние водоемов-охладителей (гидрохимический и гид-

робиологический режимы) проводилась путем сравнения химического со-

става воды, отдельных структурно-функциональных характеристик дон-

ных отложений и обилия зообентоса на различных участках водоемов-
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охладителей. При этом пробы  отбирались в один день на участках -  до 

садков, непосредственно под садковыми линиями и на различном удале-

нии от них.  

Проведенные нами натурные исследования показывают, что вследст-

вие высокого водообмена в садках и волнового перемешивания влияние 

садкового выращивания рыбы на гидрохимический режим водоемов часто 

затушевывается сильным разбавлением поступающих от садков веществ. 

Это обстоятельство затрудняет выполнение оценок воздействия непосред-

ственно по результатам определения показателей водной среды. 

В то же время, в районах расположения садковых хозяйств может 

складываться свой гидрохимический режим, который характеризуется на-

личием сильной стратификации воды и повышенными (органические ве-

щества и биогенные соединения) или пониженными величинами (раство-

ренный кислород, рН) отдельных показателей. Самая напряженная (осо-

бенно по кислороду) гидрохимическая ситуация складывается при уста-

новлении жаркой штилевой погоды, обычно в июле-августе. Так на водо-

еме-охладителе Змиевской ТЭС в 1980-1990-е годы при более высоком, 

чем в настоящее время объеме выращивания рыбы в садках, наряду с гибе-

лью в районе садков организмов зообентоса, регулярно отмечалась ло-

кальная гибель рыбы в садках – на центральных садковых линиях. 

Результаты наших исследований [1,2] показывают, что для монито-

ринга воздействия рыбоводных садков на экологическое состояние водо-

емов-охладителей наиболее репрезентативными гидрохимическими пока-

зателями являются рН, содержание растворенного кислорода, фосфатов и 

БПК. При этом результаты определений становятся более информативны-

ми, если их дополнить стратификационным коэффициентом – отношением 

значений перечисленных показателей в поверхностных слоях воды к при-

донным. 

Для очерчивания зоны непосредственного влияния садков хорошо 

зарекомендовали себя отдельные характеристики донных отложений (ва-

ловое содержание органических веществ и потребление кислорода) и оби-

лие зообентоса. 
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РАСЧЕТ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ С УЧЕТОМ ИХ  

СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ 

 
О.А.Проскурнин, с.н.с., к.т.н., старший научный сотрудник Украинского научно-

исследовательского института экологических проблем 

 

В Украине с целью недопущения уровня загрязненности водных 

объектов (ВО) выше безопасного разрабатываются и утверждаются норма-

тивы сбросов загрязняющих веществ в ВО со сточными водами (СВ). Раз-

работка указанных нормативов включает в себя расчет допустимого соста-

ва СВ путем решения задачи, обратной задаче прогнозирования качества 

воды ВО: рассчитываются концентрации веществ в СВ, не приводящие к 

превышению законодательно утвержденных предельно допустимых кон-

центраций (ПДК) веществ в ВО.  

Одной из методических проблем нормирования водоотведения явля-

ется неучет возможной взаимозависимости концентраций веществ на вы-

ходе из очистных сооружений (ОС). Данное обстоятельство может привес-

ти к технологически недостижимому результату расчета: сочетание рас-

четных допустимых концентраций веществ в СВ окажется нереальным для 

рассматриваемых ОС. Помимо функциональной зависимости (например, в 

случае содержания в воде сложных веществ), зависимость концентраций 

может носить и стохастический (вероятностный) характер. Подобная зави-

симость возникает в силу комплексного характера очистки, а также в силу 

наличия ряда случайных природных и технических факторов, влияющих 

на эффективность очистки. При этом целесообразно в качестве случайных 

величин рассматривать не выходные концентрации, а степень очистки ве-

ществ 

  C/xCd  ,      (1) 

где С, х – соответственно входная и выходная концентрации. 

В случае наличия статистически значимой стохастической зависимо-

сти между степенью очистки СВ по двум веществам предлагается сле-

дующий порядок расчета их допустимых концентраций. Полагаем, что 

степень очистки 1-го вещества указана в проектной документации на ОС и 

потому данное вещество рассматриваем как базовое, а его концентрацию 

на выходе из ОС х1 рассматриваем как регулируемую, определяемую ре-

жимом работы ОС. Также полагаем, что концентрация 2-го вещества на 

выходе из ОС х2 стохастически связана с величиной х1:  

  
122

xxx , 

где  – случайная величина. 

Задача заключается в определении максимально возможных концен-

траций х1 и х2, удовлетворяющих условиям: 

1)  
111

ПДКxy  ; 

2)   pПДКy 
22

, 
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где y1, y2 – концентрации соответствующих веществ в ВО; р – принятая в 

данной задаче надежность. 

Порядок решения задачи следующий. 

1. Определяется регрессионная зависимость между степенью очист-

ки обоих веществ 


212

dbdad ,    (2) 

где а, b – параметры регрессии;  – невязка (случайная величина с нулевым 

матожиданием). 

2. Определяется функция распределения f. При этом, согласно цен-

тральной предельной теореме, с высокой степенью достоверности можно 

предположить нормальный закон распределения величины . 

3. Концентрация 2-го вещества в контрольном створе ниже выпуска 

СВ y2 рассматривается как случайная величина 

  
qQ

Cq
y

qQ

Cq

qQ

xdCqQC
y

фон














 2

2

2122

2

1
, 

где q, Q – расходы соответственно СВ и воды в реке выше выпуска СВ; 

Сфон – фоновая концентрация 2-го вещества. 

4. Определяется функция распределения величины y2 исходя из пра-

вила, согласно которому если две случайные величины  и  связаны ли-

нейной зависимостью  BA , то функции распределения обеих величин 

связаны зависимостью 
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Таким образом,  
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При этом важно отметить, что, поскольку степень очистки d2 неиз-

вестна и оценивается приближенно с помощью регрессионной модели (2), 

то параметры 
2y

f  зависят от х1. Поэтому можно записать 

 
2122

y,xff
yy

 . 

5. Окончательно искомая величина x1 находится из уравнения 

  pdyy,xf
ПДК

y
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2

2
, 

где р – принятая в данной задаче надежность. 

Согласно (1) и (2), математическое ожидание концентрации 2-го ве-

щества равно 

   bdaCdCx 
12222

11 . 

Таким образом, предложенный алгоритм расчета допустимого соста-

ва СВ с учетом стохастической зависимости концентраций загрязняющих 

веществ после очистки обеспечивают требуемое качество воды ВО с за-

данной вероятностью. 
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ЕКОЛОГІЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ 

 
Г.Г.Глухова, к.пед.н., доцент каф. хімії і екології  Херсонського національного технічно-

го університету  

 

Для мешканців багатоповерхових будинків проблемою є своєчасний 

вивіз сміття і побутових відходів. В сучасних багатоповерхових будинках 

не передбачено роздільного збирання сміття, це робиться з митою змен-

шення затрат на будівництво. У одну шахту викидають і тверді побутові 

відходи , органічні відходи і електричні лампи з ртутним наповнюванням 

[1,2] і т.п. Все це, в найкращому випадку, один раз на добу вивозиться на 

сміттєвий полігон. До речі, у нашій країні площа сміттєвих полігонів за-

ймає близько 4% території [3]. Сморід від полігонів наносить шкоду ото-

чуючому середовищу, а оскільки більшість полігонів знаходяться близько 

населених пунктів, то страдають мешканці, які проживають у цієї місцево-

сті. Справа у тому, що на полігони вивозять усе підряд, нажаль без сорту-

вання, порушуючи постанову Верховної Ради України від 6 жовтня 2005 p 

ғ 2967-IV [4].  

У Херсоні були створені спроби провести роздільний збір побутових 

відходів. Виставили, як дослідження, біля ряду будинків роздільні контей-

нери для твердих відходів, органічних відходів, для пластмаси, для скла. 

Провели роботу з населенням будинків, як користуватись контейнерами, у 

який колір що викидати. Все було чудово до того часу, поки не прийшла 

машина для збору побутового сміття і все сортоване сміття завантажили у 

загальний кузов без сортування, все у одну купу та повезли на полігон, 

який знаходиться на краю Херсона. 

Які можна надати рекомендації: 

1). Потрібно почати будувати сміттєпереробні заводи або цехи. 

2) Налагодити роздільне збирання побутових відходів комунальними 

службами. 

3) Забезпечити роздільний вивіз побутових відходів на сміттєпереро-

бні заводи або цехи. 

4). Проводити постійно роз‘яснювальну роботу з населенням по роз-

дільному збору побутових відходів. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ ПОШУК ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ  

ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН 

 
В.В.Кукуєва, доцент, к.х.н., начальник каф. процесів горіння Академії пожежної безпе-

ки ім. Героїв Чорнобиля 

 

Хладони належать до класу насичених флуоровуглеводнів, молекули 

яких можуть містити інші атоми галогенів. Ці речовини, зокрема 

бромовмісні насичені флуоровуглеводні та їх суміші, вперше набули ши-

рокого використання в галузі газового пожежогасіння у 60-х роках мину-

лого століття завдяки їх виключній вогнегасній здатності і відповідним фі-

зичним властивостям. Так хладон, що містить  1,1,2,2-

тетрафтордиброметан (114В2) має такі фізичні властивості: tплавл.= -110,5
0
С,  

tкип.= 47,3
0
С, ρ=2201 кг/м

3
 при: t.=20

0
С. Подальшим вивченням цих речовин 

було встановлено їх причетність до руйнування стратосферного озону 

(стратосфера знаходиться на висотах від 11 до 50 км, а максимальна 

концентрація озону спостерігається на висоті 25 км - це озоновий шар пла-

нети). Після вивільнення деякі хладони здатні зберігатися в атмосферних 

умовах десятиліттями і поступово підійматись до стратосфери, де вступа-

ють в реакції каталітичного руйнування озону, при цьому самі не витрача-

ються. Так, один атом хлору (СІ) чи брому (Вr), що вивільняється у 

стратосфері під дією ультрафіолетового випромінювання сонця, здатний 

брати участь у реакціях руйнування декількох молекул озону. Для 

запобігання негативного впливу вогнегасних сумішей на озоновий шар 

Землі, необхідний активний пошук нових речовин, які б володіли 

інгібувальними властивостями, але при цьому були б безпечні. У зв'язку з 

підписанням Монреальського протоколу хладони 13В1, 12В1 та 114В2 по-

трапили до переліку речовин (група II, додаток А), які мають найвищі 

озоноруйнівні властивості [1]. Значення озоноруйнівного потенціалу вка-

заних речовин відносно флуортрихлорметану становлять відповідно 10.0, 

3.0 та 6.0. Згідно з поправками до цього протоколу виробництво розвине-

ними країнами таких речовин мало бути припинене ще до 01.01.1994 року, 

а країнами, що розвиваються (пункт 1, стаття 5) - до 2010 р. Оскільки 

Україна не має власного виробництва цих хладонів, вона може, як і інші 

країни, використовувати для внутрішніх потреб лише наявні у своєму 

запасі або регенеровані хладони до повного їх вичерпання. З огляду на це, 

озоноруйнівні хладони вже не можуть закладатись у проекти новостворю-

ваних систем газового пожежогасіння. Протоколом рекомендовано як-

найшвидше виводити з використання і утилізувати ці речовини, не допус-

каючи значної емісії хладонів в атмосферу. У зв'язку з цим постала про-

блема розробки альтернативних вогнегасних речовин, які б мали близький 

до нуля озоноруйнівний потенціал, не чинили шкідливого впливу на лю-

дину та навколишнє середовище, мали близькі до традиційних хладонів 

фізико-хімічні властивості, що забезпечили
 
б мінімальні витрати на перео-

бладнання існуючих систем пожежегасіння.  
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               Хладон 13В1 (СF3Br), газоподібний за кімнатної температури, 

виявився безпечним для людини у концентрації, достатній для 

пожежогасіння, тому знайшов широке використання в стаціонарних уста-

новках газового пожежогасіння на промислових та інформаційно-

обчислювальних об'єктах, у комерційних структурах, в авіації та флоті. Ця 

речовина, як характерний представник галогеновмісних сполук була нами 

обрана для дослідження її інгібуючих властивостей. В якості альтернатив-

них інгібіторів горіння в науковій літературі [2,3] найчастіше  пропону-

ються структурні аналоги трифлуорометану. В той же час зазначається 

значно менша їхня ефективність. Найчастіше експериментатори не в змозі 

знайти істинну причину відмінності у властивостях аналогічних за своєю 

будовою речовин. В таких випадках квантово-хімічні  розрахунки стають 

надійним інструментом дослідження на рівні міцності хімічних зв‘язків 

між атомами в молекулах. 

 

Таблиця 1. Квантово-хімічний розрахунок ab initio з базисним набором  6-

31 G*енергії деструкції хладону 1301 та його структурних аналогів. 

 

Результати розрахунків (таблиця 1) свідчать про найменшу енергію 

утворення атомів хлору і брому, які вступаючи у взаємодію з атомарним 

гідрогеном беруть участь в інгібувальному циклі. Для CF3H, який в біль-

шості робіт пропонується як альтернатива хладонам можливі два шляхи 

реакції. При цьому енергетично більш вигідним є реакційний шлях, в ре-

зультаті якого утворюється стабільний дифлуорометилен-радикал і флуо-

роводень з високою енергією зв‘язку. Вважаємо, що саме цим пояснюєть-

ся значно менша вогнегасна ефективність трифлуорометану, якому часті-

ше приписують радше флегматичну дію на полум‘я.  
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Реакційний шлях  Ерозр,  ккал\моль 

CF3Br → Br
•
 + CF3

•
 34,1 

CF3Cl → Cl
•
 + CF3

•
 32,8 

CF3H → H
•
 + CF3

•
 90,4 

CHF3   CF2
••

 + HF 66.8 

http://www.ciesin.org/TG/PI/POLICY/montpro.html
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ПРОБЛЕМИ ХІМІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДИ ПРИ ЇЇ 

ЗНЕЗАРАЖУВАННІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
Т.В.Магльована, доцент, к.х.н., доцент каф. процесів горіння Академії пожежної без-

пеки ім. Героїв Чорнобиля 

 

Для забезпечення епідеміологічної безпеки постраждалих при над-

звичайних ситуаціях і контингенту рятувальників важливим є організація 

якісного водопостачання. Ускладнюється вирішення цієї проблеми при 

пошкодженні або виходу з експлуатації системи централізованого водопо-

стачання в населеному пункті, коли потрібні значні об‘єми питної води [1]. 

Оскільки не завжди є можливість доставки бутильованої води в потрібній 

кількості, то це інколи приводить до використання води не за призначен-

ням, що може викликати різноманітні захворювання. Альтернативою ви-

рішення даної проблеми є створення мобільних установок для отримання 

якісної питної води в умовах надзвичайних ситуацій.  

Різноманіття хімічних речовин і сполук та складність управління ри-

зиками їх впливу на людину перетворили хімічні речовини в реальну за-

грозу для всього живого. Практично всі реагенти, що їх використовують 

для знезаражування води, добре розчинні у ній, деякі з них стабільні при 

зберіганні і транспортуванні, зберігають активність у широкому діапазоні 

температур. Проте, кількість відомих дезінфікуючих реагентів широкого 

спектру мікробіологічної дії та призначення досить обмежена, переважно – 

через їх низьку (у застосовуваних дозах) противірусну активність. Крім то-

го, надійність знезараження питної води може бути забезпечена лише при 

використанні дезінфектантів з пролонгованою дією та, бажано, відсутніс-

тю у них здатності до формування стійкі у патогенних мікроорганізмів, до 

спроможності утворювати побічні продукти дезінфекції [2-3]. 

Зазвичай для дезінфекції води і очищення її від хвороботворних бактерій 

та мікроорганізмів використовують препарати на основі хлору. Але хлор 

при температурі води 25–30ºС активно випаровується, створюючи специ-

фічний запах, а також подразнює слизові оболонки верхніх дихальних 

шляхів. Крім того, така вода викликає сухість шкіри та алергічні реакції. 

Нами спільно НТЦ «Укрводбезпека» (м.Київ) апробована установка 

для отримання питної води в роботі якої використовується принцип буль-

башково-плівкової екстракції «невідомої» води. Експериментальні дослі-

дження очистки води проводили з використанням біоцидного реагенту 

комплексної дії «Акватон-10» на основі  полігексаметиленгуанідин гідрох-

лориду (ПГМГХ), який є ефективним фунгіцидом та антисептиком. Його 

солі є поверхнево-активними сполуками і мають високу активність проти 

більшості патогенних мікроорганізмів, що спричинюють гнійні, респірато-

рні, включаючи туберкульоз, кишкові захворювання. Вони відносяться до 

обмеженого кола біоцидних препаратів, що можуть діяти як на аеробну, 

так і анаеробну мікрофлору [3-4].  
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Поліалкіленгуанідини, до яких належить ПГМГХ є речовинами, що 

нормально біорозкладаються та, будучи катіонними поліелектролітами, 

ефективно сорбуються забруднювачами води, що мають найчастіше аніон-

ну природу. Процеси біодеструкції суттєво прискорюються після перемі-

щення у донний шар, про що свідчить зниження на 80% вмісту гуанідино-

вих реагентів вже після першого переміщення через шар «активного му-

лу». А тому використання для обробки води, в умовах надзвичайних ситу-

ацій [5], у концентраціях, що не перевищують ГДК, не може представляти 

загрозу для гідробіонтів та є екологічно безпечним. 
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На сучасному етапі Україна потребує докорінного перегляду еколо-

гічної політики, перш за все, в частині максимально прискореного впрова-

дження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, термінового вирішення 
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питання раціонального використання накопичених відходів виробництва, 

мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС. 

Слід визнати, що значну частину плануємих заходів по ЧАЕС не бу-

ло доведено до кінця, вони не виправдали сподівань на очікувані результа-

ти, і тому є дві причини. 

Перша причина, що найчастіше називається в якості головної - це 

брак коштів для реалізації заходів, друга - недостатня обґрунтованість за-

ходів. 

Протягом останніх років Уряд України намагався зняти суперечності 

між чинним законодавством і економічними можливостями України, з од-

ного боку, та рівнем соціальної захищеності осіб, які постраждали внаслі-

док Чорнобильської катастрофи, і наростаючою соціально-психологічною 

напругою в різних суспільних групах громадян, з іншого, але помітних 

зрушень у цьому напрямі не сталося. 

Ефективність будь-яких засобів чи заходів визначається їх здатністю 

досягти покладеної мети у визначені терміни і з використанням визначе-

них ресурсів. При цьому постає питання наукової обґрунтованості власне 

мети, завдань, що мають бути виконані для її досягнення, шляхів ви-

конання поставлених завдань, визначених для їх виконання термінів та ре-

сурсів. 

Слід визнати, що рекомендації вчених у більшості випадків не реалі-

зуються у зв‘язку з відсутністю фінансування, але що найгірше – про них 

просто забувають. Проте, кошти, які необхідні для впровадження передо-

вих наукових технологій, є мізерними у порівнянні з майбутніми реальни-

ми прибутками. 

Так, наприклад зменшення вмісту 
137

Cs у м‘ясних та молочних виро-

бах як найбільш привабливих, базується на використанні відповідних ста-

ндартних технологій годівлі тварин [1]. 

У той же час є принципово нові наукові розробки [2,3], впроваджен-

ня яких, по-перше, суттєво, в 8-10 раз здешевить затрати на виробництво 

―чистих‖ м‘ясомолочних продуктів харчування; по-друге,  зменшить вміст 

у сировині також і важких металів, які відносяться до "традиційних" фак-

торів техногенного навантаження; їх надходження до організму людини, 

особливо вкупі з радіоактивним цезієм, є на сьогоднішній день однією з 

основних причин погіршення здоров'я населення України.  

Наведене характеризує стан справ фактично з усіма науковими роз-

робками екологічного напряму, у т.ч. і щодо мінімізації наслідків аварії на 

ЧАЕС.   

На наш погляд формування та розвиток діяльності, спрямованої на 

забезпечення техногенної та природної безпеки повинно здійснюватися  в 

загальному комплексі заходів, що затверджуються як державні та галузеві 

норми і правила органами виконавчої влади відповідно до галузей еконо-

міки та сфери своєї діяльності. Це передбачає розробку науково обгрунто-

ваної Національної програми безпеки життєдіяльності людини з відповід-

ним та обов‘язковим її фінансуванням. 
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Постановка проблеми. Сьогодні однією з основних проблем, 

пов`язаних з розвитком промисловості, є захист навколишнього середови-

ща від шкідливого впливу промислових підприємств.  

У зв`язку з цим світовою наукою інтенсивно розробляються питання 

екологічного захисту природи і середовища проживання людини, оцінки 

шкоди, заподіяної ним з боку промисловості. Об`єктивно склався синтез 

декількох наук - фізики, хімії, біології, біохімії, політичної економії та 

інших, об`єкти дослідження яких торкаються зазначених проблем. 

Економіка України прагне інтеграції у світову економічну систему, 

що потребує доведення національних стандартів сфери виробництва до 

рівня розвинутих країн. У свою чергу, досягнення цієї мети потребує  роз-

робки стандартних методик розрахунку оцінки впливу на навколишнє се-

редовище для підприємств різного профілю. Не менш важливим завданням 

є розробка методик оцінки впливу на середовище під час пожеж, вибухів, 

аварій, тобто - у надзвичайних ситуаціях [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Процес інтеграції економіки України до 

світової економічної системи не може відбуватися без введення жорстких  

екологічних норм функціонування промислових підприємств. За часи Ра-

дянського Союзу на території України було побудовано декілька великих 

промислових підприємств по зберіганню і переробці нафтопродуктів, які 

функціонують і сьогодні. Між тим, з причин поступового фізичного і мо-

рального старіння вони потребують сучасного вдосконалення систем по-

передження  аварій техногенного характеру, які можуть призвести до 

екологічних катастроф.  

Охорона водних об`єктів пов`язана з вирішенням величезної 

кількості проблем, ця задача у зв`язку з цим має комплексний багатогалу-

зевий характер. Однією з важливих проблем є раціональне використання 

водних ресурсів, попередження та ліквідація наслідків забруднення водой-
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мищ. Нафтопереробна промисловість відноситься до найбільш водоємких 

галуз. На сучасних нафтопереробних заводах втілюються нові 

водогосподарчі системи з максимально можливим скороченим водоспожи-

вання і водовідведення, повторним використанням очищених виробничих і 

зливневих стічних вод  [2]. 

Виклад основного матеріалу. В нафтопереробній промисловості є за-

води, оборотне водопостачання яких складає 99,3 - 99,8 відсотків, питома 

норма водовикористання скорочена до 0,3 - 0, 2 м
3
/ т.  

Створення перспективних схем водопостачання та каналізації на 

нафтопереробних заводах пов`язано з удосконаленням споруд і схем очи-

стки вод, розробкою та впровадженням ефективних методів глибокої до-

очистки з метою максимального повернення очищених вод, а також з ви-

користанням в схемах оборотного водопостачання поверхневого стоку. 

У схемах очистки нафтопродуктів стічних вод основними спорудами 

є нафтоловушки, у яких затримуються до 95-97 відсотків нафти, що 

повертається до технологічного процесу. Від якості роботи нафтоловушок 

залежить якість очистки води у наступних спорудах. 

До системи каналізації установок підготовки нафти потрапляють 

стічні води з високим відсотком солей і забруднені нафтою та механічними 

сумішами, концентрація яких знаходиться в різних межах і може досягати 

150 г/л. В якості споруджень локальної очистки використовуються як наф-

толовушки, так і відстійні резервуари. Робочий об`єм нафтоловушок 

забезпечує тривалість відстоювання стічних вод в межах 1-4 години. При 

наявності нафтопродуктів на вході від 1000 до 15000 мг/л нафтоловушки 

забезпечують зниження цієї концентрації до 150-350мг/л. 

При використанні резервуарів локальній очистці підлягають тільки 

стічні води від дегідраторів, що складає 90-95 відсотків від загальної їх 

кількості на установці. 

Кінетика відстоювання стічних вод, які утворюються у дегідраторах, 

демонструє, що основна маса нафтопродуктів виділяється в умовах жари 

височиною 0,5м  з проміжками часу 2 години. Звідти витікає, що об`єм 

резервуарів необхідно розраховувати, тому що час відстоювання цих вод 

досягає 20-30 годин. Недолік схеми відстоювання вод у резервуарі у 

складності видалення з нього осадку, що осів на дно. Для цього необхідно 

резервуар опорожнювати і очищати, що вимагає багато часу. Обсяг 

стічних вод, що утворився, залежить від профілю заводу. В основному на 

нафтопереробних заводах утворюються стічні води забруднені хлористими 

солями, нафтою і різними емульгаторами; вміщуючі сірководень, фенол та 

інші складові; вміщуючі різні органічні речовини. 

Схема споруджень очистки стічних вод, що використовується на 

нафтопереробних заводах, не в повну міру забезпечує ступінь очистки, що 

пов`язано з наладкою технологічного процесу, вимагають великих 

матеріальних витрат та є причиною забруднення навколишнього середо-

вища. 

В резервуарах, які постійно працюють на прийом і видачу мазуту для 
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збору підтоварної води та ливневих вод, передбачено збір її по системі 

каналізації до заглибленої ємкості об`ємом 100 м
3
.  

Висновок. Таким чином, за рахунок вищезазначених заходів можна 

очікувати підвищення ступеню захисту навколишнього середовища від 

шкідливого впливу промислових підприємств 
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Людина, її життя, здоров‘я і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Серед найважливіших завдань, спрямованих на за-

безпечення даного соціального пріоритету, держава визначила цивільний 

захист населення і територій. 

Процеси, що не піддаються контролю з боку людини та пов‘язані з 

життєвим циклом нашої планети, впливом на неї зовнішніх факторів, мо-

жуть викликати надзвичайні ситуації природного характеру. Атомна енер-

гетика, використання електричної та теплової енергії, обіг небезпечних ре-

човин обумовлюють потенційну небезпеку виникнення надзвичайних 

ситуацій, які прийнято називати техногенними. Надзвичайні ситуації мо-

жуть також виникати внаслідок дій воєнного характеру, терористичних 

актів та процесів соціально-політичного характеру. 

Не маючи можливості повністю усунути надзвичайні ситуації, 

суспільство вживає заходів щодо максимального зниження ймовірності їх 

виникнення та захисту населення, об‘єктів і територій [1]. 

У результаті глобального розвитку людської цивілізації проявилася 

стійка тенденція до збільшення кількості тяжких аварій, руйнівних 

стихійних явищ, небезпечних соціальних збурень, які в тій, чи іншій мірі 

притаманні і Україні. 

Об‘єкти господарювання та територія України продовжують перебу-

вати під негативним впливом вражаючих чинників природного та техно-
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генного походження, що призводять до виникнення надзвичайних ситуацій 

і небезпечних подій, загибелі людей на виробництві і в побуті, погіршують 

умови життєдіяльності населення, забруднюють навколишнє природне се-

редовище, завдають економічних збитків. 

Масштаби та особливості негативної дії небезпечних факторів у 

природній сфері традиційно визначались природними особливостями 

території України, несприятливими наслідками глобальних змін клімату, 

недотриманням норм і правил безпечного провадження господарської 

діяльності. 

У техногенній сфері рівень небезпеки посилюється високим рівнем 

фізичного та морального зносу основних виробничих фондів, обмеженим 

фінансуванням заходів безпеки, недосконалістю застосовуваних 

технологічних процесів багатьох галузей промисловості, об'єктивно 

недостатніми можливостями держави у сфері розвитку і реконструкції ви-

робничого потенціалу з дотримання сучасних вимог безпеки. 

Високий рівень розвитку технічно складного виробництва України, 

значний обсяг транспортування, зберігання й використання небезпечних 

(шкідливих) речовин, матеріалів та виробів, значне накопичення відходів 

виробництва та життєдіяльності, інші техногенні фактори суттєво вплива-

ють на рівень загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру. 

У промисловому комплексі України функціонує близько 1093 

об‘єктів на яких зберігаються або використовуються у виробничій 

діяльності понад 275 тис. тонн небезпечних хімічних речовин, у тому 

числі: 5,2 тис. тонн хлору, 129,1 тис. тонн аміаку та близько 140 тис. тонн 

інших небезпечних хімічних речовин [2].  

Як правило надзвичайні ситуації є динамічними незворотними про-

цесами, які розвиваються та протікають з великою швидкістю, характери-

зуються різноманітністю та високим рівнем вражаючих факторів. І реагу-

вання на них потребує відповідно високої оперативності, рішучості 

професіоналізму та злагодженості дій органів управління та підрозділів 

оперативно-рятувальної служби. У свою чергу така робота є можливою 

лише за умови ефективного управління. 

Недосконалість державного управління в умовах нарощування 

кількості і складності суспільних інфраструктур спричиняє збільшення по-

току помилкових і некомпетентних рішень, пов‘язаних з соціально-

економічним розвитком. 

Аналіз ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру свідчить про те, що існують суттєві проблеми в удосконаленні 

державного управління, яке має стати більш соціально, екологічно і 

інноваційно орієнтовним, більш ефективним і масштабним. 

Недосконалість державного управління в умовах нарощування 

кількості і складності суспільних інфраструктур спричиняє збільшення по-

току помилкових і некомпетентних рішень, пов‘язаних з соціально-

економічним розвитком [3]. При цьому особливо відчутним і загрозливим 
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стає недостатність аналізу і  пов‘язаного з прийняттям кардинальних 

рішень у системі управління суспільством. Однією з причин цього є 

відсутність критеріїв безпеки, які мають застосовуватися в процесі прий-

няття державних рішень. Парадигма сталого розвитку, висуваючи свою го-

ловну мету – підвищення якості життя, визначає, що умовою його досяг-

нення є вироблення і запровадження нового підходу до управління 

соціумом. Причому другою метою, яка підпорядкована головній, є ство-

рення системи управління безпекою розвитку. Сьогодні планування 

соціально-економічного розвитку суспільства має враховувати не лише 

політекономічні імперативи, але й нові вимоги щодо захисту населення від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Необхідною умовою ефективності державного управління безпекою 

суспільного розвитку є організація моніторингу і запобігання кризовим 

явищам. Система збирання і аналізу інформації має стати адекватною за-

дачею управління, щодо прогнозування і запобігання кризовим явищам в 

усіх сферах життєдіяльності. Однією з умов підвищення ефективності 

превентивної сфери є підсилення системності прогнозування і запобігання. 

Світовий досвід показує, що виникненню резонансних аварій і катастроф 

зазвичай передувала ціла низка причин і наслідків, які знаходяться на кор-

донах багатьох наукових сфер і їх аналіз потребує міждисциплінарного 

підходу.  

Відповідно виникає нагальна проблема створення методики 

оцінювання ефективності організації управління у надзвичайних ситуаціях 

техногенного та природного характеру. 
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НОВІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕОБХІДНОСТІ 

ПРОВЕДЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

 
О.О.Букі, ст. викладач каф. безпеки життєдіяльності Харківського національного уні-

верситету ім. В.Н.Каразіна 

 

В останні роки в Україні розроблено ряд нормативних документів з 

проведення екологічної експертизи ґрунтів. Проте основним нормативним 

документом, який регламентує порядок проведення екологічного обсте-

ження, є все ще ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к отбору проб». Цим ГОСТом встановлюються вимоги до ві-
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дбору проб ґрунту при загальних і локальних забрудненнях. При цьому до 

загальних забруднень відносяться забруднення, поширені по великій тери-

торії і викликані застосуванням хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), 

добрив, стічними водами тощо. 

Вищезгаданий ГОСТ включає в себе такі основні вимоги, які є осно-

вою для розробки методик екологічної експертизи:  

– відбір проб проводиться з урахуванням вертикальної структури, неод-

норідності покриву ґрунту, рельєфу і клімату місцевості, а також з ураху-

ванням особливостей забруднюючих речовин чи організмів; 

– відбір проб проводиться на пробних майданчиках, які закладаються так, 

щоб виключити спотворення результатів аналізів під впливом навколиш-

нього середовища; 

– при необхідності отримання порівняльних результатів проби незабруд-

нених і забруднених ґрунтів відбирають в ідентичних природних умовах; 

– при загальному забрудненні ґрунтів пробні майданчики намічають по 

координатній сітці , вказуючи їх номери і координати; 

– пробні майданчики на ґрунтах, забруднених імовірно нерівномірно, на-

мічають по координатній сітці з нерівномірними відстанями між лініями. 

Відстань між лініями сітки намічаються з урахуванням відстані від джере-

ла забруднення і переважаючого напрямку вітру; 

– при забрудненні ґрунту патогенними організмами і вірусами, що міс-

тяться в твердих або рідких відходах населених пунктів або тваринницьких 

комплексів, пробні майданчики наносяться на координатну сітку з ураху-

ванням розподілу цих речовин на площі; 

– при локальному забрудненні ґрунтів для визначення пробних майдан-

чиків приймають систему концентричних кіл, розташованих на диференці-

йованих відстанях від джерела забруднення, вказуючи номери кіл і азимут 

місця відбору проб; 

– у напрямку основного поширення забруднюючих речовин систему кон-

центричних кіл продовжують у вигляді сегмента, розмір якого залежить 

від ступеня поширення забруднення; 

– проби відбирають за профілем з ґрунтових горизонтів або шарів з таким 

розрахунком, щоб у кожному випадку проба представляла собою частину 

ґрунту, типової для генетичних горизонтів або шарів даного типу ґрунту. 

У доповіді описуються нові методи екологічної експертизи ґрунтів 

придатні для визначення необхідності проведення рекультиваційних захо-

дів. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ ЗЕМЛЕТРЕСЕНИЯ КАК ВОЗМУЩАЮЩИЙ 

ФАКТОР В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Е.В.Харламова, к.т.н., доцент каф. экологической безопасности и организации 

природопользования Кременчугского национального  университета им. 

М.Остроградского 

 

Техногенные землетрясения с точки зрения формирования 

экологической опасности стали объектом исследования ученых совсем 

недавно. Первые работы (например [1]) появились 15 лет тому назад. 

Существует значительное количество типов источников техногенных 

землетрясений [2], среди которых достаточно распространенными и 

мощными являются карьерные взрывы. 

В большинстве случаев опасность карьерных взрывов оценивают по 

степени повреждений, причиняемых зданиям и сооружениям. Однако, 

достаточно важен аспект влияния сейсмоволн на живые организмы. 

Многих учѐнных, например [3], занимали проблемы негативного влияния 

вибраций на человека. Тем не менее, техногенные землетрясения, как 

фактор формирования экологической опасности, изучены недостаточно.  

Объектом наших исследований выбран г. Кременчуг, 

характеризующийся высокой концентрацией карьеров по добыче гранита. 

Рассмотрим, частности, два карьера, расположенные в селитебно-

промышленных зонах. Поименуем их источниками ғ1 и ғ2. Граница 

карьерного поля источника ғ1 проходит на расстоянии всего 200 м от 

многоэтажной жилой застройки, приблизительно на таком же расстоянии 

от источника ғ2 расположена промышленная зона сталелитейного завода. 

Это делают их одними из наиболее опасных источников экологической 

опасности в регионе. 

Экспериментальные исследования сейсмоволн мы проводили с 

применением метода [4] непосредственной многоканальной регистрации 

кратковременных процессов, протекающих в геологической среде, с 

дальнейшим анализом амплитудно-частотных параметров сейсмоволн.  

Обнаружили что, максимальная зарегистрированная скорость 

смещения грунта под действием сейсмоволн соответствует землетрясению 

интенсивностью 6 баллов (по шкале МСК-64) на расстоянии порядка 250 м 

от источников. При этом интенсивность колебаний в районе жилой 

застройки не превышает указанного уровня, являющегося критическим по 

условию сейсмостойкости зданий [5]. Превышение санитарного норматива 

наблюдается на расстояниях до 5800 м.  

Результаты обследования жилого фонда в зоне расположения 

источника ғ2 (девятиэтажные панельные дома) показали наличие трещин 

на стенах, в местах нахождения которых зафиксирована повышенная 

влажность конструкционных элементов стены. 

Установлено, что непосредственно опасного физического действия 

на жителей взрывы не оказывают. Сейсмический эффект от  взрывов в 
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карьерах региона ощущается на протяжении 4-7 секунд. Такая 

кратковременность не способствует формированию непосредственной 

сейсмической опасности карьерных взрывов, поскольку угроза здоровью 

людей не возникает. Кроме того, фактор опасности нивелируется 

привыканием людей к такого рода воздействиям. Беспокойство 

(психологический дискомфорт) возникает при обнаружении механических 

повреждений зданий и сооружений. Поэтому, как нам представляется, 

целесообразно выделить психологически опасный уровень, который 

соответствует землетрясению интенсивностью 4 балла. Возникновение 

трещин в домах и появление в средствах массовой информации 

материалов по катастрофам, произошедшим в других регионах, являются 

факторами, которые постоянно удерживают население в состоянии 

психологического напряжения.  

С позиций антропоцентрического подхода определенную опасность 

с точки зрения прямого влияния техногенных землетрясений представляет 

медицинское учреждение (медсанчасти завода „КРАЗ‖), которое 

расположено на расстоянии порядка 1,2 км от источника ғ2. 

Зарегистрированная интенсивность в 2 балла является недопустимой. 

Таким образом, при расчете параметров взрывных работ в карьерах 

целесообразно учитывать влияние не только на близко расположенные 

объекты, но и, в отдельных случаях,   удаленные. Указанное 

обстоятельство в действующих нормативных документах не нашло своего 

отображения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Шмандий В.М.. Комир В.М., Бредун В.И. Экспериментальные 

исследования параметров колебания в геологической среде, которые 

вызваны источниками техногенной сейсмичности. - Научн. труды КГПУ 

―Проблемы создания новых машин и технологий‖, Кременчуг, 2001, 

вып.1(10), разд. 7 ―Экология и техногенная безопасность‖. – С. 603-308. 

2. Harlamova O.V., Shmandiy V.M., Bredun V.I. Analysis of Forming of 

Ecological Dander by Transport and Industrial Sources of Technogenic Seismus. 

- Conference Proceedings «The First Slovak-Ukrainian Conference of Young 

Scientists». – Banska Bystrica (Slovak Repablik): UMB, 2010. – P.57-61. 

3. Дергачев А.А., Данцинг Л.Г., Бортников П.Б. Сейсмические шумы в 

районе Новосибирска. – Геология и геофизика, 1984, N 1. – C. 77-84. 

4. Аппаратура и методика сейсмических наблюдений в СССР. 

Институт  физики  Земли  им. О.Ю. Шмидта АН СССР  . – М.: Наука,  

1974. –243 с. 

5. Будівництво у сейсмічних районах України: ДБН В.1.1-12:2006: Вид. 

офіц. – К.: Міністерство будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України, 2006. – 72 с. 



 168 

 

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ  

АВАРІЯХ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

Х.О.Кузьмич, н.с. Дніпропетровського національного університету залізничного тран-

спорту ім. академіка В.Лазаряна 

Л.О.Яришкіна, доцент, к.х.н., завідувач каф. хімії та інженерної екології Дніпропет-

ровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка 

В.Лазаряна  

 

Наше століття характеризується могутнім ривком в розвитку науки, 

техніки, обсягів виробництва та споживання, зростанням соціальних супе-

речностей, різким демографічним вибухом, погіршенням стану навколиш-

нього природного середовища. 

В даний час серйозною проблемою забруднення навколишнього се-

редовища є випадки залпових викидів хімічних речовин при аваріях з еко-

логічно небезпечними вантажами. Наслідками таких аварій можуть бути 

значне забруднення атмосфери, ґрунтів і водоймищ, пожежі, вибухи і т.п., 

що спричиняє захворювання і навіть загибель людей і тварин, довготрива-

ле виведення з нормального функціонування джерел водопостачання, де-

градацію ґрунтів та інші тяжкі наслідки. Значна кількість вантажів, що пе-

ревозяться, висока вантажонапруженість окремих ділянок, розширення 

асортименту вантажів, що транспортуються, природна тенденція до збіль-

шення швидкостей руху, нестача засобів для придбання і своєчасного якіс-

ного ремонту рухомого складу і ряд інших причин зумовлюють неможли-

вість повного виключення транспортних аварій з екологічно небезпечними 

вантажами. У разі виникнення аварій масштаби залпових емісій токсичних 

речовин в навколишнє середовище дуже значні. Слід врахувати, що кисло-

ти, що перевозяться, як правило концентровані, їх розливи призводять до 

суттєвих збитків.  

Причинами технологічних катастроф є: існування джерел ризику 

(високий тиск, висока температура, вибухонебезпека та ін.); дія чинників 

ризику (вибух, перевезення небезпечних вантажів); помилки обслуговую-

чого персоналу; конструктивні помилки у виготовленні і розміщенні обла-

днання; спотворення інформації при сумісних діях людей. Зародження те-

хнологічних катастроф може відбуватися: вибуховим процесом (хвилини); 

прискорено (години); повільно (дні); непомітно (місяці, роки). Встановити 

початок процесу зародження катастрофи можна тільки за допомогою регу-

лярної системи контролю за відмовами, збоями, неполадками [1]. 

Один з підходів до оцінки екологічних наслідків аварій полягає у ви-

значенні концентрації токсичних речовин в атмосфері і розповсюдження 

заражених повітряних потоків залежно від напряму і сили вітру, інших ме-

теорологічних умов, а також типу місцевості. Другий полягає у визначень 

екологічного збитку [2]. 

Кислоти впливають на навколишнє середовище як прямо, так і побі-

чно. Пряма дія – це те що ми спостерігаємо безпосередньо після аварії, не-
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пряма – може виявлятися поступово згодом. При розливі кислоти забруд-

нюються  природні води [3]. 

При виборі поглиначів  потрібно орієнтуватися на місцеві, дешеві й 

легкодоступні матеріали природного походження або на відходи вироб-

ництв. Наприклад, у регіонах з розвиненою чорною металургією та вироб-

ництвом будівельних матеріалів рекомендується використовувати відваль-

ні шлаки та відходи пінобетону; там, де широко представлена теплоенерге-

тика - зола ТЕС або котелень і т.п. Можливе використання піску, ошурок, 

стружок та інших матеріалів. Можливо також застосовувати і промислові 

сорбенти. Це дозволить значно зменшити час ліквідації наслідків аварій, 

використовувати дешеві та доступні матеріали в якості сорбентів та нейт-

ралізаторів, зменшити екологічні наслідки таких аварій, а також збитки за-

лізниць [4]. 

У доповіді наведені дані використання сорбційної ємності різних ви-

дів поглиначів та рекомендації щодо їх застосування при ліквідації наслід-

ків аварій. 
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ЯКІСНА ПИТНА ВОДА, ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ  
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ціонального університету цивільного захисту України 
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Аналіз основних джерел антропогенного навантаження поверхневих 

джерел водопостачання. Якість води основних джерел централізованого 

водопостачання значною мірою є суттєво відмінною від безпечних блоко-

вих значень її нормованих параметрів, що обумовлено: 

- незадовільною водогосподарською діяльністю; 

- забрудненням річкового стоку: органічними сполуками, фенолами, 

нітратами, нафтопродуктами, патогенними мікроорганізмами тощо;  

- загостренням проблеми водопостачання населення у сільській міс-

цевості у зв‘язку з постійним забрудненням поверхневих та підземних во-

дних джерел. 
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В Автономній Республіці Крим, у Донецькій, Луганській, Херсонсь-

кій, Хмельницькій, Одеській, Київській та ряді інших областей, у містах 

Вінниці, Одеса, Житомир немає альтернативних джерел централізованого 

питного водопостачання та ефективних технічних рішень для підготовки 

питної води з використанням поверхневих джерел водопостачання.  

Централізованим питним водопостачанням забезпечене населення 

усіх 445 міст країни, 829 із 911 селищ міського типу (91% їх загальної кі-

лькості) та 6,5 тис. із 28,6 тис. сільських населених пунктів. Майже 70% 

сільського населення користується для питних потреб місцевими джерела-

ми (до яких належать більш як 1,8 млн. шахтних і більш як 580 тис. дрібно 

трубчастих колодязів, численні саморобні каптажі, прируслові копанки 

тощо, які перебувають у незадовільному екологічному стані) або привіз-

ною водою. В 123 населених пунктах біля 16% питної води подається з ві-

дхиленням від вимог чинних нормативних документів (загальна жорст-

кість, сухий залишок, вміст заліза, мангану, нітратів, амонійних сполук 

тощо). Все це може призвести до виникнення екологічних небезпек. 

Близько 290 спеціалізованих підприємств галузі питного водопоста-

чання щодоби подають споживачам 7 млн. м
3
 питної води, 5,5 млн. м

3
 сті-

чних вод відводять через системи каналізації. 

Необхідною умовою досягнення високої якості питної води є якість 

джерела водопостачання.  

Основними джерелами антропогенного навантаження на поверхневі 

джерела водопостачання в Україні є: 

- промислові стічні води;  

- застарілі системи, водовідведення і очистки стічних вод; 

- побутові стічні води, в яких переважають фекалії, поверхнево-

активні речовини, жири, мікроорганізми, в т.ч. патогенні; 

- атмосферні опади, які містять хімічні речовини повітря промисло-

вого походження; 

- опади і талі води із сільськогосподарських угідь із залишками міне-

ральних добрив і засобів захисту рослин, органічних речовин; 

- стоки з міських вулиць – в них містяться нафтопродукти, феноли, 

оксиди важких металів; 

- відсутність в деяких регіонах Україні басейнового принципу управ-

ління, контролю та відповідальності за стан поверхневих джерел питного 

водопостачання. 

У стічних водах, що містять велику кількість органічних речовин, 

швидко розмножуються синьозелені і бурі водорості, фітопланктон, підвищу-

ється БСК. Як наслідок, у водоймищі починають переважати анаеробні 

процеси, що визначають евтрофікацію (підвищення біологічної продукти-

вності при накопиченні біогенних елементів під впливом антропогенних 

чи природних чинників). 

Особливу увагу необхідно звертати на забруднення джерел водопо-

стачання відходами життєдіяльності людей і тварин, оскільки вони можуть 

містити патогенні мікроби, гельмінти та ін. [8]. 
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Привертають увагу наслідки цвітіння води, викликаного ціанобактеріями 

(синьозелені водорості), що спостерігається в джерелах водопостачання. 

Залежно від виду бактерій можуть виділятися три типи токсинів: 

гепатотоксини, представником яких може служити мікроцистин, що 

здатний викликати смерть протягом доби після вживання за рахунок 

судинних порушень і геморагічних уражень печінки; нейротоксини; 

ліпополісахариди. Актиноміцети і ціанобактерії продукують геосмін та 2–

метілізоборисол, які надають воді небажаний присмак і мають низький 

поріг виявлення. 

 

 

ОЦІНКА РАЦІОНАЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИС-

ТАННЯ БАСЕЙНУ РІЧКИ ЛЕБЕДЯЧА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
О.В.Рибалова, доцент, к.т.н., доцент каф. охорони праці та техногенно-екологічної 

безпеки Національного університету цивільного захисту України 

С.С.Волошко, Т.О.Ляшенкова, Національний університет цивільного захисту України 

 

Відродження малих річок і раціональне використання їх водних ре-

сурсів має величезне значення, тому що в зв'язку з їх численністю вони яв-

ляються не тільки основним джерелом водокористування, але, насамперед, 

це - один з найважливіших елементів географічного середовища. 

Аналіз стану малих річок, особливо в індустріально розвинутих регі-

онах, свідчить про практично уже досягнуту межу використання водних 

ресурсів, незважаючи на зниження темпів водокористування і значне фі-

нансування державних і регіональних програм по охороні навколишнього 

середовища. Тому розробка пропозицій щодо пріоритетності впроваджен-

ня науково - обґрунтованого комплексу заходів з відродження та оздоров-

лення басейнів малих річок Харківської області є дуже актуальною зада-

чею. 

Господарська діяльність у значній мірі змінює водний режим малих 

річок та є причиною розвитку ерозії на водозборах, посилення замулення 

русел, зменшення здатності самоочищення рік, зміни гідробіологічних 

умов і заболочування заплавних земель. 

Скорочення лісистості водозборів, меліоративні заходи, які прово-

дяться без наукового обґрунтування, оранка річкової долини, надмірний 

випас худоби на схилах і в заплаві, випрямлення русел приводить до заму-

лення малих річок. 

Скидання неочищених і недостатньо очищених стічних вод підпри-

ємствами промисловості, комунального і сільського господарства приво-

дить до пригноблення як вищих, так і нижчих біоценозів, значно погіршує 

якість водних об'єктів, порушується стійкість їх екосистем, річка втрачає 

своє господарське і рекреаційне значення. 

Раціональність господарського використання водозбірної площі річ-

кового басейну визначається відповідно до методики [1] шляхом оцінки 
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коефіцієнту спрямованості процесів в басейнах малих річок (Кн), що ви-

значається відношенням величини негативного впливу антропогенних 

чинників на розвиток деградаційних процесів у екосистемах малих рік (Sа) 

до величини позитивного впливу природно-сформованих факторів (Sес). 

Якщо Sа
 
> Sес

 
, то

 
Кн >1, отже, антропогенні фактори впливають на ро-

звиток деградаційних процесів у екосистемах малих річок, що вимагає ви-

значення комплексу природоохоронних заходів на основі аналізу значимо-

сті впливаючих чинників, і оцінки негативних наслідків. 

При аналізі раціональності господарського використання водних ре-

сурсів і водозбірної площі малих річок рангують величини розораності (Р), 

урбанізованості (У), показники впливу водозабору (ВЗ) і скидання стічних 

вод підприємств промисловості, сільського і комунального господарства 

(СВ) на стан малих річок.  Показник, що має найбільшу величину вивча-

ється найбільш детально при визначенні комплексу природоохоронних за-

ходів. 

З метою визначення причин розвитку деградаційних процесів і ви-

значення заходів щодо їхньої стабілізації і збільшення стійкості малих рі-

чок до антропогенного навантаження рангують показники озерності (ПО), 

залуженості (ЛГ), лісистості (Л) і показник змінювання стоку річки (ВІ)  

Показникам з найменшою величиною присвоюється перший ранг і вони 

ідентифікують проблеми, на які необхідно звернути першочергову увагу 

при виборі заходів щодо захисту малих рік від забруднення і виснаження. 

Річка Лебедяча належить до басейну р. Сів. Донець і являється її лі-

вою притокою першого порядку. Басейн річки розташований в межах лісо 

- степової зони. Протікає річка по території Харківської області. 

Довжина річки 11 км, площа водозбору 38,4 км2, заліснена 9,7 %,  

заболоченість 0,1 %, розораність 79 %. 

Як свідчать розрахунки коефіцієнту спрямованості розвитку проце-

сів річка Лебедяча відноситься до річок з нераціональним господарським 

використанням, бо у  р. Лебедяча (Кн. = 1,544); 

Для визначення комплексу природоохоронних заходів необхідно 

проаналізувати вплив негативних та позитивних чинників, що відбувають-

ся в басейнах цих річок. Рангування негативних чинників в річках Лебедя-

ча, показало, що найбільший вплив на розвиток деградаційних процесів в 

цих річках має розораність. 

Розрахунки показали, що допустима розораність складає 0,41. Для 

досягнення оптимальної розораності треба зменшити її на 368,69 га. 

Для відродження річок оптимальне співвідношення площ лісистості, 

залуженості і розораності має надзвичайно важливе значення для поліп-

шення їх екологічного стану. 

Відродження малих річок може бути досягнуте шляхом усунення 

причин їхньої деградації і здійснення комплексу спеціальних організацій-

них, агротехнічних, лісомеліоративних і інших відбудовних водоохорон-

них заходів на основі аналізу раціональності господарського використання 

їхніх водних ресурсів і земель водозбірної площі. 
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Недостатній облік екологічного фактора, виділення засобів на при-

родоохоронну діяльність за залишковим принципом, відомчий підхід і інші 

недоліки і прорахунки в попередні роки обумовили небезпечне загострен-

ня екологічних проблем. В умовах сучасного дефіциту фінансів, енергети-

чних матеріально-технічних ресурсів неповнота обліку взаємодії екологіч-

ного, економічного і соціального комплексів негативно позначається на ре-

зультатах природоохоронних рішень. 

В Донецькій області головними чинниками, що негативно впливають 

на навколишнє природне середовище є процеси урбанізації і гірничо-

металургійна промисловість, енергетика, сільське господарство і транс-

порт. 

З метою розробки пропозицій щодо пріоритетності впровадження 

комплексу природоохоронних  заходів в роботі [1] дана комплексна оцінка 

екологічного стану областей України за формулою: 

3 ІзІвозІвЕ  ,                                 (1) 

де  

Ів - інтегральний показник стану поверхневих вод; 

Івоз - інтегральний показник стану атмосферного повітря; 

Із - інтегральний показник стану ґрунтів і земельних ресурсів. 

Відповідно до значення комплексного показника (Е) екологічного 

стану регіону привласнюється відповідний клас (табл.1). 

Таблиця 1 - Класифікація екологічного стану регіону   

Клас еколо-

гічного ста-

ну 

1 – доб-

рий  

2 - задові-

льний 

3 - посере-

дній 

4 - пога-

ний 

5 – важ-

кий 

Значення (Е) 0 – 0,19 0,2 – 0,39 0,4 – 0,59  0,6 – 0,79 0,8 – 1,0 

 

Як показали розрахунки, в найбільш небезпечному стані знаходяться 

промислові регіони України: Донецька область -  поганий стан (4 клас) та 

небезпечний ризик (5 клас); Дніпропетровська область -  посередній стан  
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(3 клас) та небезпечний ризик (5 клас); Запорізька область - посередній 

стан  (3 клас) та небезпечний ризик (5 клас); Луганська область - посеред-

ній стан  (3 клас) та небезпечний ризик (5 клас). 

Методика комплексної оцінки екологічного стану регіону [1] дозво-

ляє визначити причини незадовільного стану шляхом рангування інтегра-

льних показників стану поверхневих вод, атмосферного повітря і земель-

них ресурсів. Небезпечний екологічний стан Донецької області обумовле-

но насамперед поганим станом ґрунтів і земельних ресурсів (Із = 0,705). За 

значенням інтегрального показника стану атмосферного повітря 

(Івоз=0,612) Донецька область також відноситься до 4 класу (табл.1). Зна-

чення інтегрального показника стану поверхневих вод (Ів = 0,54) дозволяє 

привласнити 3 клас (посередній), але в умовах надзвичайного антропоген-

ного навантаження на екологічний стан басейну р. Сіверський Донець еко-

логічний ризик порушення стійкості водних екосистем відповідає 4 класу 

(високий ризик) [1]. 

Відповідно до методики оцінки екологічного ризику погіршення 

стану ґрунтів та земельних ресурсів [1,2] стан земельних ресурсів визнача-

ється за наступними індикаторними показниками: показник господарсько-

го використання земель, показник розораності земель, середній вміст гу-

мусу, показник стійкості ґрунтів, стійкість ґрунтів щодо підкислення, стій-

кість ґрунтів щодо підлуження; показник досягнення оптимальної лісисто-

сті, показник заповідності, показник еродованості, показник деградованих 

сільськогосподарських земель, показник поширення екзогенних геологіч-

них процесів. 

Показник господарського використання земель Донецької області 

складає 91,8%, показник розораності земель складає 63,3%, показник запо-

відності області складає 3,52 %, показник еродованості складає 42,6 %, а 

показник стійкості ґрунтів дуже низький – 0,36. Накопичення промислових 

і побутових відходів та непридатних для використання пестицидів обумов-

лює небезпечний екологічний ризик порушення стійкості природних еко-

систем Донецької області.  

Покращення екологічного стану Донецької області залежить від ефе-

ктивності впровадження сучасних екологічно безпечних технологій про-

мислового виробництва і достатнього фінансування природоохоронних за-

ходів. 
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Луганська область є одним з найбільших промислових регіонів 

України, де концентруються підприємства паливно-енергетичного компле-

ксу, гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості, важкого ма-

шинобудування, будівельної галузі, а також агропромислового комплексу, 

що обумовлює надзвичайно високе навантаження на екологічний стан ре-

гіону і є основною причиною забруднення навколишнього природного се-

редовища та розвитку захворюваності і збільшення смертності населення. 

Загальна площа земель Луганської області становить 2668,3 тис. га, у 

тому числі за деякими категоріями та угіддями: сільгоспугіддя загалом - 

1909,4 тис. га;  ліси та інші лісовкриті площі - 355,1 тис. га; землі природо-

охоронного призначення - 72,2 тис. га;  землі водного фонду -  22,0 тис. га;  

землі рекреаційного призначення - 4,9 тис. га; забудовані землі -  128,3 тис. 

га; відкриті незаболочені землі (піски, яри, землі під зсувами, щебенем, га-

лькою,  голими скелями - 188,8 тис. га. 

Найбільша частка у структурі земель належить сільгоспугіддям – 

1909,4 тис. га, або 71,6 % від загальної площі області. Землі області харак-

теризуються різноманітністю ґрунтів, частина їх має несприятливі водно-

фізичні і хімічні властивості [1]. 

Стан забруднення ґрунтів визначається за наступними показниками: 

радіоактивне забруднення, хімічне і бактеріальне забруднення ґрунтів та 

пестицидне навантаження. 

Оцінка стану земельних ресурсів визначається за наступними інди-

каторними показниками: показник господарського використання земель, 

показник розораності земель, середній вміст гумусу, показник стійкості 

ґрунтів, стійкість ґрунтів щодо підкислення, стійкість ґрунтів щодо підлу-

ження; показник досягнення оптимальної лісистості, показник заповіднос-

ті, показник еродованості, показник деградованих сільськогосподарських 

земель, показник поширення екзогенних геологічних процесів. 

Для оцінки екологічного стану ґрунтів і земельних ресурсів  та ви-

значення антропогенного навантаження на них використано офіційні дані 

екологічних паспортів областей України та регіональні звіти про стан на-

вколишнього природного середовища, а також Національна доповідь про 

стан навколишнього природного середовища у 2011 році. 

За значенням інтегрального показника стану ґрунтів і земельних ре-

сурсів (Із = 0,496) Луганська область відноситься до 3 класу з посереднім 

станом.  
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Екологічний ризик як ймовірність порушення стійкості екосистем 

залежить від існуючого стану компонентів екосистеми та впливу сучасного 

або потенційного антропогенного тиску.  

Значний ризик погіршення стану ґрунтів і земельних ресурсів в Лу-

ганській області (0,42) обумовлено високим значенням показника антропо-

генного тиску на ґрунти. 

При оцінці антропогенного навантаження на стан земельних ресурсів 

враховуються обсяги утворення промислових та твердих побутових відхо-

дів, а також обсяги накопичення непридатних або заборонених до викори-

стання пестицидів та обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря. 

Показник господарського використання земель Луганської області 

складає 83,44 %, що негативно впливає на розвиток ерозійних і деграда-

ційних процесів. Показник еродованості складає 47 %.  

Показник поширення екзогенних геологічних процесів складає 

74,2 %, що дозволяє віднести Луганську область до 5 класу небезпеки. 

Показник заповідності області складає 3,19 %, що значно менш сере-

дньо українських показників.  

Основним негативним чинником впливу на стан ґрунтів і земельних 

ресурсів Луганської області є накопичення промислових і побутових від-

ходів, а також непридатних для використання пестицидів. Показник впли-

ву промислових і побутових відходів на стан ґрунтів Луганської області 

значно перевищує середньо українські показники (5 клас небезпеки). За 

даними Національної доповіді про стан навколишнього природного сере-

довища України площа зайнята сміттєзвалищами та полігонами побутових 

відходів в Луганській області складає 321,6 га. 

Одним з пріоритетних напрямів мінімізації накопичення промислових 

відходів є повернення їх у виробництво з метою вилучення цінних компоне-

нтів і використання їх як вторинних ресурсів. 

Розв'язання проблеми відходів має розглядатися з позицій так звано-

го промислового метаболізму, згідно з яким економіка, структура вироб-

ництва і споживання, а також якість життя є єдиною системою і відповід-

но єдиною соціально-економічною проблемою. 
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В умовах надзвичайної ситуації в навколишньому природному 

середовищі (наприклад, пожежі) виникає необхідність оцінки наслідків її 

можливого негативного впливу на природні об‗єкти. В доповіді 

розглядається питання оцінки якості водних джерел як абіотичних складо-

вих природних екосистем. Показано, що дослідження стану якості води 

можна проводити за низкою параметрів. Залежно від вимог, що ставляться, 

обирається кількість показників та методики їх визначення.  

При моніторинзі навколишнього середовища та для оцінки можли-

вих наслідків надзвичайних ситуацій доречно використовувати прості, 

швидкі та недорогі методики, а показник, що визначається, повинен давати 

точну та вичерпну інформацію щодо стану водних джерел. На думку 

авторів, цим потребам максимально відповідає показник 

електропровідності, який визначається за допомогою кондуктометра. 

Виходячи із зазначеного, мета роботи – дослідити можливість вико-

ристання електропровідності для дослідження стану водних джерел при 

моніторинзі довкілля. 

Зміна сольового складу водного джерела, що обов‗язково 

відбувається при його забрудненні (попіл при пожежі, розлив хімічної ре-

човини тощо) відразу приведе до зміни значення параметру 

електропровідності цього джерела [1]. За різницею між підвищеним зна-

ченням електропровідності джерела внаслідок надзвичайної ситуації та йо-

го постійним природним значенням можна швидко оцінити стан сольового 

забруднення даного об‗єкта [1]. Тобто необхідно перш за все мати уявлен-

ня про природнє значення параметру електропровідності цього об‗єкта. 

В роботі досліджувались природні водні джерела Тростянецького 

району на Сумщині. У якості об‗єктів виступали: джерело в межах 

м. Тростянець, джерело в заповіднику «Нескучне» та озеро в заповіднику 

«Нескучне».  

Показано можливість використання електропровідності, виміряної 

методом прямої кондуктометрії, для прискореного дослідження стану вод-

них джерел. Отримано, що найвищу електропровідність має вода джерела 

в заповіднику «Нескучне», яка майже в 2.5 рази більше значення електроп-

ровідності води в озері. Похибка вимірювань не перевищує 2 %. 
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІІ ТРАВЛЕННЯ ПОВЕРХНІ МЕТАЛУ 

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СТАЛЕВОГО ДРОТУ 

 
І.І.Іванов, доцент, к.т.н., доцент каф. інженерної екології та охорони праці Національ-

ної металургійної академії України 

А.Г.Рябоконь, Національна металургійна академія України 

 

Техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в ба-

гатьох регіонах Дніпропетровської області досягло загрозливого рівня. За-

гальний забір води із всіх джерел складає по області біля 2600 млн. м
3
, 

об'єм скинутих у поверхневі водні об'єкти стічних вод 1700 ÷1800 млн. м
3
, 

з яких 340 ÷ 350 млн. м
3 
незадовільно й не повністю очищених стічних вод, 

що становить четверту частину по Україні. 

Металургійні підприємства є одними з головних забруднювачів вод-

ного басейну. Особливо небезпечним є скид вод, що утворюються у проце-

сі травлення металу. Цей процес необхідний для зняття поверхневого шару 

забруднень, жирової плівки, окалини з напівфабрикату перед основними 

технологічними операціями виробництва продукції і виконується шляхом 

занурення сталевих виробів у розчин сірчаної  або соляної  кислоти. Кар-

динальним рішенням проблеми зниження негативного впливу на довкілля 

стоків цього виробництва є удосконалення технології травлення металу.  

 На ВАТ «Дніпрометиз» вода технічної якості використовується у 

сталедротному комплексі на готування розчинів солянокислого травлення 

катанки перед волочинням, а у цеху металопокриттів - перед нанесенням 

на дріт цинкового покриття; промивань металу в гарячій та холодній 

воді після травлення; готування вапняних розчинів для нейтралізація кис-

лотних залишків після промивки. Відведення стічних вод підприємства 

здійснюється в  каналізаційні мережі міста й у ставок-випарник.  

Існуюча технологія передбачає травлення металу у 15 ’ 20%-ному 

розчині НСl та 2% FeCl2 при 40 ’ 50
О
С на протязі 10 ’ 40 хвилин. Її недо-

ліками є значні енерговитрати на підтримання підвищеної температури у 

травильних ваннах, інтенсивний випар шкідливих газів з неї, в основному,  

у вигляді хлористого водню і велики обсяги кислотних стоків з відпра-

цьованих травильних розчинів. Тому запропанована технологія і установ-

ка травлення катанки й дроту з вуглецевої сталі при знижених температу-

рах (20 ’ 25°С) у сполучені з безперервною регенерацією відпрацьова-

них травильних розчинів (див. рисунок). Це усуває летючість соляної 

кислоти й одночасно забезпечує високу якість травлення; підігрів травиль-

ного розчину не потрібний.  

Добавка солей тривалентного хлорного заліза (FeCl3) в розчин 

соляної кислоти підвищує середню швидкість процесу при низькотемпе-

ратурному травленні майже в 2 рази. Для підтримки заданих параметрів 

процесу, забезпечення постійної швидкості й продуктивності травлення 

застосовується метод електродиалізної регенерації відпрацьованого тра-

вильного розчину. З цією метою в агрегаті між травильною ванною 1 і 
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диалізатором 2 безупинно циркулює кислотний розчин. Він проходить 

через фільтр 3 механічного очищення, який затримує домішки, що не роз-

чинилися.  

Диалізатор розділений на три секції іоннообмінними мембранами 

МА-41-Л. Через середню секцію циркулює травильний розчин (аноліт) на 

графітовому аноді; відбувається        окислювання  продукту     травлення - 

хлористого заліза FeCl2 у  хлорне  (травитель) FeCl3. У крайніх секціях на 

катодах з титанового сплаву хлористе залізо відновлюється до металевого.  

 

 
 

Рисунок  - Схема агрегату для низькотемпературного травлення вуглецевої сталі  у ро-

зчині соляної кислоти із хлорним залізом і регенерації відпрацьованого кислотного роз-

чину. 

 

Одночасно хлорид-іони мігрують із католіта в аноліт, де йдуть на 

утворення FeCl3. Окислювання FeCl2 в аноліті й відновлення надлишкової  

кількості сполук заліза в католіті можна проводити при напрузі 8-10 В і 

відстані між електродами до 10 см. З анодної секції окислений роз-

чин повертається у ванну травлення. З катодної секції розчин злива-

ється в змішувач 4.Туди надходить концентрована соляна кислота для 

корегування густини розчину, який знову подається на травлення.  

Таким чином, запропанована технологія забезпечує якісне тра-

влення, зростання його швидкості та зменшення витрати кислоти на 

нього. З-за припинення газовиділень покращуються умови роботи 

персоналу і зменшується кількість шкідливих домішок у вентиляцій-

них викидах. Регенерація і повторне використання травильного роз-

чину практично ліквідує проблему кислотних стоків; створюється 

екологічно чистий замкнутий цикл. Побічним продуктом травлення є 

порошок електролітичного заліза, виділюваний на катоді диалізато-

ра.  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ  

НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТХОДАМИ ВОДОПОДГОТОВКИ ТЭС 

 
И.И.Иванов, доцент, к.т.н., доцент каф. инженерной экологии и охраны труда Нацио-

нальной металлургической академии Украины 

И.В.Харчик, Национальная металлургическая академия Украины 

 

Проблема загрязнения воды отходами промышленности, особенно 

нефтепродуктами, приняла угрожающий характер. Нефтяные пленки на 

поверхности водоема препятствуют аэрации и естественному самоочище-

нию воды. Тяжелые фракции нефтепродуктов оседают на дно, что ведет к 

гибели организмов, обитающих на нем. Слабая окисляемость в воде опре-

деляет их длительное губительное воздействие на флору и фауну. Источ-

ником появления нефтепродуктов в сточных водах тепловых электростан-

ций (ТЭС) являются мазутные хозяйства, электротехническое оборудова-

ние, вспомогательные службы. 

Кроме того, в процессе водоподготовки на ТЭC - при осветлении во-

ды, снижении ее щелочности, умягчении образуются значительные объе-

мы шламов химической водоочистки. Они накапливаются в шламоотвалах, 

усиливая экологическую нагрузку на прилегающие территории. Только 

ТЭС «Днепроэнерго» ежегодно сбрасывает до 7 тыс. т шламов. Основны-

ми методами ликвидации данных отходов остаются сушка и сжигание, яв-

ляющиеся экологически небезопасными. 

Наиболее перспективными из методов глубокой очистки сточных 

вод являются адсорбционные процессы, позволяющие извлекать из сточ-

ных вод ценные компоненты с их дальнейшей утилизацией. Особый инте-

рес представляет оценка возможности комплексного решения этих про-

блем путем использования шламов водоподготовки в качестве доступного 

сорбента для очистки нефтесодержащих стоков [1]. 

По данным анализов (табл.) в составе шламов Приднепровской ТЭС 

преобладают основные компоненты  СаО и СаСО3, которые обладают зна-

чительной сорбционной емкостью [2]. Для определения сорбционной спо-

собности использовался высушенный  шлам  влажностью  2,5 ’ 3,8 %  и  

насыпной  плотностью  около 560  кг/м
3
. Гранулометрический  состав об-

разцов достаточно  однородный, крупность зерен – 1,2 ’ 1,9 мм при прак-

тическом  отсутствии  мелкодисперсных  частиц. Нефтепродукты, наибо-

лее распространенные в сточных водах ТЭС, - турбинное масло, дизельное 

топливо, бензин и мазут. 
Таблица  -  Химический состав шламов водоподготовки Приднепровской ТЭС, % 

масс. 

СаО SiO2 MgO FeO 

43 – 45 10 – 11 2,6 – 2,8 2,5 – 2,7 

Al2O3 K2O Na2O СаСО3 

1,6 – 1,7 0,66 – 0,78 ≤ 0,12 ~40 

При погружении образца шлама в нефтесодержащую сточную воду 
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его сорбционная способность реализуется уже в течение первого часа кон-

такта и достигает величины 5,7 г/г (рис.).  

 
Рисунок – Сорбционная емкость шлама для замазученной воды 

 

Использование шламов химводоочистки ТЭС в качестве сорбента 

позволяет комплексно решить проблему глубокой (до 95%) очистки сточ-

ных вод от нефтепродуктов перед их сбросом в водоемы, сокращения объ-

емов шламов при складировании и этим обеспечить существенное умень-

шение техногенной нагрузки на окружающую среду. Частичная замена ак-

тивированного угля, используемого для доочистки воды, шламом химво-

доочистки снижает затраты на приобретение сорбентов.  

Данный отход производства образуется в больших количествах, а 

расчетная теплота сгорания шлама, насыщенного уловленными нефтепро-

дуктами, сравнима с теплотой сгорания каменных углей (22 ’ 23 кДж/кг). 

Поэтому рациональным технологическим решением является отказ от ре-

генерации отработанного сорбента и его утилизация путѐм добавки к ос-

новному топливу при сжигании на ТЭС. Этим исключается опасность вто-

ричного загрязнение воды, связанная с регенерацией, появляется дополни-

тельный энергоресурс для нужд ТЭС, обеспечивается экономия природных 

ресурсов.  
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ОГНЕВОЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ВЫБРОСОВ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 

ПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА 

 
И.И.Иванов, доцент, к.т.н., доцент каф. инженерной экологии и охраны труда Нацио-

нальной металлургической академии Украины 
Е.Ю.Хребтова, Национальная металлургическая академия Украины 

 

На предприятиях металлургии и машиностроения Днепропетровска 

работает большое количество литейных цехов. Эти производства вызыва-

ют справедливую критику как со стороны экологов, так и со стороны насе-

ления. В среднем при выпуске 1 т отливок в атмосферу выбрасывается от 

200 до 300 кг оксида углерода, до 10 кг оксидов азота и серы, от 0,5 до 1,5 

кг фенола, формальдегида, аммиака, ароматических углеводородов. Эти же 

компоненты в  больших  количествах  попадают в рабочую зону производ-

ственных помещений, что становится  причиной  ухудшения  состояния  

здоровья  работников цеха; загрязнение атмосферы прилегающих  районов 

пагубно  влияет  на  условия  жизни  населения. 

Основными источниками  выделения  вредных веществ являются ва-

гранки для плавки черных и цветных металлов.  В ваграночных газах со-

держится от 5,5 до 28,5% ядовитого оксида углерода, причем при концен-

трации СО в воздухе более 12,5 – 13%  эти газы становятся взрывоопасны-

ми. Выбросы ароматических углеводородов, хотя и невелики по массе, но 

чрезвычайно опасны. По мнению академика РАН Ю. А. Израэля, в про-

мышленных городах опасность для здоровья, например, бенз(а)пирена не 

только соизмерима с радиацией, но и превосходит ее. Риск онкозаболева-

ний от него в течение жизни такой же, как и при облучении в 200 – 250 

бэр. (Следует напомнить, что при облучении в дозах 100 – 150 бэр разви-

вается острая лучевая болезнь). 

В сталефасонолитейном цехе ОАО «Интерпайп – НТЗ» установлено 

2  вагранки для выплавки чугуна производительностью 7 т/час каждая. 

Очистка отходящих газов от пыли осуществляется с помощью пылеосади-

тельных камер размерами  5840 × 4460 × 4600  мм; улавливания или обез-

вреживания компонентов газовых загрязнителей не предусмотрено. В табл. 

1 приведены данные по фактическому выбросу загрязнителей атмосферы 

из этих агрегатов, а табл. 2 – результаты измерений концентрации  оксида  

углерода  в  воздухе  на некоторых рабочих местах цеха. Из них видно зна-

чительное – в 1,5 ’ 3 раза превышение ПДКр.з. для СО, составлящего 20 

мг/м
3
. 

В табл. 3 приведены результаты расчета  максимальной  концентра-

ции  вредных  веществ  от выбросов отходящих газов  вагранок  СФЛЦ  в  

приземном  слое  атмосферного  воздуха на границе санитарно – защитной 

зоны при    неблагоприятных  метеоусловиях согласно ОНД 86, а также 

значения их максимальных разовых ПДК. Отсюда очевидна необходи-

мость снижения концентрации СО в сбросных газах вагранок для умень-

шения техногенной нагрузки на воздушный бассейн прилегающих терри-



 183 

торий, улучшения условий труда обслуживающего персонала, обеспечения 

безопасности эксплуатации оборудования. 

Таблица 1 - Выбросы  вредных  веществ из вагранок СФЛЦ, г/с 

Вагранка Ингредиенты 

FeO SO2 NOx CO Углеводороды 

ғ 1 0,076 0,524 0,025 108,749 1,156 

ғ 2 0,069 0,614 0,024 112,525 0,976 

Таблица 2 - Концентрация  окиси  углерода  в  воздухе рабочей зоны СФЛЦ 

Место  замера 
Концентрация  СО,  мг/м

3
 

максимальная минимальная Средняя 

В  кабине  крана стержневого  отделе-

ния 40 30 35 

У  стенда  разогрева  ковшей формо-

вочного  отделения 60 20 50 

У заливочного  конвейера 60 15 30 

В  кабине  мостового  крана плавиль-

ного  отделения 60 45 54 
Таблица 3 -  Максимальные приземные концентрации  вредных  веществ 

Сmax и их максимальные разовые ПДК 

Ингредиенты ПДКм.р., мг/м
3 

Сmax, мг/м
3
 

Вагранка ғ 1 Вагранка ғ 2 

FeO 0,5 0,049 0,044 

SO2 0,05 0,034 0,047 

NOx 0,085 0,0064 0,0061 

CO 3 3,76 3,03 

Углеводороды 1 0,296 0,25 

Существующие технологии очистки газов от СО, например, промыв-

кой жидким азотом требуют больших энергозатрат, сложного и дорого-

стоящего оборудования. Иногда при агломерации руд для доокисления СО 

до СО2 применяют палладиевые катализаторы, также достаточно дорогие. 

Радикальным средством предупреждения  выбросов  в  атмосферу  являет-

ся огневое обезвреживание ваграночных газов. При этом все горючие ком-

поненты, в том числе СО и бенз(а)пирен, превращаются в безвредные СО2 

и Н2О. В разработанной системе дожигания ваграночных газов в их поток 

подают воздух. Для улучшения предварительного смешивания воздух по-

ступает через сопла, расположенные по периметру вагранки на двух яру-

сах. Затем газовоздушная смесь поджигается запальной горелкой и обез-

вреженные газы выбрасываются в атмосферу. Применение такой установ-

ки позволяет сократить выбросы токсичных веществ органического проис-

хождения из вагранок на 95 – 98%. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
И.И.Иванов, доцент, к.т.н., доцент каф. инженерной экологии и охраны труда Нацио-

нальной металлургической академии Украины 

Е.К.Ткаченко, Национальная металлургическая академия Украины 

 

Обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) уделяется боль-

шое внимание во всех странах, но проблема их утилизации в полной мере 

не решена ни в одной из них. Как отмечал В.И. Вернадский, ни один био-

логический вид не может выжить в созданных им отходах. Существующие 

способы переработки ТБО, в том числе выщелачивание, сжигание, био-

термическое компостирование, низкотемпературный и высокотемператур-

ный пиролиз,  не совершенны; после каждого из них остаются отходы, 

токсичность и опасность которых выше, чем у исходных. В Украине на 750 

полигонах (точнее свалках) размещается более 80% всех образующихся 

отходов; многие из них заполнены на 60 - 90%, а некоторые – переполнены 

и должны быть закрыты. Особенно остро проблема экологически безопас-

ного складирования и хранения ТБО стоит в крупных городах – основных 

производителях отходов. 

Современный полигон – это природоохранное сооружение, где осу-

ществляется организованное контролируемое обезвреживание ТБО. Пло-

щадку под него выбирают со слабопроницаемыми грунтами; по границе 

устраиваются канавы для перехвата поверхностных вод, зеленая зона ши-

риной 5 - 8 м и грунтовый вал. Дно полигона оснащают системой сбора 

фильтрата, а для отвода биогаза – скважинами, подсоединенными к кол-

лектору. Слои отходов уплотняют и изолируют инертным материалом, а 

через 20-30 лет заполненный полигон подвергается консервации и рекуль-

тивации. 

В полигоне происходят окисление, брожение и биодеградация отхо-

дов, включающая трансформацию, фрагментацию и минерализацию слож-

ных веществ. Агенты биоразрушения - микроорганизмы, обладают ог-

ромным разнообразием ферментных систем и большой лабильностью ме-

таболизма. Они способны разлагать широкий спектр химически устойчи-

вых соединений, возвращая питательные элементы в глобальные циклы. 

Негативное влияние полигона ТБО проявляется в загрязнении возду-

ха, почвы, подземных и поверхностных вод, в изменении природных 

ландшафтов. Опасность трансформации окружающей среды зависит от 

масштаба полигона, способа накопления отходов и их состава, условий 

размещения, геологических условий.  

Перенос загрязняющих веществ и легких фракций отходов аэроген-

ным путем связан с разложением отходов до газообразных составляющих 

и с процессами горения. В составе газов присутствуют метан, углекислый 

и угарный газы, аммиак, водород, сероводород, тяжелые углеводороды, 
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растворители, хлорорганические соединения. С газами выделяются аэро-

золи различных металлов, в том числе ртути.  

Фильтрат образуется за счет разложения отходов, инфильтрации ат-

мосферных осадков и проникновения в толщу отходов подземных и по-

верхностных вод. Это темная, дурно пахнущая жидкость, включающая 

различные химические соединения, большая часть которых является не-

стабильной. Минерализация фильтрата от 3 до 13 г/л; преобладают анионы 

- НСО3

-
, NH4

+ и Сl
-
, катионы - Na

+
, K

+
, Ca

2+
и Mg

2+
; из тяжелых металлов 

присутствуют железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, мышьяк, никель, 

свинец, титан, хром, цинк. Кроме того, в нем есть жирные кислоты, фено-

лы, спирты, эфиры, парафин, алкалоиды, хлорорганические соединения, 

полициклические ароматические углеводороды, а также микроорганизмы 

различных физиологических групп (сапрофиты, сульфатвосстанавливаю-

щие, метаногенные, окисляющие углеводороды). 

В почву аэрогенным и гидрогенным путями привносятся аммиак, 

тяжелые металлы, диоксины, фенол, бензол и органо - минеральные со-

единения, превращая ее во вторичный источник загрязнения. 

Ограничение ореала загрязнения может быть достигнуто профилак-

тическими мероприятиями - обустройством полигона противофильтраци-

онными экранами, экранами с «капиллярным эффектом» и промежуточной 

послойной изоляцией отходов, уплотнением грунта основания, неукосни-

тельным соблюдением технических и санитарных норм при строительстве 

и эксплуатации полигона. Важным компонентом предупреждения вредно-

го воздействия полигона на окружающую среду является его экологиче-

ский мониторинг. Он предусматривает систематический контроль состоя-

ния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, 

почв в зоне возможного влияния полигона на всех этапах его существова-

ния. 

Перспективным направлением является утилизация на полигоне 

осадков водоподготовки и водоочистки.  Они заполняют поры отходов; 

создаются анаэробные условия разложения отходов, что увеличивает ско-

рость их биодеградации. Обеспечиваются благоприятные условия для 

жизнедеятельности дождевых червей и микроорганизмов. Черви стимули-

руют процесс гумусообразования в 52 - 56 раз. Их высокая активность по-

требления растительных остатков (185 % к своей массе) позволяет полу-

чить вермикомпост с высоким содержанием усвояемых питательных эле-

ментов, пригодный для озеленения городов. Кроме того, при совместном 

размещении ТБО с осадками водоподготовки и водоочистки практически 

прекращаются процессы горения. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ 

БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ ПРИРОДНИХ ВОД 

 
Р.І.Назарова, доцент, к.х.н., доцент каф. загальної хімії Харківського національного 

університету будівництва та архітектури 

Т.І.Уманська, доцент, к.х.н., доцент каф. загальної хімії Харківського національного 

університету будівництва та архітектури 

 

Одним з важливих параметрів при контролі якості вод, в тому числі 

промислових, побутових і природних, є окисно-відновний потенціал hЕ . 

Саме він служить кількісною мірою здатності вод до окислення або відно-

влення змінно валентних компонентів. Величина hЕ  визначає рухомість і 

міграційну здатність цих елементів. Питання комплексоутворення Феруму 

(заліза), Купруму (міді), Плюмбуму (свинцю), Кадмію та ін. з гуміновими 

та фульвокислотами, що містяться у воді та ґрунті, пригортає все більшої 

уваги. 

Для оцінки  hЕ  природних вод потрібні не тільки термодинамічні [1] 

а і кінетичні дослідження за участю Феруму і найбільш поширених його 

мінералів, оксидів, силікатів, карбонатів. 

У даній роботі досліджено вплив гідрокарбонат-іонів 
3НСО  на ве-

личину окисно-відновного потенціалу модельних вод багатокомпонентних 

систем, що імітують хімічний склад природних вод. За основну потенціал- 

визначальну систему обрана система 23
2

2 OHCOFeОН    з різними 

концентраціями Феруму і 
3НСО . Такий вибір об‘єктів  дослідження обу-

мовлений численними формами і концентраціями Феруму в природних во-

дах, що потребує розробки методів, технологічних схем і споруд для його 

видалення. 

Для дослідження процесу окиснення 
2Fe  в статичних умовах вимі-

рювались окисно-відновний потенціал hЕ  і pH  потенціометричним мето-

дом [2]. 

Встановлено, що на процес окиснення  впливає вміст 
3НСО -іонів. 

При малих концентраціях 
2Fe  вплив 

3НСО -іонів тим більший, чим вища 

їхня концентрація, про що свідчить зміна hЕ  з часом (рис.1). Це можна по-

яснити процесами гідролізу в присутності 
3НСО -іонів. При великих кон-

центраціях 
2Fe  спостерігається гальмування процесу окиснення тим бі-

льшою мірою, чим вище концентрація 
2Fe . Це імовірно пов‘язано  з 

утворенням гідроксокомплексів Феруму (заліза)(III). На це вказує і зміна 

рН розчинів при високих концентраціях 
3НСО .  
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Отримані ре-

зультати з вимірю-

вань hЕ  і pH  можуть 

бути використані для 

побудови діаграм hЕ  

− pH , які визначають 

ділянки сталості оки-

снених і відновлених 

форм окисно-

відновних систем. 

Рис.1 Залежність hЕ  від часу при концентраціях 

лмгFe /22,0
2




 ; 

3НСО : кр.1 − 111,0 лмг / ; кр.2 − 84 

лмг / ; кр.3 − без 

3НСО  іонів. 

                                        
мВEh ,  

 

  Рис.2. Залежність hЕ  від часу при концентраціях: 

3НСО  - 111  лмг / ;  

2
Fe − 1 лмг /  (пр.1); 

2
Fe − 2 лмг /  (пр.2). 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РАДІОАКТИВНИХ НУКЛІДІВ  

У ВІДВАЛАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 

 
С.Г.Воробйов, к.т.н., доцент каф. прикладної фізики Східноукраїнського національного 

університету ім. В. Даля 

 

На території Донбасу розташовано понад тисячу підприємств вугіль-

ної, металургійної, нафтопереробної і хімічної промисловості, промислові 

відходи яких – це шахтні породи, металургійні та золошлаки. Типовими 

відвалами промислових відходів для техногенно-навантаженого регіону є 

відвали вуглевидобутку і вуглезбагачення, які становлять понад 80% від-

валів промислових відходів. Для їх розміщення  вилучено 7190 га цінних 

сільськогосподарських земель.  

У відвалах вуглевидобування та вуглезбагачення в умовах кислого 

середовища збільшується рухливість радіонуклідів, а в деяких випадках ві-

дбувається їх концентрація з істотним збільшенням питомої радіаційної 

активності відходів[1-3]. Достовірна інформація про рівні радіоактивного 

забруднення навколишнього середовища є необхідною умовою для прийн-

яття рішень про проведення заходів щодо забезпечення радіаційної безпе-

ки. 

Мета роботи. Провести оцінку радіаційної обстановки порідних відва-

лів. Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі задачі: провес-

ти аналіз літературних джерел з питань оцінювання екологічної небезпеки 

породних відвалів промислових відходів Донбасу для прилеглих терито-

рій, визначити за допомогою гамма-спектрометра спектральний склад γ – 

випромінювання зразків породи, їх питому активність і питому ефективну 

активність, зробити аналіз отриманих даних. 

Об'єктами досліджень стали відвали шахт, «Матроська» м. Ліси-

чанськ, «Луганська» м. Луганськ, «Мельнікова» м. Лісичанськ. 

Основний матеріал і результати. Здійснено експедицію на територію 

відвалів шахт «Мельнікова», «Матроська», «Луганська». Відібрані зразки 

породи у підніжжя, та на різних його висотних ярусах.  

Для визначення питомої активності і питомої ефективної активності 

природних радіонуклідів використовувався спектрометр гамма випромі-

нювання „РИТМ-C‖.  

Програмне забезпечення спектрометра «РИТМ-С», надає можливість 

здійснювати обробку енергетичних спектрів джерел випромінювань, про-

водити обчислення активності і питомої ефективної активності радіонуклі-

дів, а також визначити активність таких природних радіонуклідів як 
40

K, 
226

Ra, 
232

Th, 
137

Cs.  

Отримані значення питомої активності, питомої ефективної активнос-

ті природних радіонуклідів досліджуваних проб, можна представити у ви-

гляді протоколів вимірів (відповідають методиці вимірювання для лабора-

торного методу визначення питомої ефективної активності в будівельних 

матеріалах, порідних відходах). 
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Досліджуючи проби матеріалів породних відвалів спектрометричної 

установкою «РИТМ-С» на наявність у них природних радіонуклідів та 

інших джерел гамма-випромінювання, в отриманих спектрах були 

виявлені різні піки. За ними була проведена ідентифікація радіонуклі-

дів:
40

K, 
226

Ra, 
232

Th, 
137

Cs. Приклад відповідного протоколу представлений 

в табл.1. 

Визначена питома ефективна активність проб відвалу шахти «Мельні-

кова» яка склала 237,6 Бк/кг, та відвалу шахти «Матроська» яка склала 

268,6 Бк/кг.  
Таблиця 1  

Протокол обробки спектра гамма-випромінювання  

проб відвалу шахти «Луганська»  

ғ 

 п/п 
Нуклід 

Активність Питома активність Погрішність акти-

вності, % Бк мкКи Бк/кг мкКи/кг 

1 
232

Th 77.3 0.0021 64.4 0.0017 10.4 

2 
226

Ra
 

203.6 0.0055 169.6 0.0046 12.2 

3 
40

K
 

1270.9 0.0343 1059.1 0.0286 17.7 

4 
137

Cs
 

- - - - - 

Об'єм проби, см
3 

Маса проби, кг 
Питома ефективна акти-

вність, Бк/кг 

Час виміру (екс-

позиція), сек 

1000 1,2 344 1200 

 

Висновок. Питома ефективна активність всіх проб не перевищує до-

пустиме значення для будматеріалів, використовуваних в зведенні суспі-

льних і житлових об'єктів (I клас радіаційних параметрів), що становить 

370 Бк/кг. Найбільший внесок у фон дає ізотоп К40. Присутність ізотопу 

Cs137 у досліджених зразках не виявлено. Перевищення над гамма – фо-

ном обумовлено вмістом в зразках Th232 і інших важких елементів і про-

дуктів їх розпаду.  
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В умовах сучасних урбосистем існує проблема забруднення атмос-

ферного повітря викидами забруднюючих речовин від промислових підп-

риємств, об‘єктів сфери обслуговування та транспорту. При цьому, за да-

ними [1], в середньому, по містах, внесок транспорту у формування зага-

льного рівня екологічної небезпеки, сформованої внаслідок забруднення 

атмосферного повітря викидами складає від 40 до 65 %. Найбільш суттє-

вим є негативний вплив транспорту (пересувних джерел викидів) на стан 

атмосферного повітря в межах центральних частин населених міст, що зу-

мовлено розвиненою транспортною мережею, інфраструктурою, щільною 

житловою забудовою.  

На сьогодні, в процесі Євроінтеграції України, сучасна архітектура 

міст «переживає» постійні зміни. На місці старих будівель зростають нові: 

торгові, харчові, адміністративні, розважальні комплекси та фінансові спо-

руди. Вони оснащені новим обладнанням, мають гарний естетичний ви-

гляд, супроводжений озелененням і т.д.  

Згідно з [2] існує декілька схем розташування нової забудови нежит-

лового фонду. Даним документом рекомендовано розміщення 

торгівельних, розважальних комплексів, нових промислових об‘єктів на 

периферії населених пунктів поза зоною житлової забудови. Однак, як по-

казала практика змін забудови в межах України, це економічно доцільно 

тільки у великих містах з населенням більше 1 млн. жителів. На відміну від 

мегаполісів, розміщення новобудов в інших містах України відбувається в 

межах забудови, що вже склалася, у переважній більшості випадків – це 

центральні частини населених міст, де інфраструктура є вже розвиненою. 

Отже розташування нових об‘єктів сфери обслуговування є 

економічно доцільним при врахуванні низки основних чинників, а саме: 

наявність розвиненої транспортної магістралі та незначна віддаленість від 

меж житлової забудови. Як показали попередні дослідження [3] відстань 

від зазначених об‘єктів до житлових масивів коливається в межах 100-150 

метрів, але іноді може бути навіть меншою за 50 метрів. При цьому 

кількість таких нових об‘єктів навіть для середніх з розміром міст є знач-

ною. Практично всі торговельні комплекси мають об лаштовані стоянки 

автомобільного транспорту на території власних санітарно-захисних зон, 

що не суперечить вимогам [2]. Кількість відведених місць для паркування 

індивідуального автотранспорту також варіюється у широких інтервалах 

від 5 до 200-300 місць. З точки зору екологічної безпеки такі значні 

кількості автомобілів негативно впливаю на стан довкілля та здоров‘я лю-
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дей, що мешкають на території розташованих поруч зон житлової забудо-

ви. 

Основними чинниками екологічної небезпеки, що супроводжує 

функціонування стоянок автомобільного транспорту є: викиди забруд-

нюючих речовин у атмосферне повітря, змив паливно-мастильних 

матеріалів у дощові колектори та шум. При цьому акцентовану екологічну 

небезпеку створюють саме викиди забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря, що зумовлено тим, що пересувні, неорганізовані джерела викидів 

якими є автомобілі по суті є низькими джерелами, а це погіршує умови 

розсіювання забруднювачів.  

Під час проектування торговельних комплексів потенційний вплив їх 

автостоянок на стан забруднення атмосферного повітря розраховується, 

однак при цьому, згідно [4] враховується тільки цикл в‘їзд–виїзд (з певною 

інтенсивністю) та рух авто в межах стоянки. Проведені нами спостережен-

ня показали, що певна кількість автомобілів, як легкових індивідуальних 

так і вантажних, що обслуговують торговельний комплекс знаходяться в 

зонах паркування з включеним двигуном. Кількість авто, що залишаються 

на стоянці із включеним в режимі холостого ходу двигуном змінюється за-

лежно від пори року, максимальна кількість спостерігається влітку та 

взимку. В зимовий період вантажний автотранспорт не виключає двигун 

майже у 100% випадків.  

Таким чином, на сьогодні, перед нами постало актуальне науково-

практичне завдання оцінки впливу на стан атмосферного повітря раніше не 

врахованих чинників екологічної небезпеки при роботі стоянок 

автомобільного транспорту торговельних комплексів, а саме врахування та 

регулювання викидів автотранспорту в межах стоянки та розробки 

організаційно-технічних рішень щодо мінімізації негативного впливу на 

стан довкілля. 
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Людина увесь час знаходиться під впливом фізичних і хімічних фак-

торів навколишнього середовища. Одним із фізичних факторів є шум, який 

при тривалому впливі на організм людини може призвести до низки захво-

рювань. Міський шум справляє негативний вплив і на серцево-судинну си-

стему. Ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, підвищений вміст 

холестерину в крові зустрічаються частіше в осіб, що проживають у гуч-

них районах.  

Метою дослідження було встановлення рівня максимального значен-

ня шуму від швидкості та інтенсивності руху автотранспорту. 

Шумове забруднення навколишнього середовища увесь час зростає. 

Особливо це стосується великих міст. Опитування жителів міст довело, що 

шум турбує більше 50 % опитаних. Причому, в останні десятиліття рівень 

шуму зріс у 10–15 разів. Це пов‘язано з ростом промисловості, що призве-

ло до збільшення транспортного потоку. Близько 40 % населення Кремен-

чука проживає в умовах так званого шумового дискомфорту, при чому по-

ловина з них знаходиться під впливом шуму, рівень якого перевищує 70 

дБА. 

Основним джерелом шуму в місті є автотранспорт, який створює 

змінне у часі шумове поле. 

Шум від руху транспортних засобів є джерелом рухомих вібруючих 

звукових хвиль – коливань атмосферного тиску. Звуковий тиск 

вимірюються в мікроньютонах на 1м
2
 (мкН / м

2
), або в мікропаскалях 

(мкПа). Тиск техногенного звуку варіюється в широких межах від 20 до 

200 10
6
 мкПа. Тому в практичних цілях оцінки шуму використовують 

логарифмічну шкалу виміру тиску в одиницях децибел (дБ). 

Вимірювання рівня максимальних значень шуму, що створюють різ-

ні транспортні засоби проводилося за допомогою шумоміру DT-850, від-

повідно вимогам державних стандартів.  

Відлік рівнів звуку робився як за наявності, так і за відсутності на ді-

лянці виміру транспортних засобів, що рухаються. Значення рівнів прий-

малися за показниками приладу в момент відліку. Значення рівнів звуку 

зчитувалися зі циферблату шумоміра з точністю 1 дБА. Одночасно з вимі-

ром шумової характеристики транспортного визначався його склад і інтен-

сивність руху. 

Встановлено, що зранку інтенсивність руху автомобілів знаходиться 

на рівні 20–22 автомобілів за хвилину, тобто близько 1200 автомобілів у 

http://ua-referat.com/??????????
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перерахунку на годину. Далі інтенсивність руху зростає і досягає 45–50 

автомобілів за хвилину (в окремих випадках до 60). 

Запропонований принцип розрахунку шумових полів можна здійсни-

ти в інформаційно-графічній системі (ІГС) ―Maket‖, яка представляє про-

грамний комплекс для автоматизованого створення ситуаційних карт шу-

мового забруднення на вибраних дослідником міських автомагістралях.. 

На рисунку 1 показано приклад застосування програми для розраху-

нку шумових полів при проїзді автомобілями Т-подібного перехрестя. 

 

 
Рисунок 1 – Ситуаційна шумова карта мікрорайону, при проїзді Т-подібного  

перехрестя п’ятьма легковими автомобілями і одним вантажним автомобілем 

 

Моделюючи різні типи доріг встановлено, що автомобілі, які руха-

ються рівномірно по прямій дорозі мають найменший рівень шуму, а 

найбільш негативно впливають на навколишнє середовище і здоров‘я лю-

дей автомобілі, що рухаються по дорозі з нахилом. Це пов‘язано зі 

збільшенням рівня шуму при розгоні автомобіля. 

Для зменшення рівня шумового забруднення потрібно при виборі 

типу забудови, особливо поблизу джерел підвищених рівнів звуку, врахо-

вувати захисні акустичні властивості споруд що дозволить максимально 

знизити колективне акустичне навантаження на населення. 
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Различные формы промышленной деятельности способствуют де-

градации окружающей природной  среды. Устойчивое состояние экоси-

стемы, испытывающей техногенную нагрузку, характеризуется экологиче-

ской безопасностью. При изучении различных аспектов технологического 

воздействия нефтегазодобывающей комплекса на окружающую природ-

ную среду рассматриваются  соответствующие аспекты природного и со-

циально-экономического характера.  

Использование в прошлом устаревших технологий и ориентация на 

краткосрочное планирование при крупномасштабной добыче нефти на су-

ше привели к негативным последствиям для окружающей среды на приле-

гающих территориях, включая загрязнение воды, почвы и воздуха, а также 

повышение уровня радиации. Основными источниками загрязнения моря 

являются промышленное развитие прибрежных районов, разведка и мор-

ская разработка месторождений, а также перенос загрязняющих веществ 

реками. Значительную угрозу представляют заброшенные и законсервиро-

ванные нефтяные скважины, а также наземные разливы нефти. Проблема 

деградации земель в процессе добычи углеводородов является достаточно 

острой на Украине, где черноземы рассматриваются как национальное бо-

гатство.  

Многие технологические процессы при добыче нефти и газа – 

системы сбора продукции, поддержания пластового давления, 

транспортировки нефти и попутных вод, первичной подготовки сырья в 

той или иной мере сопровождаются воздействием на окружающую 

природную среду: 

- отчуждением земель под площадки скважин, групповые замерные уста-

новки, воздушные линии электропередачи, узлы запорной арматуры на 

трубопроводах, автодороги и подъезды;  

- ухудшением качества почв, используемых в сельском хозяйстве, на уча-

стках временных земельных отводов после рекультивации; 

- загрязнением почв нефтепродуктами на прискважинных площадках, 

комплексном сборном пункте вследствие утечек нефти через неплотно-

сти соединений оборудования; 

- засолением почв вследствие порывов водоводов системы поддержания 

пластового давления; 

- загрязнением подземных вод пластовыми и другими сточными водами в 

случаях повреждения сооружений; 

- выбросами вредных веществ в атмосферу; 

- нарушением эстетической привлекательности ландшафта из-за присут-

ствия нефтяных скважин, других производственных объектов нефте-

промысла, линий электропередач. 
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Загрязнение природной среды при эксплуатации месторождений 

углеводородов связано с различными стадиями технологических 

процессов добычи и переработки нефти и газа. Наибольшая опасность 

внедрения опасных токсикантов в природные ландшафты возникает во 

время бурения скважин, при транспортировке извлеченных флюидов и 

эксплуатации нагнетательных и сбросовых скважин, в аварийных 

ситуациях. Но, вместе с тем, как показывает практика эколого-

геохимических исследований на нефтяных месторождениях, серьезными 

источниками загрязнения природной среды могут также выступать 

водоемы-отстойники и шламовые амбары – необходимая принадлежность 

любого крупного месторождения нефти и нефтеперерабатывающих 

предприятий. Например, водоемы-отстойники одного из крупнейших в 

Украине Качановского нефтедобывающего узла содержат в основном 

высокоминерализованные нефтесодержащие воды, извлеченные попутно 

при добыче нефти. Для них характерны слабокислая (pH=5,8-6,2) среда, 

хлоридный натриево-кальциево-магниево-стронциево-калиевый состав и 

минерализация около 160 г/л. Фильтрация высокоминерализованных 

нефтесодержащих вод из водоемов-отстойников в природные ландшафты 

приводит к их трансформации в экологически неравновесные техногенные 

системы. Загрязнению подвергаются все компоненты ландшафтов от 

растений до грунтовых вод. Наибольшую нагрузку испытывают почвы, 

залегающие на пути техногенных потоков, в их профиле формируются 

системы контрастных геохимических барьеров, на которых накапливаются 

легкорастворимые соли и тяжелые металлы, иногда, в экологически 

критических концентрациях. Древесная растительность, произрастающая 

на таких почвах, угнетается и погибает. 

Предприятие разрабатывает экологическую политику, направленную 

на минимизацию ущерба природной среде от производственной деятель-

ности. Эффективность такой политики подлежит контролю. Мониторинг 

проводится территориально в зависимости от источников (скважины, 

пункты подготовки и переработки сырья) и видов воздействий на компо-

ненты окружающей среды.  

Вид мониторинга по уровню воздействия локальный, по критериям 

геоэкологический, по объектам экосистемный (комплексный) или компо-

нентный (по элементам природной среды), по методам проведения – непо-

средственный (инструментальный) и дистанционный (аэрокосмический). 

Результаты мониторинга являются индикатором экологического состояния 

предприятия. Для эффективного осуществления экологического монито-

ринга применяются информационные компьютерные технологии.  
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ВПЛИВ ІОНІВ Cu
2+

 та Zn
2+

 НА ПІГМЕНТОСИНТЕЗУВАЛЬНУ 

ЗДАТНІСТЬ ДРІЖДЖІВ RHODOTORULA AURANTIACA 1193 

 
К.С.Крупєй, аспірант, Запорізький національний університет  

К.О.Плотнікова, С.А.Цимбалістий, Запорізький національний університет 

 

Накопичення важких металів (ВМ) у навколишньому середовищі є 

однією з найважливіших екологічних проблем, яка обумовлює потребу в 

пошуку надійних експрес-методів індикації. На сьогодні перспективним є 

використання пігментосинтезувальних мікроорганізмів у якості біоіндика-

торів. Попередні експерименти на бактеріях [1] зацікавили провести дослі-

дження щодо впливу ВМ на дріжджові клітини. Об‘єктом дослідження ми 

обрали каротиносинтезуючі дріжджі Rhodotorula aurantiaca 1193, насиче-

ність та стійкість кольору пігменту яких дозволяє візуально спостерігати 

зміни під впливом різних концентрації ВМ. Отже, метою роботи було дос-

лідити вплив іонів Cu
2+

 та Zn
2+

 на пігментосинтезувальну активність дріж-

джів Rh. aurantiaca 1193 (дана культура люб‘язно надана нам з колекції 

музейних культур Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболот-

ного НАН України). Токсичність міді у дріжджів виявляється завдяки вза-

ємодії між іонами міді та нуклеїновими кислотами і ферментами, а також у 

порушенні цілісності цитоплазматичної мембрани. Катіонна сорбція цинку 

(як і кадмію) супроводжується виходом іонів калію для врівноваження 

іонного балансу в клітині. 

Культивування дріжджів Rh. aurantiaca 1193 проводили на твердому 

поживному середовищі Сабуро при температурі 28 
о
С протягом 9 діб. 

Щільність клітин була 10
7 

/ мл, засівали культуру суцільним газоном (0,2 

мл на 1 чашку Петрі). Перед цим в середовище додавали різні концентрації 

Cu
2+

 (у солі CuCl2 · 2H2O) в інтервалі від 20 до 375 мг/л та Zn
2+ 

(у солі 

ZnSO4 · 7H2O) від 50 до 250 мг/л. Контролем слугувало поживне середо-

вище з Rh. aurantiaca 1193 без металу. Всі досліди робили у п‘ятикратній 

повторності. Пігментосинтезувальну активність визначали візуально, порі-

внюючи дослідні зразки з контролем, а також за допомогою цифрового фо-

тоапарата і пакета програм CIE Lab [2]. 

При дослідженні впливу іонів Cu
2+ 

на життєдіяльність дріжджів     

Rh. aurantiaca 1193 виявилося, що на 3 добу культивування концентрація 

іонів міді 20 мг/л у середовищі слабко пригнічувала ріст і синтез пігменту, 

а на 9 добу вони повністю відновлювалися. При концентрації 50 мг/л міді 

колонії були молочного кольору, верхівка яких забарвлена темніше країв, а 

при 100 мг/л з‘являлися безпігментні колонії, лише на 9 добу їх колір став 

слабко помаранчевим. При 200 мг/л іонів Cu
2+

 ріст напівпрозорих колоній 

починався з 6 доби, але на 9 добу з‘являлися подекуди слабко помаранчеві 

колонії. Концентрація 250 мг/л купруму викликала появу на 6 і 9 добу 

тільки безпігментних колоній. При 350 мг/л іонів міді напівпрозорі колонії 

починали з‘являтися тільки на 9 добу, а концентрація 375 мг/л повністю 

інгібувала ріст.  
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Іони Zn
2+ 

також володіють здатністю затримувати ріст і пігментоут-

ворення у дріжджів Rh. aurantiaca 1193. Починаючи із концентрації 

50 мг/л іонів Zn
2+ 

на 3 добу спостерігався майже суцільний ріст пігментних 

та безпігментних колоній, але на 9 добу синтез пігменту повністю віднов-

лювався. Концентрації 70-150 мг/л цинку викликали помітне пригнічення 

росту та синтезу пігменту, на 3 добу колонії були напівпрозорі та молочні, 

але на 6 і 9 добу з‘являлися і слабко помаранчеві колонії.  При 200 мг/л іо-

нів цинку у середовищі молочні та слабко помаранчеві колонії з‘являлися 

тільки на 9 добу, а при 225 мг/л цинку вони не містили пігменту. Не спо-

стерігалося росту колоній протягом 9 діб при 250 мг/л іонів Zn
2+

. Результа-

ти оцінки кольорів дослідних та контрольних культур представлені в таб-

лиці 1. 

 
Таблиця 1 –  Оцінка інтенсивності кольорів дослідних і контрольних культур    

Rh. aurantiaca 1193 на концентраційний ряд  Cu
2+ 

та Zn
2+

  

 

Примітка: dE – різниця в інтенсивності кольору між контролем і дос-

лідом, розрахована за допомогою комп‘ютерної програми  CIEDE 2000. 

Отже, дослідження показали, що дріжджі Rh. aurantiaca 1193 реагу-

ють на присутність у середовищі іонів Cu
2+ 

та Zn
2+

  різних концентрацій за-

тримкою росту та втратою пігменту, внаслідок чого виявляється цікавим 

подальше їх вивчення з метою використання у біоіндикаційних досліджен-

нях забруднення довкілля. 
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Концентрація 

Cu
2+

, мг/дм
3
 

dE 
Концентрація 

Zn
2+

, мг/дм
3
 

dE 

Контроль  Контроль  

20 3,3±0,09 50 8,2±1,1 

50 7,7±0,2 70 12,9±0,08 

100 11,8±0,8 100 13,0±0,6 

200 17,1±0,7 120 13,4±0,9 

250 19,8±1,3 150 16,0±1,3 

300 21,0±2,2 200 17,0±0,7 

350 21,5±1,9 225 20,0±2,0 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ АММОНИЙНЫМ 

АЗОТОМ И ЭФФЕКТИВННОСТЬ ЕГО УДАЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Е.Н.Масс, ассистент каф. безопасности жизнедеятельности и инженерной экологии 

Харьковского национального университета строительства и архитектуры 

 

На сегодняшний день реки г. Харькова являются водными объектами 

преимущественно дождевого питания, поэтому качество воды в них в зна-

чительной степени зависит от качественного состава дождевого стока, ко-

торый в достаточной степени не стабилен по составу и объемам. Отсутст-

вие очистки поверхностных сточных вод может привести к загрязнению 

природных водоемов. Традиционно в течение многих лет наиболее эколо-

гически опасными для природных экосистем в поверхностном стоке пред-

ставлялись взвешенные вещества и нефтепродукты. Концентрация биоген-

ных элементов – азота и фосфора, в поверхностном стоке редко и незначи-

тельно превышала экологически безопасные уровни, но с начала 2000-х 

годов стала отмечаться устойчивая тенденция ее повышения. 

Цель данной работы – исследование содержания аммонийного азота 

в талых и дождевых сточных водах с территории   г. Харькова, а также 

эффективности его удаления с помощью цеолита. 

Объект исследований – поверхностный сток дождевых и талых вод с 

территории  г. Харькова. Методы исследований: гидрохимическое опреде-

ление концентрации в воде азота аммонийного (N-NH4) по стандартным 

методикам в соответствии с требованиями нормативных документов Ук-

раины. 

Исследования состава поверхностного стока дождевых и талых вод с 

территории г. Харькова производился при анализе проб, отбираемых в ха-

рактерных водосборных точках для бассейнов двух рек Харьков и Лопань. 

Из каждой точки пробы отбирали в течение года (февраль – октябрь 2012 

г.). Пробы талой воды отбирали 3 раза: с начала снеготаяния, в его пик и в 

конце таяния снежной массы. Отбор проб дождевых вод проводили 3-4 

раза, каждый раз в интервале времени 5–10 мин. после начала дождя. 

Как свидетельствуют проведенные исследования, превышение пре-

дельно-допустимых концентраций N-NH4   в талых водах наблюдается во 

всех точках отбора проб водосборных бассейнов р. Лопань и р. Харьков. 

Наиболее высокие концентрации N-NH4 наблюдаются в центральной части 

и транспортных развязках города. Как показали исследования, в водосбор-

ном бассейне р. Харьков концентрация N-NH4 в талых водах несколько 

выше, чем в бассейне р. Лопань. 

Наибольшее превышение ПДК по содержанию N-NH4  наблюдается в 

пробах, собранных с территорий центральной, промышленной частей го-

рода и транспортных развязок. Это обусловлено применения строительных 

материалов и материалов дорожного покрытия, содержащих соединения 

азота, а также увеличением азотсодержащих отходов в различных произ-
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водствах. В дождевой воде не отмечено устойчивого превышения концен-

трации N-NH4 в водосборном бассейне р. Харьков по сравнению с водо-

сборным бассейном р. Лопань.  

Для очистки поверхностного стока дождевых и талых вод такого со-

става обычные механические методы не эффективны. Поэтому был рас-

смотрен метод физико-химической очистки сточных вод от азота аммо-

нийного на природном цеолите. 

Как известно, цеолиты различных месторождений проявляют весьма 

высокую селективность к ионам аммония. Коэффициент распределения 

этого иона на цеолите в зависимости от месторождения и содержания кли-

ноптилолита в цеолитовом туфе составляет 10
3
- 2.10

3
 мл/г, что является 

основой использования цеолитов в технологии очистки и сточных вод от 

азота аммонийного. 

В исследовании был использован цеолитовый туф Ивано-

Франковского месторождения, который в настоящее время успешно ис-

пользуется КП "Харьковводоканал" в системах водоподготовки. Размеры 

фракций составили 0,315 – 2,5 мм. Высота и объем засыпки колонны 5 и 

20,93 см
3
 соответственно. Адсорбцию ионов аммония проводили из мо-

дельного раствора, приготовленного в дистиллированной воде с концен-

трацией азота аммонийного 5 мг/л. Скорость фильтрования составила 

0,006 л/мин. Полученные результаты эффективности очистки приведены в 

табл. 1. 

 
Таблица 1. Экспериментальные исследования эффективности очистки мо-

дельных сточных вод от NH4
+
 на природном цеолите 

 
Время 

фильтрования, мин. 

Эффективность очистки (%) при размере фракции цеоли-

та, мм 

0,315-0,63 0,63-1,25 1,25-2,5 

5 70,2 66,8 74,8 

10 97,2 74,8 94,2 

15 100 77,8 98 

20 100 99,4 100 

30 100 100 100 

 

Как видно из представленных данных, экспериментальные исследо-

вания, проведенные на модельных растворах, свидетельствуют о возмож-

ности эффективного использования природного цеолита для очистки по-

верхностных сточных вод от азота аммонийного. Отработанный сорбент 

может быть применен в качестве удобрения для сельскохозяйственных 

угодий, поскольку содержит в своем составе все необходимые биогенные 

элементы и питательные вещества. 
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ОЦІНКА МІГРАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В СИСТЕМІ ―ҐРУНТ –  

РОСЛИНИ‖ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАБРУДНЕНОЇ ВНАСЛІДОК  

ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
В.В.Шаравара, аспірант каф. екології Інституту екологічної безпеки Національного 

авіаційного університету 

 

Дослідження особливостей поведінки важких металів у компонентах 

природних та штучних екосистем стає актуальною екологічною пробле-

мою [4, 8]: 

• забруднення токсичними елементами техногенного походження при-

родних середовищ Землі набуло глобального характеру; 

• недостатньо вивчені особливості токсичної дії важких металів (куму-

лятивне накопичення при тривалому надходженні, ефекти синергізму та 

антагонізму). 

• недостатній обсяг даних з регіональних особливостей розподілу та ін-

тенсивності міграції важких металів у компонентах екосистем – ґрунтах, 

природних водах та біоті. 

Залишаються не оціненими наслідки впливу широкомасштабної де-

градації ґрунтового покриву на порушення природних циклів міграції важ-

ких металів, а відтак – на зміни інтенсивності їх надходження в рослинний 

покрив і живі організми. 

Метою досліджень були розрахунки показників інтенсивності мігра-

ції важких металів у системі ―ґрунт - рослини‖ та їх екологічна оцінка. До-

слідження проводились на території колишньої бойової стартової позиції 

(БСП) балістичних ракет, які стояли на озброєнні ракетних військ стратегі-

чного призначення. Були відібрані зразки ґрунтового і рослинного матері-

алу для визначення вмісту рухомих форм важких металів (мідь, цинк, сви-

нець, кадмій) на території БСП поблизу с.Вербка Мурована Ярмолинець-

кого району Хмельницької області. 

Проби ґрунтового покриву відбирались на глибину 0-0,3 м. Методи 

відбору та підготовки проб для визначення забруднення ґрунту і оцінки 

його якісного стану та показники, що підлягають контролю, встановлені 

ГОСТ 17.4.4.02-84 та ГОСТ 17.4.2.01-81 [1, 2, 6]. Методи відбору та підго-

товки проб рослинного матеріалу для хімічного аналізу встановлені ГОСТ 

27262-87 [3, 6]. Для збереження відповідності і забезпечення достовірності 

результатів відбір рослин проводився на тих самих пробних ділянках в 

межах БСП, де відбирався ґрунт. 

Для оцінки інтенсивності міграції важких металів із ґрунту в рослин-

ний покрив (табл. 1.) був розрахований коефіцієнт накопичення [5, 7]. Роз-

рахункова формула для цього показника наведена нижче: 

 

г

р

н
С

С
К  ,      (1) 

де Ср – вміст металу в рослинності, мг/кг; Сг – вміст металу в ґрунті, мг/кг. 
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Таблиця 1 

Показники інтенсивності міграції металів в системі ―ґрунт - рослини‖ на території 

БСП поблизу с.Вербка Мурована 

Забруднююча речовина Вміст у ґрунті Вміст у рослинах Кн 

Мідь 1,32 8,68 6,6 

Цинк 1,6 16,0 10,0 

Свинець 6,46 4,9 0,8 

Кадмій 0,42 0,36 0,9 

 

За результатами табл. 1 можна виділити метали-мікроелементи і ме-

тали-токсиканти: для міді і особливо цинку спостерігається концентруван-

ня із ґрунту в рослини, для кадмію та свинцю – розсіювання. Очевидно, що 

необхідно провести комплексні дослідження цього явища для отримання 

достовірної картини і визначення реального екологічного стану. З цією ме-

тою плануються подальші дослідження. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

НЕБЕЗПЕКИ 

 
Т.Є.Ригас, аспірант каф. екологічної безпеки та організації природокористування 

Кременчуцького національного університету  ім. М.Остроградського 

 

В теперішній час важливе значення має оцінювання ступеня екологі-

чної небезпеки (ЕН), оскільки воно може стати основою для розробки 

стратегії її мінімізації, а також  пріоритетності реалізації заходів із забез-

печення екологічної безпеки. Разом з тим, серед дослідників до цього часу 

немає єдиної думки щодо вибору оптимальних способів, методів та мето-

дології. Ми здійснили спробу систематизації існуючих методів оцінювання 

станів ЕН. 

Аналізуючи попередні публікації, слід відмітити зокрема, що у робо-

ті [1] детально проаналізовано конкретні чинники (хімічні, фізичні, біоло-

гічні та трансформації ландшафтів) формування екологічної небезпеки те-

хногенного класу у регіоні. Введено індекс техногенної небезпеки. Основ-

ними чинниками, що впливають на стан екологічної безпеки об‘єкта, вва-

жаються: кількісні параметри шкідливих компонентів в викидах до атмос-

фери, об‘єми забруднених стічних вод, які вміщають шкідливі компоненти 

з концентраціями, що перевищують допустимі та забруднюють гідросферу, 

і обсяги утворення відходів. Автор [2] пропонує оцінювати стан ЕН шля-

хом розроблення теоретико-експериментального обґрунтування прогноз-

них стохастичних закономірностей зміни векторного поля концентрацій 

забруднюючих речовин, що викидаються точковим джерелом. У роботі [3] 

запропоновані методи та засоби вирішення задач оцінки якості поверхне-

вих вод та удосконалення системи їх моніторингу. Пропонується також [4] 

методика визначення кількісного впливу основних чинників на загальну 

величину інтегрального показника екологічної безпеки об‘єкта (ІПЕБО). 

Такий показник змінюється в часі та в залежності від ступеня впроваджен-

ня природоохоронних заходів,природних і техногенних факторів, що до-

зволяє порівнювати об‘єкти за рівнем їх екологічної безпеки. Пропонуєть-

ся 100-бальна шкала, а кількість балів на окремий чинник залежатиме від 

обсягів забруднень, що надходять у довкілля. У результаті розрахунку то-

тожних показників одержують коефіцієнти забруднення, які підсумовують, 

що дає змогу розрахувати загальний показник забруднення довкілля від рі-

зних чинників. 

Автором [6] для оцінки стану поверхневих вод пропонується розра-

ховувати комплексний індекс потенціалу якості (КІПЯ), в якому врахову-

ються коефіцієнти запасу органолептичних, фізичних, хімічних, біологіч-

них, токсикологічних та ін. показників (відносна величина резервної поту-

жності), які є перевищенням допустимих значень над фактичними, та кое-

фіцієнти дефіциту запасу показників.  

Значна кількість дослідників пов‘язує екологічну безпеку з поняттям 

«ризику». Так, автори [7] вводять поняття «ризик-аналіз», яке використо-
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вують для природних чинників – стихійних лих, що впливають на стан 

екологічної безпеки. Технологічний ризик роботи компресорної станції 

пропонується визначати через показник питомої відносної частоти виник-

нення аварій.  

Останнім часом значна кількість науковців використовує у якості 

методу оцінки стану ЕН біоіндикацію. Це обумовлено її об‘єктивністю та  

високою чутливістю. Наприклад, у [8] для індикації в поверхневих водах 

важких металів пропонується використовувати пігментсинтезуючу здат-

ність бактерії Serratia marcescens. У [9] для оцінки якості атмосферного по-

вітря урбанізованих ландшафтів запропоновано використовувати біоінди-

каторні властивості епіфіт лишайників. В [10] пропонується оцінювати 

едафічні режими ґрунтів меліорованих земель із використанням тест-

організмів методом фітоіндикації. 

Результати вище наведеного аналізу дозволяють нам стверджувати, 

що методи оцінки стану ЕН розподіляються на два типи: інтегральні та 

диференційні. Інтегральні методи поділяються на два класи: розрахункові 

(що характеризується кількісними показниками) та біоіндикацію (непрямі 

методи оцінки). До розрахункових методів оцінки ЕН ми відносимо індек-

сну оцінку та оцінку ризику. 

Індексна інтегральна оцінка стану ЕН має суттєвий недолік. Внаслі-

док індивідуального вибору кожним дослідником виду функції, яка б адек-

ватно описувала стан ЕН через диференціальні показники, індексні методи 

оцінки є суб‘єктивними. Функцію залежності між комплексними розраху-

нковими оцінками стану ЕН, введеними різними дослідниками, знайти 

важко, а здебільшого і неможливо. Проте така оцінка має важливу галузь 

застосування – у випадку комплексного впливу на довкілля вона є інстру-

ментом оцінки пріоритетності реалізації заходів з мінімізації  рівня ЕН.  

Впливу сформованої ЕН на здоров‘я населення також присвячена 

значна кількість досліджень. У них досить часто динаміку зміни захворю-

ваності чи смертність пов‘язують із дією певного об‘єкту, або певних за-

бруднювачів однієї (або декількох) компонентів довкілля, підтверджуючи 

це кореляцією динаміки зміни показника здоров‘я та стану ЕН. 

Динаміку зміни якісного та кількісного стану фауни та флори в пев-

ному регіоні науковці часто пов‘язують із впливом антропогенної діяльно-

сті – формуванням ЕН унаслідок забруднення довкілля. Такі дослідження 

носять в основному якісний характер, а підтвердженням впливу сформова-

ної ЕН на зміни видового складу та кількісних характеристик фауни і фло-

ри в досліджуваному регіоні є кореляція між цими змінами та кількісними 

(в основному – диференційними) оцінками стану ЕН. 

На наш погляд, окремого аналізу потребує пряма і зворотна задача в 

переході від одного типу показників стану ЕБ до іншого: 

- процедура синтезу розрахункових інтегральних показників стану 

ЕН із використанням для цього диференційних показників; 
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- ідентифікація джерела та масштабів забруднення (встановлення 

диференційних показників стану ЕН) із використанням інтегральних (роз-

рахункових чи біоіндикаційних) показників. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Ю.А.Кулиш, преподаватель каф. пожарной тактики и аварийно-спасательных работ 

Национального университета гражданской защиты Украины 

 

Как показывает практика, локализация экологических чрезвычайных 

ситуаций, в частности эпифитотий, наземными силами является неэффек-

тивной. Причинами тому являются большие (как правило) площади рас-

пространения опасных факторов чрезвычайных ситуаций и возможные 

большие расстояния между отдельными очагами заражения. Из вышеска-

занного вытекает задача создания моделей ликвидации экологических 

чрезвычайных ситуаций с помощью малой авиации, в частности с приме-

нением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

В 2002 году, по заказу Министерства обороны Украины, государст-

венное предприятие «Чугуевский авиаремонтный завод» приступил к про-

ектированию беспилотных летательных аппаратов. Его специалисты раз-

работали беспилотный летательный аппарат «Стрепет», предназначенный 

для использования в военных и мирных целях. (Взлетный вес – от 12 до 

180 кг, радиус действия – от 30 до 100 км. Максимальная продолжитель-

ность полета – от 3 до 12 часов). Но дальнейших решений о его использо-

вании на государственном уровне не последовало. Ни Министерство обо-

роны, ни МЧС не решились на заказы беспилотных летательных аппара-

тов. Возможно, это было связано с тем, что ориентировочная стоимость 

комплекса, который включал бы четыре или пять «Стрепетов», составляла 

около трех миллионов евро. 

Существуют разные классы таких летательных аппаратов – от «мик-

ро» весом до 10 килограммов, временем полѐта около одного часа и высо-

той полета до одного километра до «харда» — с высотами полѐта до 20 

километров и временем 24 часа и более. Новейший отечественный образец 

БПЛА, проходивший в 2013 году испытания на Печенежском водохрани-

лище (Харьковская область) имел следующие основные характеристики: 

двухтактный, мощностью 6 л/с, двигатель с расходом бензина в 1 л/час при 

скорости полета до 100 км/час. БПЛА управляется с земли или может быть 

запрограммирован на определенный маршрут. Дальность его радиоуправ-

ления — до 50 км. Аппарат оборудован видеокамерой, способной вести 

наблюдение днем и ночью, и GPS-навигатором.  

В докладе рассматривается возможность дооборудования БПЛА уст-

ройствами для распыления химикатов, локализующих распространение 

эпифитотий, а также приводятся математические модели оптимизации по-

летных заданий для выполнения мероприятий по локализации экологиче-

ских чрезвычайных ситуаций. 
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МИГРАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ В 

РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТВАЛОВ  

УГОЛЬНЫХ ТЭС УКРАИНЫ 

 
А.А.Ковалѐв, преподаватель каф. инженерной и аварийно-спасательной техники На-

ционального университета гражданской защиты Украины 

В.Г.Баркалов, ст. преподаватель каф. инженерной и аварийно-спасательной техники 

Национального университета гражданской защиты Украины 

 

К настоящему времени в отвалах ТЭС Украины накоплено 358,8 млн 

т золошлаков (ЗШО) на общей площади ~3170 га. Среднегодовой выход 

ЗШО достиг 14 млн т и в связи с ухудшением качества топлива имеет тен-

денцию к росту. Особенности накопителей ЗШО заключаются в том, что 

их размещают в промышленно развитых районах; на поверхности, пород-

ная масса в них дезинтегрирована; в ней присутствует большое количество 

минералов - более 3000. Среди них особое внимание привлекают тяжелые 

и редкие металлы (ТРМ): Со, Cd, Zn, V, Ni, Fe и др., что определяет слож-

ность защиты окружающей природной среды (ОПС) и технологий их ути-

лизации, т.к. из-за многообразия составляющих ЗШО минеральных форм, 

требуются более сложные технологии, чем для обычных руд. 

ЗШО интенсивно окисляются, выщелачиваются и разрушаются, что 

приводит к изменению минералогического и вещественного состава техно-

генных отложений, выносу соединений ТРМ и образованию ореолов рас-

сеяния вокруг отвалов [1-2]. В приповерхностной зоне техногенных отло-

жений под воздействием кислорода, осадков, фильтрационных полей и др. 

факторов происходят интенсивное растворение и миграция ионов ТРМ. 

При этом могут образовываться обедненные и обогащенные Ме участки с 

восстановленными и окисленными формами их нахождения.  

Одной из важных проблем исследования ЗШО ТЭС является изуче-

ние состава и путей миграции в почве присутствующих в них микроприме-

сей, представляющих собой, в основном, растворимые соединения ТРМ. 

Характерной особенностью почв и грунтов является их способность по-

глощать вещества из поступающего в них раствора. Различают механиче-

скую, физическую, физико-химическую и химическую поглотительную 

способности почв (ПСП). ПСПмех связана с пористостью почвы и выража-

ется в ее способности задерживать частицы, содержащиеся в подземных 

водах.  

ПСПфиз обусловлена адсорбцией на поверхности почвенных (грунто-

вых) частиц молекул, поглощенных их раствора. ПСПф-х связана со свойст-

вом обменивать катионы Сa
2+

, Mg
2+

, Na
+
 на катионы растворенных ве-

ществ. ПСПхим выражается в поглощении ионов растворимых веществ с 

образованием в почвах (грунтах) нерастворимых или малорастворимых со-

лей. 

В кислой среде (рН=4,5-5,8) соединения Cd, Co, Mn, Ni, Cr, Zn, кро-

ме Fe(II) находятся в растворимой форме, при этом в растворе присутст-
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вуют ионы Me
z+

 или частицы типа [Mе(ОН)
(z–1)+

], в щелочной области – 

[Mе(ОН)n
z-n

]. В щелочной среде в растворенном виде находятся соедине-

ния Cr и Cd. Особо опасно явление даже эпизодического возгорания угле-

породных отвалов, приводящее к появлению в их объеме слабых растворов 

H2SО4 и др. кислот. Даже в потухших отвалах эти соединения сохраняются 

длительное время. 

В [3] подтверждается очень высокая растворимости FeS при рН≤7,5 

и достаточно высокая растворимость сульфидов Zn, Pb и Cd при рН≤3. 

При более высоких значениях рН эти сульфиды практически не растворя-

ются. На рис. 1 приведены данные о концентрациях ТРМ в почвах возле 

отвалов ЗШО в Донецкой области. 
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Рис. 1. Поступление соединений ТРМ из тела отвала ЗШО ғ ғ1-4 в почву 

при рН=6,5. 1 – ПДК металла; 2 – концентрация ТРМ в почве на нижней 

границе отвала; 3 – то же на расстоянии 30 м от нижней границы отвала; 4 

– то же в теле отвала. 
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Я.А.Сычикова, ст. преподаватель каф. методики преподавния физико-

математических дисциплин и информационных технологий в обучении Бердянского го-

сударственного педагогического университета 

 

Как известно, отрасль энергетики имеет несколько ключевых про-

блем, в числе которых проблемы сырья, экономики и экологии. Поиск не-

дорогих, экономически выгодных источников энергии является ключевой 

задачей многих научных направлений и общества в целом. Кроме того, с 

каждым годом обостряется потребность поиска альтернативных источни-

ков энергии, так как «классические» требуют все большего наличия ресур-

сов.  

 В данных условиях естественным является интерес ученых к разви-

тию солнечной энергетики, основными достоинствами которой является 

доступность и неисчерпаемость сырья. Кроме того, этот сектор является 

наиболее экологически чистым, так как абсолютно не загрязняет окру-

жающую среду и не расходуют  природные ресурсы. Именно в сектор сол-

нечной энергетики ведущие страны мира инвестируют огромные капита-

лы.  

 Украина принимает активное участие в солнечной программе:  

- самая большая солнечная электростанция находится на Украине (Перово, 

Крым); 

- на территории нашей страны действует «зеленый тариф». 

 Преобразование солнечной энергии в электрическую осуществляется 

посредством использования солнечных элементов, которые (как правило) 

изготавливаются по кремниевой технологии. КПД солнечных батарей со-

ставляет от 12 до 18%. Естественной задачей ученых и технологов стоит 

увеличение этого показателя. Для этого разрабатываются различные тех-

нологии: тонкопленочные, органические, монокристаллические.  Солнеч-

ная энергетика имеет перспективы своего развития и распространения на 

мировом рынке благодаря открытию нового класса материалов – нанома-

териалов, данное направление изучается ведущими научными группами 

мира. В частности, следует выделить пористые материалы – благодаря 

многократному увеличению рабочей площади пластины (из-за присутствия 

огромного числа пор на поверхности, рис. 1), ожидается значительное уве-

личение КПД солнечных элементов, а также их интенсивности поглоще-

ния света, возможностью накапливания больших объемов энергии, более 

долгим сроком эксплуатации (повышение времени жизни устройства).  

Пористый кремний целесообразно получать методом электрохимиче-

ского травления (как вариант – фотоэлектрохимического). Данная техно-

логия достаточно хорошо нами изучена и освоена [1]. Кроме того, она 

имеет ряд преимуществ перед другими видами травления (плазменного, 

плазмохимического, ионного), среди которых: 
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- не требует специального дорогостоящего оборудования; 

- является технологически простым; 

- низкий температурный процесс; 

- малое повреждение поверхности; 

- низкая стоимость; 

- позволяет получать пористые слои высокого качества; 

- подбирая соответствующие условия, можно управлять диаметром пор, 

толщиной пористого слоя и пористостью. 

 
Рис. 1. а) Солнечный элемент, выполненный на основе пористого кремния;  

б) пористый кремний 

Новая энергетическая стратегия, одобренная украинским правитель-

ством в начале 2006 года, предполагает, что наше государство практически 

в четыре раза увеличит использование нетрадиционных источников энер-

гии с 10,9 млн. т н.э. (млн. тонн нефтяного эквивалента) в 2005 году до 

40,4 млн. т н.э. в 2030 году. Эта инициатива потребует инвестиций в энер-

гетический сектор в размере около 60,4 млрд. гривен или же 7,9 млрд. ев-

ро. В 2009 г. украинский парламент принял закон о субсидируемых тари-

фах для электроэнергии, произведенной из нетрадиционных источников, 

т.е. «зеленых» тарифах. 
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ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ  

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАУРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА 

 
Д.В.Гулевець, аспірант, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем 

 

Основною проблемою практично всіх сучасних міст України є 

незадовільний стан їх екосистем. Екологічне забруднення в більшості про-

мислово розвинених містах, і особливо в мегаполісах перевищує допустимі 

норми. Це відноситься, в першу чергу, до забруднення повітряного басей-

ну викидами підприємств і транспорту, шумове забруднення від транс-

портних магістралей, теплове забруднення, а також ряд інших несприятли-

вих екологічних факторів [1,2]. 

Для усунення (або зниження) негативних екологічних факторів на 

природу і людину потрібні нові, більш прогресивні методики екологічного 

моніторингу довкілля міст і мегаполісів. Крім того, потрібна розробка су-

часних методів прогнозування стану екосистем, що враховує 

короткострокові і довгострокові перспективи стану екосистем міст на 

підставі використання даних екологічного моніторингу та математичних 

розрахунків. 

В якості основних видів негативних факторів, що впливають на 

екологічну безпеку міст України, необхідно виділити наступні: 

- Підвищена забрудненість повітряного басейну міста і його околиць 

небезпечними хімічними сполуками у вигляді газів і аерозолів за рахунок 

виробничої діяльності людини і автомобільного транспорту; 

- Забрудненість води в поверхневих та підземних водоймах небез-

печними хімічними сполуками в результаті виробничої і 

сільськогосподарської діяльності людини; 

- Теплові викиди і аномальні температурні зони від працюючих про-

мислових підприємств і міської інфраструктури; 

- Захоронення твердих побутових відходів, а також твердих і рідких 

промислових відходів; 

- Шумове забруднення в результаті роботи транспорту 

(автомобільного, залізничного, авіаційного) і промислових підприємств; 

- Електромагнітне випромінювання від різних видів джерел 

електромагнітного випромінювання, в тому числі, зовнішніх і підземних 

високовольтних електричних ліній передач, радіолокаційних станцій, 

комунікаційних систем стільникового зв'язку; 

- Радіоактивне забруднення навколишнього середовища як природ-

ного походження (тобто природне радіоактивне випромінювання від 

геологічних утворень, наприклад, гранітних утворень), так і в результаті 

виробничої діяльності людини, наприклад, Чорнобильська катастрофа на 

ЧАЕС, пов'язаної з роботою і поводженням з радіоактивними 

матеріалами[3]. 

Згідно методики розрахунку комплексного показника екологічної 
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небезпеки урбанізованої території була розрахованавеличинапотенційного 

ризики погіршення стану навколишнього середовища[4]. 

На рис.1 представлено графік величин потенційного 

ризикупогіршення стану навколишнього середовищаурбанізованої 

території по районам міста Києва. 

 

 
Рис. 1.Графік величини потенційного ризикупогіршення стану навколишнього 

середовища по районам міста Києва 

 

За результатами рис. 1 можна виділити два райони: Дніпровський та 

Соломянский, на які першочергово потрібно звернути увагу органам 

місцевого самоврядування. 
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ВРАХУВАННЯМ ЗМІН КЛІМАТУ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ 

 
С.А.Савченко, Інститут екологічної безпеки Національного авіаційного університету 

Д.О.Перов, Інститут екологічної безпеки Національного авіаційного університету 

 

Клімат є одним з основних природних ресурсів, від якого залежать 

умови життя і діяльності людини, напрями і рівень розвитку економіки. Як 

природний ресурс клімат може використовуватися на благо людства. В той 

же час несприятливі кліматичні явища завдають значних матеріальних та 

екологічних збитків суспільству. Враховуючи те, що клімат є одним з ос-

новних факторів, які формують природне середовище, навіть незначні його 

зміни на фоні складної екологічної ситуації в Україні можуть викликати 

значні соціально-економічні збитки, якщо не вживати комплексу заходів 

щодо запобігання їм.  

Коливання клімату є наслідком природних процесів, які обумовлю-

ються взаємодією між атмосферою, океаном, поверхнею суші та біотою. 

Разом з тим на природні коливання клімату впливає господарська діяль-

ність людини, в першу чергу, викиди в атмосферу парникових газів. 

Зміни і коливання клімату можуть істотно вплинути на стан біосфе-

ри, а відтак – і на господарську діяльність людини. Зміни які виникли в 

елементах кліматичної системи, екологічні наслідки змін клімату є чутли-

вими показниками самого фактора змін (або коливань клімату). Найбільш 

чутливими до змін клімату є елементи біосфери, розташовані в полярних 

широтах, екосистеми пустельних зон, екосистеми розташовані високо в 

горах. Такі характеристики змін у біосфері називають непрямими показни-

ками змін клімату. До непрямих показників належать коливання рівня мо-

ря , озера , зміни річкових екосистем, зміна характеру  рослинності, зміна 

популяцій комах.  

Для оцінки коливань та змін клімату застосовується кліматичний 

моніторинг 

Кліматичний моніторинг – це збирання даних, аналіз і оцінка приро-

дних і антропогенних  змін та коливань клімату. Він передбачає вимірю-

вання основних метеорологічних величин, вивчення й аналіз атмосферних 

явищ та процесів, які характеризують відповідний режим погоди , реакцію 

кліматичної системи та її елементів на природні й антропогенні впливи 

Кліматичний моніторинг пов'язаний з екологічним. Він потребує 

спеціальної системи спостережень, спроможної забезпечити виконання на-

укових і практичних завдань, зокрема надати широку кліматичну інформа-

цію. З цією метою, як правило, створюють службу збору кліматичних да-

них, сфера діяльності якої простягається і за межі моніторингу антропо-

генних змін клімату. 

Прогнозування сезонних і річних коливань клімату відбувається на 

основі інформації, яку забезпечує глобальна система спостережень. Для 

прогнозування сезонних і річних коливань клімату  користуються методом 

екстраполяції в часі й просторі на підставі зіставлення синоптичних карт.  
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На синоптичних картах показують такі синоптичні об‘єкти, як розподіл ти-

ску, повітряні маси і фронти, розташування і властивості атмосферних 

хвилювань, характер і поширення хмарності та опадів, розподіл темпера-

тури тощо. Іноді уточнюються результати за картами багатьох попередніх 

років виходячи із законів динаміки і термодинаміки атмосфери 

З'ясування коливань клімату неможливе без вивчення його природ-

ної динаміки, яка ґрунтується на даних про стан кліматичної системи «ат-

мосфера — океан — поверхня суші (з річками й озерами) — літосфера — 

біота» і взаємодію елементів цієї системи за тривалий час. 

Для врахуванням змін клімату в системі моніторингу потрібно вико-

нувати наступні заходи: 

1. Удосконалення технічної бази 

2. Обмін з іншими країнами відповідною науковою, технологіч-

ною, технічною, соціально-економічною і юридичною інформацією, пов'я-

заною з кліматичною системою та зміною клімату 

3. Оновлення кадастру викидів та поглинання парникових газів 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО 

МОНІТОРИНГУ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУДЖЕННЯ 

 
М.А.Потапенко, Національний авіаційний університет 

А.Г.Пасько, Національний авіаційний університет 

 

 Діяльність в зоні відчуження (далі – ЗВ) спрямована, насамперед, на 

виконання обов‘язкових заходів, визначених чинним законодавством, се-

ред яких визначається моніторинг стану природного середовища зони. 

Управління радіоекологічною ситуацією було головним завданням з пер-

ших днів аварії і залишається такою до сьогодні. В перші роки переважав 

інженерно-технічний підхід до рішення завдання. В якості прикладу можна 

навести захоронення ―Рудого лісу‖, спорудження 130 гребель на малих рі-

чках, пилопригнічення на відкритих територіях з використанням поліме-

рів. Ці заходи не надали позитивного ефекту взагалі або він діяв у дуже 

короткий термін. В довгостроковій перспективі ефект оцінюється як різко 

негативний.  

Негативний досвід управління радіоекологічною ситуацією був обу-

мовлений складністю самого об‘єкта управління. Прип‘ятське Полісся ха-
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рактеризується різноманітністю й мозаїчністю грунтово-рослинних і 

ландшафтно-геохімічних умов. На відносно невеликій площі поєднуються 

різноманітні в міграційному відношенні ділянки, які значно відрізняються 

за висотним розташуванням, рельєфом поверхні, літологією ґрунтоутво-

рюючих порід та грунтово-рослинним покривом. Тут переважають крутос-

хили кінцево-моренної гряди й тераси корінного берега ріки Прип‘ять, 

хвилясті та рівні території піщаних та заплавних терас із ґрунтами високо-

го ступеня водопроникнення. Самі аварійні випадіння мали доволі неодно-

рідний характер, що було зумовлено складним перебігом аварії та метео-

рологічними умовами на той час. 

Завдяки багаторічним дослідженням і спостереженням була доведена 

провідна роль природних процесів в формуванні радіоекологічної ситуації 

в ЗВ. Базові процеси, що створюють радіоекологічну ситуацію (перерозпо-

діл, міграція) проходять в природних системах або формуються під впли-

вом природних факторів. Таким чином була сформована концепція управ-

ління, котра спиралась на моніторинг об‘єктів та процесів навколишнього 

середовища, що мають критичну роль в формуванні радіоекологічної ситу-

ації в ЗВ та за її межами. З такої позиції бар‘єрна функція ЗВ реалізується 

через спостереження об‘єктів та процесів, що відіграють значну роль в мі-

грації радіонуклідів. 

Принципи організації радіаційно-екологічного моніторингу 

зони відчуження 

Організація системи моніторингу підпорядковується таким принципам: 

Безперервності спостереження. В основі організації моніторингу 

лежить середовищний геофізичний підхід. Цей підхід полягає в проведенні 

спостереження, оцінку та прогноз навколишнього середовища, однак ви-

ключає менеджмент якості середовища та діяльності людини. Основною 

робочою одиницею моніторингу при цьому є часовий ряд спостережень. 

Зональності. Неоднорідність забруднення, компактність і нерівномі-

рність розташування виробничих та побутових об‘єктів призводять до роз-

ділення системи спостереження на ряд підсистем, котрі орієнтуються на 

окремі територіальні структури – об‘єкти та зони. Об‘єктовий моніторинг 

проводиться на інженерних комплексах. Зональний підхід проявляє себе в 

організації систем спостереження на територіальних комплексах, виділе-

них за різними показниками. Перш за все, зональний принцип діє у відпо-

відності до трьох радіаційно-режимних зон. 

Гнучкості. Існуюча система моніторингу має потенціал розвитку. 

Перш за все, за рахунок кількісного збільшення елементів мережі спосте-

реження. Готові технічні рішення та існуючі методичні підходи роблять це 

завдання доволі легким.  

Орієнтації на найбільш значимі фактори середовища. Цей принцип 

проявляється у просторовому розташуванні елементів мережі спостере-

ження та її функціонуванні. Найбільш динамічні компоненти навколиш-

нього середовища – приземний шар атмосфери та поверхневі води – мають 

найбільш розширену мережу спостережень та їх частоту. Найменша кіль-
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кість спостережень припадає на біологічні об‘єкти, завдяки їх незначній 

ролі в формуванні радіаційної обстановки. 

Резервної реакції на надзвичайну подію. Одним із завдань радіаційно-

екологічного моніторингу є науково обґрунтоване прогнозування радіа-

ційно-екологічного стану та процесів виносу радіонуклідів за межі зони ві-

дчуження у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних 

природних явищ. Основною рисою системи при проведенні кризового мо-

ніторингу є збільшення потоку інформації. Наприклад, при водопіллі час-

тота відбору проб води збільшується від 2 разів на місяць до одного в 2-4 

дні; подання даних в умовах надзвичайної ситуації відбувається один раз 

за 10 хвилин (в нормі – один раз за годину); оцінка забруднення повітря в 

умовах надзвичайної ситуації (пожежі, пилові бурі, 

радіаційна аварія) проводиться щодобово на стаціонарних постах і не ме-

нше 4 разів за добу за допомогою пересувних фільтро-вентиляційних при-

строїв. 
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 В 2012 році компанії Shell та Chevron виграли тендер на видобуток 

сланцевого газу на Юзівській та Олеській площах. Олеська площа охоплює 

Львівську та Івано-Франківську області [1].  

Сланцевий газ є однією з форм "нетрадиційного газу", який видобу-

вається зі сланцевих порід, як правило, розташованих на глибинах 1000 - 

4000 метрів. За хімічним складом він є ідентичним до природного газу і 

складається переважно з метану.  

Основні небезпеки для середовища від видобутку сланцевого газу 

методом фрекінгу пов‘язані з водним середовищем. По-перше, необхідна 

величезна кількість води – 5-15 тис. т на один гідроудар для однієї сверд-

ловини. Кожна свердловина може бути використана до 20 разів. Густота 

свердловин є також вражаючою - десятки свердловин на 1 км
2 

. Олеська 

площа вкрита мережею малих рік, які є водозбірними басейнами для біль-

ших рік, таких як Дністер, Західний Буг, Збруч. Тобто таке виснажливе во-

докористування зменшить приток води до великих річок, та спричинить 

пересихання малих річок. По-друге, виникає загроза забруднення водосних 

горизонтів метаном, хімічними речовинами. Зараз відомо близько 2000 ре-
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човин, які використовуються під час гідророзриву. Більшість з цих хіміч-

них речовин є небезпечними для екосистем та  здоров‘я людини. Список 

хімічних речовин складають: глутаральдегід ( алерген, токсичний для іму-

нної системи, шкіри, репродуктивних органів, тератоген), хлористий на-

трій (викликає засолення чорноземів), диметилформамід ( канцероген, 

вражає печінку, володіє сильним рибним запахом при розкладі), солі бор-

ної кислоти (смертельна доза для людини - 5-20 грамів), етиленгліколь ( 

токсичний), глутаральдегід (токсичний для органів дихання, мутаген), 2,2-

дібромо-3-нітрілопропіонамід (токсичний для шкіри, органів дихання та 

очей, для деяких живих організмів є смертельним навіть при дозі PPT – 

parts per trillion), бензол ( відомий канцероген), сполуки свинцю (виклика-

ють анемію, порушують функції нирок, володіють біоакумулятивним ефе-

ктом), метанол (в організмі людини метаболізується до формальдегіду), 

ізопропанол та багато інших [2]. Деякі хімічні речовини є легшими за воду, 

тому з часом (через 10-15 років) вони дифузуючи крізь шари порід та води, 

опиняться на поверхні. 

Метан з забрудненої води буде потрапляти в повітря, сприяючи пар-

никовому ефекту. Відомо, що потенціал глобального потепління метану є в 

21 раз більшим, ніж ПГП вуглекислого газу. 

Після фрекінгу частина води повертається на поверхню, і зберігаєть-

ся у резервуарах, які у більшості випадків не є герметичними, тому через 

воду відбувається забруднення ґрунту вищезгаданими речовинами. Окрім 

того, до вищезгаданих речовин можуть додаватися важкі метали з надр Зе-

млі.  

Також у процесі фрекінгу можуть вивільнятися радіоактивні ізотопи 

з  порід, які можуть розповсюджуватися разом із забрудненою водою, при-

зводячи до змін природного радіоактивного фону [3]. 

Видобуток сланцевого газу може бути небезпечним з сейсмічної то-

чки зору: гідравлічний розрив пласту може викликати землетруси у сейс-

мічно активних районах, таких як Олеська площа. Землетруси в Карпатах 

можуть досягати 8-9 балів за шкалою Ріхтера. Навіть слабка сейсмічна ак-

тивність на території Карпат може спричинити невідворотні наслідки, 

оскільки в горах МГЕС (малі гідроелектростанції) нагромадили великий 

об‘єм води (понад 2 млрд т). Це означає, що навіть слабкий за потужністю 

землетрус зможе зруйнувати дамби, та викликати ударну хвилю, яка мати-

ме руйнівну силу [4]. 

В безпосередній близькості до Олеської площі знаходиться значна 

кількість об‘єктів природно-заповідного фонду України: національні при-

родні  парки (Соколівські Бескиди, Галицький, Карпатський, Вижницький, 

Гуцульщина, Синевир, Ужанський), природні заповідники ( Горгани), за-

казники, пам‘ятки природи. Тому видобуток сланцевого газу на Заході 

України може призвести до забруднення екосистем ПЗФ України.  

Видобуток сланцевого газу методом фрекінгу може бути еконебез-

печним, тому потрібне розроблення сучасної методології здійснення 

ОВНС. Розробка родовищ сланцевого газу на Олеській площі може приз-
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вести до забруднення екосистем об‘єктів природно-заповідного фонду 

України. 
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СЕКЦІЯ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ 
 

ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ СТАНУ ТРАВМАТИЗМУ 

НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ 

 
С.В.Бєлан, доцент, к.т.н., доцент каф. охорони праці та техногенно-екологічної безпе-

ки Національного університету цивільного захисту України 
 

Оцінка сучасного стану і тенденції соціально-економічного розвитку 

в Україні свідчать про незабезпеченість повною мірою передумов безпеч-

ної життєдіяльності людини. При цьому, слід зауважити, що в Україні 

смертність внаслідок нещасних випадків не пов‘язаних з виробництвом у 

60 разів більша смертності від нещасних випадків, пов‘язаних з виробниц-

твом. 

Найпоширенішими причинами смерті від нещасних випадків неви-

робничого характеру у 2012 році були: 

– навмисне самоушкодження; 

– ушкодження з невизначеними намірами; 

– транспортні нещасні випадки; 

– випадкове отруєння та дія алкоголю; 

– випадкові утоплення та занурення у воду; 

– напад з метою вбивтва чи нанесення ушкодження; 

– падіння. 

Заслуговують на увагу випадки пов‘язані з дією природних факторів 

(від надмірно високої зовнішньої температури, надмірно низької зовніш-

ньої температури, дії сонячного світла, блискавок, снігових обвалів, зсувів 

та переміщення ґрунту, від повені та нещасних випадків внаслідок дії ін-

ших та неуточнених природних факторів тощо). 

Основними причинами нещасних випадків у побуті залишаються: 

порушення або незнання правил поведінки на воді, дорожнього руху, про-

типожежної та електробезпеки, низька нервово-психологічна стійкість, 

поширення негативних тенденцій і антисоціальних проявів серед людей, 

загальне падіння культури населення, соціальне розшарування і зниження 

моральності. 

Виходячи з вищевикладеного, стає очевидним, що травматизм неви-

робничого характеру за масштабами, збитками, складністю та непередба-

чуваністю, за соціальною значущістю виявляється значно об‘ємнішим і не 

менш складним порівняно з виробничим травматизмом. Високий рівень 

невиробничого травматизму обумовлений у першу чергу незадовільним 

соціально-економічним становищем, низьким прожитковим рівнем насе-

лення, недостатньою роботою відповідальних органів державної виконав-

чої влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств та 

установ щодо його профілактики. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНИМОСТИ ПНЕВМОПОДЪЕМНИКОВ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ (ПП/АСП) В СОСТАВЕ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (АСК) 

  
Ю.Н.Сенчихин, профессор, к.т.н., профессор каф. пожарной тактики и аварийно-

спасательных работ Национального университета гражданской защиты Украины 

В.Г.Аветисян, доцент, к.т.н., доцент каф. пожарной тактики и аварийно-

спасательных работ Национального университета гражданской защиты Украины 

Д.О.Стельмах, магистр, Национальный университет гражданской защиты Украины 

 

Предшествующий анализ проведения аварийно-спасательных  (АСР) 

и ремонтно-восстановительных работ (РВР) в случае задействования тро-

совой лебедки показал, что работоспособность АСК, как комплекса, и воз-

можности создания к нему тактико-технического обеспечения в условиях 

определенности требуют установления конкретных границ применимости 

его силовых элементов: и для ПП/АСП, и для самой лебедки.  

Вместе с этим, изучению особенностей работы одной из составляю-

щих АСК певмоподушки ПП/АСП, с точки зрения научно обоснованной 

оценки прочности подобных гибких оболочечных конструкций, осуществ-

лялось не в достаточной мере. В частности в работах [1] априори предпо-

лагалось, что высота приподнимания груза h0, требуемая для последующе-

го выполнения АСР, обеспечена.  

Это ошибочное суждение не может не сказаться на тактико-

техническом обеспечении безопасного использования АСК в целом. По-

этому, восполняя возникнувший пробел, еще раз заметим, что в качестве 

устройств малой механизации в мировой практике проведения АСР часто 

используются «кевларные мешки», иными словами ПП/АСП различных 

типоразмеров.  

Такие аварийно-спасательные подушки состоят из двух симметрично 

расположенных, по периметру соединенных и укрепленных половин. Каж-

дая половина образована слоями из бутил-каучуковой резины, армирован-

ных  тканью «Полиамид 12-10» (НВ=8-10, [в]=45–55 МПа, E=12–15*10
-3

 

МПа). Использование материала кевлар, как армирующего материала, удо-

рожает конструкцию ПП/АСП. Вместе с тем, повышает ее прочностные 

свойства.  

Тактико-технические особенности использования ПП/АСП не слож-

ны. Под обломок, который необходимо приподнять, подкладывается 

ПП/АСП в нерабочем состоянии (внутри оболочки нулевой кривизны дав-

ление атмосферное). Затем, через перепускной клапан во внутрь ее подает-

ся под давлением инертный газ (воздух). Вследствие чего ПП/АСП увели-

чивается в объеме, симметрично изменяя кривизны поверхностей своих 

половин. 

Смысл использования ПП/АСП в АСК состоит в том, чтобы с ее по-

мощью, как уже говорилось, приподнять груз на требуемую высоту h0, не 

допуская разрушения оболочки. Это может дать возможность или сразу 
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открыть доступ к пострадавшим, находящимся в завале, или, заводя трос 

под груз, осуществлять его дальнейшее приподнимание лебедкой или кра-

ном на последующих этапах проведения АСР.  

Поскольку подушки разных типоразмеров могут поднимать грузы 

различного веса, на различную высоту, необходимо всегда знать пределы 

их безопасной применимости, т. е. необходимо решать задачу о напряжен-

но-деформированном состоянии (НДС) для различных типоразмеров 

ПП/АСП. 

Математически строгую модель работы ПП/АСП следует отнести к 

оболочечной безмоментной нелинейной теории упругости [2-5]. Для опре-

деления НДС в таких системах необходимо не только суметь записать, но 

и, что еще сложнее, решить нелинейные (и геометрически, и физически) 

уравнения  теории упругости. А это, для получения обозримых результатов 

решения таких задач, требует значительных затрат времен, интеллектуаль-

ного труда и, соответственно, материальных затраты, которые не всегда 

будут соизмеримы с требуемой точностью получаемых результатов. 

Нами предложен более доступный и относительно простой метод 

определения напряженно-деформированного состояния (НДС) для подоб-

ных гибких оболочечных конструкций с использованием данных получен-

ных нами экспериментально-теоретическим путем, который связан с более 

достоверным определением граничных условий этой краевой задачи, чем в 

[6].  

Другими словами, прежде всего, в подобных задачах можно экспе-

риментально-теоретическим путем установить геометрические особенно-

сти изменений так называемого пятна контакта рабочих поверхностей 

ПП/АСП с опорными поверхностями при приподнимании и фиксации раз-

ных грузов на различные высоты. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ В  

УСЛОВИЯХ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ 

НАИХУДШИХ УСЛОВИЙ ПОЖАРА 

 
М.В.Васильев, начальник Краснокутского сектора ГУ Государственной службы по 

чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области  

А.О.Мирзабеков, магистр, Национальный университет гражданской защиты Украины 
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Личный состав пожарно-спасательных подразделений привлекается 

не только для тушения пожаров, но и для ликвидации чрезвычайных си-

туаций, условия которых существенно отличаются от наихудших условий 

пожара. А именно в соответствии с ними были сформулированы [1] такти-

ко-технические требования к общему коэффициенту защиты изолирующих 

аппаратов ( 3105 ЗK ). В результате неизвестно, насколько работа в таких 

аппаратах является безопасной даже при полном выполнении норматив-

ных требований. Актуальность рассматриваемой темы подтверждает рас-

смотренная в докладе ситуация – авария на станции нейтрализации компо-

нентов ракетного топлива во время его уничтожения. Так, в очаге чрезвы-

чайной ситуации может быть среда, которой отвечает коэффициент токси-

ческой опасности   5
2 1085,3%100 NOKТО . 

В докладе отмечается, что анализ тактико-технических характери-

стик лицевых частей [2], их достоинств и недостатков, возможностей ис-

пользования при проведении аварийно-спасательных работ позволяет ут-

верждать, что автономные изолирующие аппараты, в которых будет рабо-

тать личный состав, могут быть оснащены шлем-масками ( 6
10ЗK ) или 

масками с избыточным давлением в подмасочном пространстве ( 7
10ЗK ). 

Оценка герметичности регенеративных дыхательных аппаратов по-

казала, что их нельзя использовать. Так, выполненные расчеты позволяют 

утверждать, что, например, для аппаратов на химически связанном кисло-

роде при полном соблюдении требований завода-изготовителя возможный 

подсос внутрь аппарата будет ./00105,0)(1 минлАХПКп   Это при вы-

полнении работы средней ступени тяжести ( ./30 минлл  ) коэффициенту 

защиты аппарата 

5
2

1
1 1085,3)%100(28567

)(
 NOК

АХПК
К ТН

п

л
З




 

В то же время, результаты аналогичных вычислений показали, что в 

случае использования аппаратов на сжатом воздухе (АСВ), которые соот-

ветствуют требованиям изготовителя, подсос будет ./000081,01 минлп   

При легочной вентиляции около ./40 минлл   соответствующий коэф-

фициент защиты АСВ будет  
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.491733
1

1 
п

л
ЗK




 

То есть, аппарат на сжатом воздухе имеет вполне достаточную сте-

пень герметичности. Это касается и системы «аппарат – лицевая часть» в 

случае оснащения АСВ маской с подпором воздуха в подмасочном про-

странстве, поскольку в этом случае общий коэффициент защиты будет 

5

21

21 1085,3468686)( 





ЗЗ

ЗЗ
З

КК

КК
подпоромзМK . 

В то же время, общий коэффициент защиты системы «аппарат – ли-

цевая часть» в случае оснащения аппарата шлем-маской будет 

51085,3329638)(  ШМKЗ . 

Таким образом, во время ликвидации чрезвычайной ситуации, кото-

рая рассматривалась в исследовании, газодымозащитник в АВС, который 

оснащен шлем-маской и при этом отвечает требованиям эксплуатационно-

технической документации, может быть подвержен воздействию опасных 

факторов компонентов ракетного топлива.  

В то же время, отмечается, что в случае повышения требований к па-

раметрам, которые контролируются во время проверки герметичности, 

можно обеспечить надежную защиту спасателей и в случае оснащения 

АСВ шлем-масками. Приводятся результаты расчета количественных по-

казателей, которые целесообразно обеспечить во время проверки аппара-

тов. Учитывая ощутимо меньшую стоимость шлем-масок по сравнению со 

стоимостью масок с избыточным давлением в подмасочном пространстве, 

такой подход может иметь место. 

Также приводятся результаты экспериментальной проверки резуль-

татов, которые были получены аналитическим путем. Нашли эксперимен-

тальное подтверждение выводы, которые говорят о том, что аппараты на 

сжатом воздухе могут обеспечить такую изоляцию системы «аппарат – ор-

ганы дыхания газодымозащитника», при которой в них можно работать в 

наихудших условиях, которые могут быть. Однако при этом необходимо 

учитывать следующее: аппарат должен быть оснащен шлем-маскою или 

маскою с подпором воздуха в подмасочное пространство; соединении АСВ 

с выбранной лицевой частью должно быть штуцерным. 
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ ПУНКТАХ 

МАТОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ПРИГОТАВЛИВАЕМЫХ ИЗ  

ГИДРОФОБНЫХ, СЛЕЖАВШИХСЯ, КОМКОВАТЫХ ПОСЛЕ 

ХРАНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

 
Р.Н.Бекиров, доцент, к.т.н., заведующий каф. охраны труда РВУЗ «Крымский инже-

нерно-педагогический университет» 

 

Необходимость применения раздельной двухфазной технологии при-

готовления рабочих жидкостей из гидрофобных, слежавшихся, комкова-

тых после хранения препаратов потребовала и соответствующих мер за-

щиты работающего персонала на каждой фазе приготовления. 

1. Меры защиты работающих в стационарных пунктах при при-

готовлении из вышеуказанных препаратов маточных жидкостей 

(40…50%-ной концентрации). 

Сложность приготовления маточных концентратов из гидрофобных 

препаратов (например – молотая сера) или препаратов различных порош-

кообразных пестицидов слежавшихся, комковатых после хранения, но не 

потерявших свои пестицидные свойства, потребовала рассмотреть меры 

защиты поэтапно: 1) меры защиты при транспортировке этих препаратов 

из склада хранения до стационарного пункта приготовления маточных 

концентратов с расчленением мер защиты при организации погрузки пре-

паратов в транспортное средство на складе хранения. Здесь, безусловно, 

применение индивидуальных средств защиты каждым работающим персо-

налом (спецодежда, спецобувь, защита органов дыхания, зрения, головной 

убор – капюшон закрытого типа); 2) меры защиты окружающей среды при 

транспортировке препаратов до стационарного пункта (не допускать явле-

ния распыления препарата по пути следования); 3) меры защиты при за-

грузке бункера порошкообразным препаратом; 4) меры защиты при выдаче 

готовой маточной пульпы и заправки транспортных средств и транспорти-

ровки концентрата для доставки до места работы опрыскивающих агрега-

тов; 5) меры защиты при заправке резервуаров маточной пульпой и приго-

товлении из нее рабочей жидкости в самих резервуарах опрыскивателя. 

2. Меры защиты работающих в централизованном пункте рас-

фасовки разовых заправочных доз 

Централизованный пункт расфасовки разовых заправочных доз для 

заправки опрыскивателей проводит расфасовку пестицида двух видов: по-

рошкообразных и жидких препаратов (концентратов) в объемах равных 

одной разовой заправке препарата в резервуары при технологии приготов-

ления рабочих жидкостей в самих резервуарах опрыскивателя. 

Заправочные дозы препаратов отмериваются (взвешиваются) от-

дельно для каждого опрыскивающего агрегата по результатам настройки 

каждого опрыскивателя в полевых условиях. Отмеренная доза препарата 

расфасовывается в отдельную тару (мешки бумажные или пластиковые). 
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В процессе отмеривания (взвешивания) наблюдается наибольший 

контакт работающих с пестицидом («опудривание» рабочих). 

Меры защиты работающих аналогичны предыдущим технологиям 

при работе с порошкообразными препаратами. 

Затаренные в мешки разовые заправочные дозы препаратов достав-

ляются до каждого отдельно работающего опрыскивающего агрегата. 

Преимущество этой технологии применения пестицидов перед дру-

гими в том, что строго контролирует учет расхода препарата. На место ра-

боты опрыскивателя доставляется ровно столько затаренных, сколько по-

требуется на сменную выработку агрегата. 

Здесь нет излишков или остатков неиспользованного препарата. Это 

привлекательно и с точки зрения охраны окружающей среды и исключе-

ния и исключения загрязнения почвы, водоемов. 

 

 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ РАБОЧИХ  

ЖИДКОСТЕЙ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В РЕЗЕРВУАРАХ 

САМИХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ 
 

Р.Н.Бекиров, доцент, к.т.н., заведующий каф. охраны труда РВУЗ «Крымский инже-

нерно-педагогический университет» 

Ш.Н.Бекиров, к.т.н., ст. преподаватель каф. охраны труда РВУЗ «Крымский инже-

нерно-педагогический университет» 

 

Основные нормативные документы, регламентирующие порядок 

хранения, транспортировки и применения химических препаратов (пести-

цидов и агрохимикатов), обеспечивающие безопасность при работе с ними 

являются «Санитарные правила по хранению, транспортировке и примене-

нию ядохимикатов в сельском хозяйстве», утвержденные Министерством 

здравоохранения СССР ғ 1123-73, М., - 1973 [1]; «Гигиенические требо-

вания к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохи-

микатов», Санитарные правила и нормы СанПИН 1.2.1077-01 Министерст-

во здравоохранения Украины ғ 34 от 08.11.2001, введены в действие с 

01.02.2002 г. [2] и др. [3]. 

Все операции, выполняемые при вышеуказанных технологиях при-

готовления и применения химических препаратов, относятся к работам по-

вышенной опасности. Поэтому работающие с химическими препаратами 

предупреждаются об их токсических свойствах. 

После окончания работ остатки ядовитых химических препаратов, а 

также тару из-под них, непригодную для дальнейшего применения, унич-

тожают согласно «Инструкции по уничтожению ядохимикатов и тары из-

под них, признанных непригодными к использованию» [4]. 

При этой технологии на край поля подъезжают поочередно, рабо-

тающие опрыскивающие агрегаты, где проводятся подготовительные опе-

рации, выполняемые вспомогательным персоналом (в лице 1-2 рабочих), в 
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обязанности которых входит подготовить заправочные компоненты (хим. 

препараты, воду) к заправке резервуаров опрыскивающих агрегатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структурная схема защитных мероприятий при технологии приготовления 

рабочих жидкостей пестицидов в резервуарах опрыскивателей 

 

Категории лиц, имеющих наибольший контакт с пестицидами при 

этой технологии: 

– рабочие стационарного пункта по затариванию разовых заправочных доз 

пестицида («опудривание» работающих при взвешивании и затаривании 

разовых заправочных доз при работе с порошкообразными препаратами; 

пары эмульсий при работе с жидкими препаративными формами пестици-

дов); 

– полевые рабочие, помогающие готовить рабочие растворы пестицидов 

при приготовлении и заправке резервуаров опрыскивающих агрегатов ма-

точным концентратом пестицида из затаренной разовой заправочной дозы 

препарата (явление «опудривания», испарения концентрата, очистка рас-

пыливающих наконечников при забоях и т.д.); 

– трактористы-машинисты опрыскивающих агрегатов (работы в условиях 

запыленности, загазованности окружающего воздуха, испарения рабочей 

жидкости при распыле); 

– трактористы транспортных средств, доставляющих в поле затаренные ра-

зовые заправочные дозы и воду. Меры защиты представлены на рис. 1 
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ ПУНКТАХ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ПЕСТИЦИДОВ 
 

Р.Н.Бекиров, доцент, к.т.н., заведующий каф. охраны труда РВУЗ «Крымский инже-

нерно-педагогический университет» 

Д.Ш.Меметов, преподаватель каф. охраны труда РВУЗ «Крымский инженерно-

педагогический университет» 

 

Стационарные пункты приготовления оправдывают себя если: 

– расстояние до работающих опрыскивателей менее 3 км; 

– при высокой потребной норме расхода препарата на 1 га (до 50 кг/га-

далапон); 

– приготовление рабочей жидкости ведется из препаратов, хорошо раство-

римых в воде (медный купорос, хлорат магния и др.). 

 Категории лиц, имеющих наибольший контакт с пестицидами при 

этой технологии: 

– рабочие – загрузчики препарата в цистерны; 

– трактористы тракторных погрузчиков, использующих ковш погрузчика 

для перемешивания; 

– трактористы транспортных средств, используемых для подвозки пести-

цида со склада; 

– трактористы транспортных заправочных средств (заправщиков ЗЖВ-1,8; 

ЗЖ-3,6 и др.) транспортирующие приготовленную рабочую жидкость до 

поля к работающим опрыскивающим агрегатам. 

 Меры защиты: 

– применение индивидуальных средств защиты тела, органов дыхания и 

зрения при заправке препаратом; 

– применение спецодежды, спецобуви для трактористов транспортных 

средств и погрузчиков; 

– обеспечение работающих всех категорий спецмолоком на период выпол-

нения работ, связанных с использованием хим. препаратов. 

 



 227 

 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ ПРИ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫХ АГРЕГАТОВ 
 

Р.Н.Бекиров, доцент, к.т.н., заведующий каф. охраны труда РВУЗ «Крымский инже-

нерно-педагогический университет» 

С.Р.Мустафаева, преподаватель каф. охраны труда РВУЗ «Крымский инженерно-

педагогический университет» 

 

Рабочая жидкость опрыскивающих агрегатов готовится передвиж-

ными агрегатами типа АПЖ-12 и др. у поворотной полосы на краю поля, 

куда подъезжают для заправки опрыскиватели. 

Категории лиц имеющих наибольший контакт с пестицидами при 

этой технологии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структурная схема защитных мероприятий при технологии приготовления 

рабочих жидкостей передвижными агрегатами 

 

– рабочий передвижного агрегата при загрузке дополнительного резервуа-

ра 

требуемой массой препарата (маточного концентрата, или порошкообраз-

ного препарата); 

– тракторист передвижного агрегата при заправке резервуаров опрыски-

вающих агрегатов приготовленной жидкостью; 

– тракторист транспортного агрегата при транспортировке со склада пес-

тицидов к месту работы передвижного агрегата; 

– тракторист опрыскивающего агрегата при заправке резервуаров рабочей 

жидкостью и при работе в поле. Меры защиты представлены на рис. 1. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА  

ПРОИЗВОДСТВЕ, СВЯЗАННЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  

 
В.И.Сервериева, аспирант каф. охраны труда РВУЗ «Крымский инженерно-

педагогический университет» 

 

В настоящее время трудно себе представить жизнь и деятельность 

современного человека без применения электричества, которое прочно 

вошло во все отрасли народного хозяйства и быт людей. Основное досто-

инство электрической энергии – относительная простота производства, пе-

редачи и преобразования [1, с.4]. 

Анализ статистики несчастных случаев от поражения электротоком в 

большинстве стран мира показывает, что хотя общее число травм с поте-

рей трудоспособности невелико и составляет около 0,5…1% (в энергетике 

до 3…3,5%) от общего числа несчастных случаев на производстве, однако 

их доля со смертельным исходом на производстве составляют 30…40, а в 

энергетике до 60 %. Согласно статистическим данным, 75…80 % смер-

тельных поражений электрическим током происходит в сетях до 1000 В [2, 

с. 4]. 

Хотя по данным статистики число несчастных случаев от поражения 

электрическим током и имеет тенденцию к снижению, однако это не 

должно проводить к ослаблению внимания к вопросам охраны труда в 

электроустановках. 

В связи с чем, проблема защиты людей от поражения электрическим 

током на сегодняшний день по-прежнему остается чрезвычайно актуаль-

ной. 

Для обеспечения безопасности работников, и создания высокопроиз-

водительных условий труда при эксплуатации электрических установок, 

необходимо учитывать характер действия электрического тока на организм 

человека, принимать эффективные меры для защиты от поражения током в 

тех или иных условиях, правильно организовать безопасное обслуживание 

электроустановок и оказать помощь человеку, пострадавшему от воздейст-

вия электрического тока [3, с. 4]. 

Большое количество работников травмируется или погибают вслед-

ствие аварий, которые возникают на производстве Украины. Анализ со-

стояния травматизма, вызванных действием электрического тока на орга-

низм человека на предприятиях АР Крым и в Украине показывает, что не-

счастные случаи происходят: 

 - в зависимости от случаев поражения электрическим током от степени 

допусков (рис. 1); 

 - в зависимости от случаев поражения электрическим током от возрастных 

особенностей (рис. 2); 

 - в зависимости от случаев поражения электрическим током от должности 

(рис. 3).  
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 Рис. 1. Зависимость случаев поражения 

электрическим током от специальности 

(степени допусков) 
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 Рис. 2. Зависимость случаев поражения 

электрическим током от возрастных осо-

бенностей 
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Рис. 3. Зависимость случаев поражения электрическим током от должности 

 

Вариантов возможных путей прохождения тока через тело человека 

можно насчитать достаточно много, но наиболее характерными являются: 

«рука-рука» - через сердце проходит 3,3 % общего тока; «правая рука - но-

ги» - 6,7 %; «левая рука - ноги» - 3,7 %; «нога - нога» - 0,4 %; «голова - но-

ги»; «голова - руки». 

Используя статистические данные публикуемые Госгорпромнадзо-

ром Украины, не представляется возможным составить детальную картину 

о характерных путях прохождения тока через тело человека.   

Детальные сведения о характере воздействия тока и пути его проте-

кания через тело человека при НС позволят точнее устанавливать группу 

инвалидности пострадавшего и, соответственно, точнее назначать сумму 

компенсационных выплат из Фонда социального страхования. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ  

СЛУЧАЕВ В ЭНЕРГЕТИКЕ УКРАИНЫ 

 
А.И.Исмаилова, РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет» 

В.И.Сервериева, аспирант каф. охраны труда РВУЗ «Крымский инженерно-

педагогический университет» 

 

На сегодняшний день отрасль энергетики Украины  - сложная систе-

ма, которая является довольно-таки опасной, а в технологическом процес-

се принимает участие человек с его эмоциональной, физиологической и 

психологической слабостью, всегда существует риск несчастного случая 

[1,с.14]. 

Проблема охраны труда в энергетическом секторе является одной из 

наиболее острой в стране. О серьезности ситуации с травматизмом в энер-

гетикесвидетельствую данные приведенные на графике 1. 

 
График 1. Состояние производственного травматизма в энергетике  

за период 2010 – 2012гг. 

 

В результате анализа графических данных видим, что в отрасли 

энергетики, за период 2010 года травмировано – 202 работника, 2011 – 157, 

2012 – 154 , с летальным исходом травмировано– 31, 2011 – 21, 2012 – 23. 

[2] Мы видим уменьшение количества несчастных случаев (график 1). Из-

менения в лучшую сторону есть, но они не значительны. Состояние усло-

вий и безопасности труда в энергетике продолжает оставаться неудовле-

творительным [1,с.14]. 

Проанализировав данные на  графике 1, можно сделать вывод – с це-

лью уменьшения количества несчастных случаев на производстве необхо-

димы эффективные мероприятия. 

Основными причин производственного травматизма в отрасли явля-

ется нарушение трудовой и производственной дисциплины,нарушение 

требований безопасности труда во время эксплуатации технических 
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средств производства, а также недостаточнаяобученность работников по 

вопросам охраны труда в результате некачественного проведения инструк-

тажей и других видов обучения по охране труда [1,с.14]. 

Еще одной немало важной причиной является то, что нынешняя сис-

тема управления охраной труда(далее СУОТ) устарела. СУОТ формирова-

лась в совершенно иных общественно-экономических условиях и сегодня 

существует по большей части формально, практически не оказывая реаль-

ного влияния на положение дел с производственным травматизмом 

[3,с.20]. 

С целью создания безопасных условий труда и снижения уровня 

производственного травматизма необходимы следующие мероприятия: 

 необходимо пересмотреть подходы к системе управления охраной 

труда. Прежде всего, нужно подумать о механизмы финансового стимули-

рования: работник должен быть материально заинтересован в обеспечении 

безопасных условий труда[3,с.21]; 

 следует обратить внимание на состояние оборудования; 

 подготовка специалистов и оптимизация системы профессионально-

технического образования требует существенных инвестиций. Следует по-

нимать, что без высококвалифицированных кадров проблему безопасности 

труда не решить [3,с.21]. 

Учитывая все вышесказанное,  можно сделать вывод, что руководи-

телям и работникам предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, органов исполнительной власти, местного самоуправления, 

Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, профсоюзным организациям необходимо 

изменить свое отношение к здоровью работников и сосредоточить усилия 

на выполнение требований Конституции Украины по обеспечению надле-

жащих, безопасных и здоровых условий труда и требований Закона Ук-

раины «Об охране труда». 
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К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

ПОТОКАМИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ. СИСТЕМНО - ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД 
 

Ш.Н.Бекиров, к.т.н., ст. преподаватель каф. охраны труда РВУЗ «Крымский инже-

нерно-педагогический университет»  

А.Н.Губарев, РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет» 

 

Системно – процессное представление функционирования организа-

ций является одним из требований международных стандартов ISO серии 

9000 – «Система менеджмента качества организаций и предприятий» и 

OHSAS 18001 – «Менеджмент безопасности труда и охраны здоровья». 

Проблема систематизации и автоматизации процессов информацион-

ного обеспечения продолжает быть актуальной во всех аспектах производ-

ственной деятельности человека, неотъемлемой частью которых является 

документооборот. В этом плане оптимизация информационной логистики  

(документооборота) процессов обеспечения безопасности труда и здоровья 

работников на производстве остается наиболее востребованной. 

Разработка модели управления информационными потоками при раз-

решении несчастныхслучаев на производстве предусматривает следующие 

шаги: 

1. Разработку логических структур процессов разрешения не-

штатных ситуаций (несчастных случаев), представленных в виде системно 

– процессных графических моделей и регламентов их реализации  на базе 

типовых решений, используемых в организациях и предприятиях; 

2. Разработку технических требований для создания компьютер-

ных программных средств, автоматизирующих операции информационно-

го сопровождения этапов разрешения ситуации (документооборота), с ис-

пользованием полученных моделей процессов.    

Что это может дать?  

Во – первых, любая нештатная ситуация, как результат свершившего-

ся события, инициирует определенную кросс-функциональную задачу, для 

разрешения которой и достижения конечной цели привлекаются в уста-

новленной логической последовательности различные структурные едини-

цы предприятия и внешней среды, реализующие регламентированные  

функции (операции). Системно – процессное описание разрешения не-

штатной ситуации  даст возможность иметь полное представление о про-

цессе его реализации в результате решения следующей группы задач:  

 выбора типовых нештатных ситуаций и объектно – ориентирован-

ный анализ предметной области (изучение фактических материалов); 

 разработки совокупности логически взаимосвязанных операций и 

процедур их выполнения с группировкой их в отдельные процессы с раз-

работкой регламентов их реализации (использование методик графическо-

го описания процессов IDEF-0, потоков работ IDEF-3 и потоков докумен-

тов IDEF-5); 
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 разработки и регламентации ролей исполнителей, реализующих кон-

кретные операции процессов разрешения нештатных ситуаций, и моделей 

должностных инструкций, где будут расписаны не только их традицион-

ные функциональные обязанности (что они должны делать?), но и то, как 

они это должны делать  со ссылкой на регламенты выполнения операций 

конкретного процесса; 

 Выявления и группировки информационных ресурсов, структуриро-

ванных в документы, на входе и выходе каждой операции и процесса в це-

лом,  

 Разработки показателей (переменных) ресурсов, операций и их про-

дуктов; 

 разработки критериев  оценки и ключевых показателей эффективно-

сти (КПЭ) выполнения операций и полученных результатов, которые мо-

гут быть использованы структурами управления для разрешения пробле-

мы. 

Во – вторых, для разработки технических требований к автоматизации 

процесса документооборота при разрешении нештатных ситуаций необхо-

димо будет решить следующую группу задач: 

 разработать сценарии прецедентов возможных путей разрешения 

нештатной ситуации с выявлением сущностей предметной области; 

 составить словарь терминов; 

 разработать показатели (переменные) и методы каждой сущности 

рассматриваемой предметной области, характеризующие их свойства и 

функции; 

 разработать статическую структуру сущностей (объектов) рассмат-

риваемой предметной области с их отношениями; 

 разработать модели интерфейсов пользователей разрабатываемых 

программных приложений для каждой операции процесса.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

 
В.О.Предко, начальник Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Харківсь-

кій області 

В.Ю.Осіпов, магістр, Національний університет цивільного захисту України 

А.В.Зінченко, магістр, Національний університет цивільного захисту України 

 

В доповіді відзначено, що на теперішній час управління охороною 

праці здійснюється без врахування прогнозних оцінок за результатами по-

рівняння абсолютного приросту відносно попереднього року. В той же час, 

знання прогнозних оцінок, як короткострокових (на найближчі рік-два), 

так і перспективних (на кілька років), дозволить більш конкретно визначи-

ти ті напрямки функціонування системи управління охороною праці, які 

вимагають першочергової уваги, і забезпечить зворотній зв‘язок, впливаю-

чи, в першу чергу на процес планування. 

Показано, що існуюча в Україні комп‘ютерна система оцінки стану 

виробничого травматизму та професійний них захворювань страховими 

експертами за всіма ознаками вона відповідає сучасному підходу до засто-

сування моніторингу, коли обмежуються тільки абсолютними кількісними 

показниками. В той же час, оскільки кількість застрахованих на сьогодні-

шній день представляє собою фактично кількість працюючих, то це дозво-

ляє перейти до застосування відносних індикаторів, які є основою для по-

рівняльної оцінки різних об'єктів моніторингу. У якості ж оцінок, які за-

стосовуються для визначення коригуючих управлінських дій, використо-

вується абсолютний приріст відносно попереднього року. 

Перехід до відносних показників з урахуванням того, що поки не пе-

редбачається врахування економічних показників (наприклад, відсоток 

втрати працездатності або кількість днів непрацездатності), дозволяє на 

першому етапі у якості індикаторів для вдосконалення моніторингу охоро-

ни праці обрати коефіцієнти частоти виробничого травматизму та частоти 

професійних захворювань на одну тисячу працюючих.  

У якості вихідних даних для розробки методу довгострокового про-

гнозування стану охорони праці використовувались статистичні дані, які 

характеризують виробничий травматизм в Україні, а також в Храрківській 

та Луганській областях, на Укрзалізниці, оскільки вони характеризують 

стан охорони праці на протязі 1992’2011 років та дозволяють перейти до 

відносних показників.  

Показано, що для довгострокового прогнозу доцільно використову-

вати експоненціальний розподіл. Перевірка можливості його застосування 

була здійснена за допомогою критерію Романовського. Визначено, що екс-

поненціальний закон може служити моделлю емпіричних даних з рівнем 

значимості =0,05.  
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До речі, якщо використовувати лінійну апроксимацію, то через 24 

роки слід очікувати, що на Укразалізниці не буде не тільки випадків виро-

бничого травматизму із смертельними наслідками, але й просто порушень, 

що не відповідає здоровому глузду. 

В той же час, короткостроковий прогноз (на 1-2 роки) доцільно 

проводити, використовуючи лінійну апроксимацію. У якості прикладів ро-

зглядаються результати моніторингу стану з виробничим травматизмом та 

професійними захворюваннями в Україні, Харківській та Луганській обла-

сті, а також на Державному підприємстві завод «Електроважмаш», який 

знаходиться в м. Харків, та гірничо-збагачувальній фабриці «Білоріченксь-

ка (Луганська область).  

Аналіз отриманих результатів показав, що ми не тільки можемо 

проводити порівняльний аналіз (у відповідності до якого, наприклад, стан 

роботи по скороченню професійних захворювань на розглянутих підпри-

ємствах суттєво, практично на порядок, є гіршим, ніж аналогічний по краї-

ні і, тим паче, по Харківській області), але й визначити прогнозні оцінки. 

До того ж, для цього підприємства характерною є тенденція до збільшення 

кількості (про це свідчить позитивний коефіцієнт лінійної частини тренду), 

в той час як і в Україні, і в Харківській області має місце тенденція до зме-

ншення кількості професійних захворювань. 

 

 

АНАЛІЗ ВІРОГІДНО-СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ 

 
В.О.Предко, начальник Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Харківсь-

кій області 

А.Д.Ахалаія, магістр, Національний університет цивільного захисту України 

І.С.Оверчик, магіст, Національний університет цивільного захисту України 

 

В доповіді відмічено, що актуальність вибору методів визначення 

професійного ризику визначена тим, що забезпечення безпеки населення 

від різних техногенних джерел у розвинених країнах уже кілька десятиліть 

здійснюється на основі концепції прийнятного ризику, що вимагає кількіс-

ного визначення ризику і порівняння його з прийнятним рівнем. В останні 

роки роль і значення управління ризиками як інструменту зниження втрат і 

підвищення ефективності національних економік у всьому світі постійно 

зростає. Значення цього інструменту зростає, насамперед, через зростання 

самих ризиків, що є загальносвітовою тенденцією, обумовленої усклад-

ненням всіх сфер функціонування сучасного суспільства.  

Показано, що масштаб і рівень складності розв'язуваної задачі в зна-

чній мірі визначають і вибір методу її вирішення. Пропонується викорис-

товувати наступні рівні вирішення проблеми та пов'язані з ними цілі оці-

нювання ризиків на рівні: 
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 держави;  

 галузі; 

 регіону; 

 підприємств і виробництв; 

 окремого робочого місця (професії). 

Аналіз існуючих вірогідно-статистичних методів, які використову-

ються для оцінки ризиків в інших галузях показав, що  

 безпосередньо статистичний метод вимагає близько 10
6
 спостережень, 

тобто підходить для першого рівня і не вимагає додаткової інформації; 

 статистичний по об‘єднаній вибірці вимагає 10
5
…10

6
 спостережень – 

підходить для галузі промисловості та регіону, але вимагає наявність ста-

тистичних даних про нещасні випадки за кілька років і, відповідно, моделі, 

яка визначає зміну рівня травматизму в часі від внутрішніх та зовнішніх 

умов, та розподілу нещасних випадків за важкістю; 

 вірогідно-статистичний метод вимагає 10
4
…10

5
 спостережень, тобто пі-

дходить для великих підприємств; додаткова інформація відповідає попе-

редньому методу; 

 експертно-статистичний метод вимагає 10
3
…10

4
 спостережень і підхо-

дить для середніх підприємств; 

 експертний метод підходить як для малих підприємств (дільниць), так і 

для окремого робочого місця. 

 

 

ЯКІСНИЙ ПРОТИПИЛОВИЙ РЕСПІРАТОР –  

ЗАЛОГ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ 

 
С.І.Чеберячко, доцент, к.т.н., доцент каф. аерології та охорони праці ДВНЗ «Націона-

льний гірничий університет» 

О.В.Столбченко, к.т.н., доцент каф. аерології та охорони праці ДВНЗ «Національний 

гірничий університет» 

Ю.І.Чеберячко, к.т.н., доцент каф. аерології та охорони праці ДВНЗ «Національний 

гірничий університет» 

 

Шкідливі речовини в певній кількості завжди знаходяться в повітрі 

міст та інших населених пунктів, як результат антропогенної діяльності 

людини. Частина цих речовин надходить до повітря в результаті природ-

них процесів, що сприяє появі певної природної фонової концентрації шкі-

дливих речовин. За незначної концентрації шкідливі речовини не накопи-

чуються в організмі людини i не проявляють своєї шкідливої дії, але пере-

вищення граничного допустимих концентрацій речовин, наприклад в пові-

трі робочої зони, спричиняє в організмі внутрішні або зовнішні відхилен-

ня, які починають негативно впливати на життєдіяльність людей. 

Незалежно від призначення і конструктивних відмінностей 

протипилові ЗІЗОД повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 143-2002, 

ДСТУ EN 149-2003 за показниками якості, які умовно можна поділити на 

три групи. 
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Перша група вимог не допускає використання в конструкції респіра-

торів токсичних матеріалів, здатних викликати механічні ушкодження 

шкіри чи обличчя або легкозаймистих матеріалів, що виділяють при нагрі-

ві які-небудь шкідливі речовини. У зв'язку з появою великої кількості но-

вих фільтрувальних матеріалів, що мають різноманітні технічні характери-

стики, дуже актуальним є питання про можливість їх використання для ви-

готовлення різних типів ЗІЗОД. 

Друга група вимог стосується захисних властивостей респіраторів. 

Головною характеристикою будь-якого ЗІЗОД є коефіцієнт захисту Кз, 

який характеризується кратністю зниження концентрації шкідливої речо-

вини, що забезпечується даним захисним пристроєм. Для його визначення 

експериментально знаходять коефіцієнт проникнення К. Він виражає 

відношення концентрації аерозолю в підмасковому просторі ЗІЗОД до 

загальної концентрації аерозолю в повітрі робочої зони [1]: 

,%
n

n
K 100

0

 , 

де n – показник, що характеризує концентрацію дисперсних часток, що 

проникнули через виріб; n0 – показник, що характеризує концентрацію ди-

сперсних часток, що надходять у виріб. 

Загальний коефіцієнт проникнення залежить від конструкції ЗІЗОД і 

ефективності його фільтрів. Визначається за спеціальними аерозолями з 

діаметром часток 0,28-0,6 мкм (ГОСТ 12.4.119-82, ГОСТ 12.4.156-75 або 

ДСТУ EN 143:2002). 
Таблиця 

Основні вимоги до фільтрувальних ЗІЗОД 

Найменування показника Клас ефективності 

3 2 1 

1. Коефіцієнт захисту ≤50 ≤12 ≤4 

2. Коефіцієнт проникнення крізь 

протиаерозольний фільтр, %, за витрат повітря: 

30 дм
3
/хв. 

95  дм
3
/хв 

 

 

- 

≤0,05 

 

 

- 

≤ 6 

 

 

- 

≤ 20 

3. Початковий опір протиаерозольного фільтра 

повітряному потоку, Па, за витрат повітря: 

30 дм
3
/хв. 

95  дм
3
/хв 

 

 

≤ 120 

≤ 420 

 

 

≤ 70 

≤ 240 

 

 

≤ 60 

≤ 210 

4. Початковий опір протигазового фільтра 

повітряному потоку, Па, за витрат повітря: 

30 дм
3
/хв. 

95  дм
3
/хв 

 

 

≤ 160 

≤ 640 

 

 

≤ 140 

≤ 560 

 

 

≤ 100 

≤ 400 

5. Об‘ємна частка СО2, %, не більше ≤ 1 

Третя група вимог формулює ергономічні показники ЗІЗОД, що ха-

рактеризують їх можливий вплив на фізіологічні функції і працездатність 
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людини. До ергономічних показників відносяться величина опору дихання, 

вміст вуглекислого газу у вдихуваному повітрі, маса ЗІЗОД, механічний 

тиск маски на обличчя.  

Найбільш важливі вимоги до фільтрувальних ЗІЗОД, що 

регламентовані стандартами наведені в таблиці. 

Висновки. В ДСТУ EN 149:2003 з'явилася так звана підготовка виробів до 

іспитів, що відсутня у ГОСТ 12.4.041-89. Вона полягає в тому, що перед 

іспитами одна частина виробів піддається температурному впливу (витри-

мування 24 години при температурі +70°С и 24 години при -30°С). Друга 

частина фільтрувальних півмасок перед визначенням захисних властивос-

тей піддається «моделюванню режиму носіння», коли через виріб, надяг-

нутий на «муляж» голови, проходить двосторонній повітряний потік зі 

штучним зволоженням повітря. Крім того, у ДСТУ EN 149:2003 передба-

чено іспити виробів не тільки при 30 л/хв, але і при 95 л/хв. Тому виникає 

необхідність у вивченні впливу температури на основні характеристики ві-

тчизняних респіраторів. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Справочное 

руководство / П.И. Басманов, С.Л. Каминський, А.В. Коробейников, М.Е. 

Трубицына. – СПб.: ГИПП «Искусство России», 2002. – 399 с. 

 

 

НОВІ ЗАСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ 

ФАКТОРІВ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ 

НА ЗДОРОВ'Я ВОДІЇВ 

 
О.А.Клименко, ст.викладач каф. біологічних основ фізичного виховання і спорту  Хар-

ківської державної академії фізичної культури 

 

У доповіді  наведені результати дослідження впливу комплексу еко-

логічних факторів робочого середовища автотранспортного підприємства 

на показники здоров'я водіїв. Акцент зроблений на виявленні спряженості 

професійних захворювань водіїв з їх віком і стажем роботи. 

Встановлено, що зі збільшенням стажу роботи відбувається достові-

рне погіршення невротичного статусу водіїв, цереброастенічних показни-

ків , стану шлунково-кишкового тракту, діяльності серцево-судинної сис-

теми, алергічних реакцій. Найбільшому ризику піддаються особи віком 36 

років і старше зі стажем роботи понад 10 років. Досліджено, що праця во-

діїв автомобільного транспорту, в тому числі автобусів, характеризується 

впливом комплексу несприятливих факторів, таких як: нервово-емоційне 

напруження (термінове прийняття рішень, аналіз сформованої на дорозі 

ситуації і прогнозування в умовах дефіциту часу, відповідальність за без-

пеку пасажирів та ін.); фізична напруга, шум, інфразвук, вібрація загальна і 

локальна, мікрокліматичні параметри, загазованість і запиленість повітря-
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ного середовища та ін. Вплив на водіїв автотранспорту шкідливих факто-

рів робочого середовища і трудового процесу завдає шкоди здоров'ю і мо-

же сприяти розвитку професійних і виробничо-обумовлених захворювань. 

Вплив несприятливих факторів робочого середовища значно посилюється 

в умовах напруженого руху на перевантажених транспортом міських авто-

магістралях. До цього необхідно додати сильну зношеність автобусного 

парку. 

У Стратегії ЄС з охорони праці та здоров'я працюючих на 2007-2012 

роки зазначено, що автотранспорт, незважаючи на всі вжиті заходи, продо-

вжує залишатися в числі найбільш неблагополучних за умовами праці, по-

ряд з будівництвом, сільським господарством, рибальством і сферою ме-

дико-соціальних послуг. 

Ведучими шкідливими екологічними чинниками, що викликають 

професійні захворювання водіїв автотранспорту є: 

– несприятливий мікроклімат (відсутність кондиціонерів, вентиляції, 

теплоізоляції робочого крісла, перепад температур, речовин; вплив окису 

вуглецю та інших небезпечних для здоров'я виробничий шум і загальна ві-

брація; 

– тривале перебування в робочій позі «сидячи». Якщо таке положення 

тіла триває більше 2-х годин на зміну, праця вважається важкою; 

– високі психоемоційні навантаження, які призводять до порушень ді-

яльності ЦНС, серцево-судинної системи , шлунково-кишкового тракту 

та інших систем організму. 

Щоденні стреси призводять до гіпертонічної, ішемічної та інших 

хвороб. 

Наведено нові засоби зменшення впливу різних екологічних факто-

рів робочого середовища і трудового процесу на здоров'я водіїв. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ  

ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ В ПРИМІЩЕННЯХ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

 
І.О.Толкунов, заступник начальника каф. піротехнічної та спеціальної підготовки 

Національного університету цивільного захисту України 

 

Безпечність праці особового складу підрозділів оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України залежить від бага-

тьох параметрів робочого середовища мікрокліматичного, фізико-

хімічного, санітарно-гігієнічного характеру, до показників якого висува-

ються підвищені вимоги щодо якісного стану та дотримання правил охо-

рони праці [1]. Підтримання необхідних мікрокліматичних та фізико-

хімічних показників повітряного середовища забезпечується сучасними 

високоефективними системами вентиляції та кондиціювання. В той же час, 

їх застосування залишає повітря робочої зони приміщень без природного 

іонного складу, який впливає на загальний стан персоналу підрозділів та 

ефективність їх діяльності в цілому [2].  

В приміщеннях спеціального призначення приточні струмені утво-

рюються в результаті примусового витоку повітря з повітророзподільних 

пристроїв систем вентиляції та кондиціювання повітря. Для компактних 

приточних струменів іонізованого повітря розподілення концентрації аеро-

іонів (АІ) визначається на підставі фізичних передумов та рівнянь, що вхо-

дять в систему [3]:  
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де  ρ0 – масова щільність повітря, яке витікає, кг/м
3
; V0 – швидкість ви-

току приточного повітря, м/с; F0 – площа приточного отвору, м
2
; ρ – масова 

щільність повітря в довільній точці приточного струменя, кг/м
3
; V – швид-

кість руху повітря в довільній точці струменя, яка задана  координатами х 

та r, м/с; х – відстань від приточного отвору до певної точки на осі струме-

ня, м; r – радіальна відстань від осі струменя до довільної точки в його 

об‘ємі, м; dF – елементарна площа поперекового перетину струменя, в ме-

жах якої швидкість однакова, м
2
; 


рn  – надлишкова концентрація легких 

аероіонів негативної та позитивної полярності в робочій зоні, м
-3

; 
n  – 

надлишкова концентрація легких аероіонів негативної та позитивної поля-
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рності в довільній точці приточного струменя, м
-3

; хр – відстань по осі 

струменя від приточного отвору до робочої зони, м; dx – елементарна відс-

тань, в межах якої швидкість руху повітря в приточному струмені однако-

ва, м; α – коефіцієнт рекомбінації легких аероіонів; q – елементарний за-

ряд, Кл; 
-k  – електрична рухливість негативних легких аероіонів, м

2
·В

-1
·с

-

1
; ε – відносна діелектрична постійна повітря, Ф/м; ε0 – електрична постій-

на, Ф/м. 

 

Вирішивши систему рівнянь (1), отримаємо розрахункові формули 

для визначення надлишкової концентрації АІ в довільній точці основної 

ділянки круглого приточного струменя іонізованого повітря: 
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де  Ку – коефіцієнт уніполярності легких АІ; 


0n  – надлишкова концент-

рація легких позитивних і негативних АІ на початку витоку,  

м
-3

; 0nΔ  – різниця надлишкових концентрацій легких позитивних і негати-

вних АІ на початку витоку, м
-3

, 
  000 nnnΔ , β – коефіцієнт електроста-

тичного розсіювання легких аероіонів. 

Висновки. На основі аеродинамічної теорії стосовно задач розпо-

всюдження потоків іонізованого повітря в приміщеннях спеціального при-

значення ДСНС України, отримані співвідношення, які визначають конце-

нтрацію АІ в різних точках розсіяних приточних струменів. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ НА  

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
О.С.Ковальов, доцент, к.військових н., доцент каф. спеціальної хімії та хімічної техно-

логії Національного університету цивільного захисту України 

 

Хімічна небезпека в Україні пов‘язана з наявністю об‘єктів, які ви-

користовують небезпечні хімічні речовини (НХР), що обумовлює забруд-

нення довкілля та небезпеку для життя населення. У 2012 році в промисло-

вості України функціонувало 1004 об‘єкти, на яких зберігається та викори-

стовується понад 219,67 тис т НХР, в тому числі: 3,93 тис. т хлору, 117,24 

тис. т аміаку та близько 98,51 тис. т інших НХР[1]. 

Останнім часом на цих об‘єктах почастішали аварії, які становлять 

загрозу населенню, природі та наносять матеріальні збитки. Актуальним 

прикладом цього можна назвати аварію цього року на заводі ПАО «Кон-

церн Стирол» (м. Горлівка, Донецька область), коли внаслідок корозії від-

булася розгерметизація трубопроводу подачі аміаку під тиском, і створи-

лися небезпечні умови для працівників заводу та населення. Через тріщину 

в трубопроводі в повітря потрапило біля 600кг аміаку. Аварію протягом 

короткого часу ліквідували, але на підприємстві є загиблі та постраждалі. 

[2]. Причин загибелі людей може бути багато, але це означає, що на підп-

риємстві не врахували можливість виникнення такого типу аварій, не вста-

новили необхідне обладнання щодо захисту персоналу, не передбачили за-

хисні дії останніх при таких аваріях в даному місці. 

Кількома тижнями пізніше на південнокорейському судні «Gas Co-

lumbia» в порту «Южний» в Одесі внаслідок розгерметизації фланцю у по-

вітря витекло біля 200кг аміаку. Хмару успішно за годину локалізували та 

осадили силами спеціальної техніки припортового заводу, порту «Южний» 

та м. Одеса. Даний сценарій розвитку подібної аварії та дії сил щодо лока-

лізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відпрацьовувалися на 

комплексних об‘єктових навчаннях (КОН) в цьому порту за декілька днів 

до пригоди. Тому дії рятувальних сил під час локалізації та ліквідації нас-

лідків надзвичайної ситуації (НС) в порту «Южний» були швидкі, узго-

джені та без жертв. 

За результатом аналізу стану хімічної безпеки в Україні на хімічно 

небезпечних об‘єктах (ХНО), дій персоналу цих об‘єктів та аварійно ряту-

вальних сил під час локалізації та ліквідації наслідків НС необхідно наго-

лосити на необхідності передбачення та прогнозування всіх можливих НС 

на підприємстві в будь-якому місці, в будь-який час доби та пори року, 

оснащенні робочих місць необхідними надійними засобами захисту та в 

обов‘язковому проведенні на об‘єктах планових штабних тренувань (ШТ), 

комплексних об‘єктових навчань (тренувань) з відпрацюванням питань за-

хисту персоналу від вражаючої дії НХР, способам локалізації та ліквідації 

наслідків НС, організації взаємодії між підрозділами різних аварійно ряту-

вальних служб, відомств, міністерств під час ліквідації наслідків НС. 
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ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З ГІДРАВЛІЧНИМ 

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТОМ 
 

В.В.Тригуб, доцент, к.т.н., доцент каф. пожежної тактики та аварійно-рятувальних 

робіт Національного університету цивільного захисту України 

В.О.Горяєв, Національний університет цивільного захисту України 

 

На аварію або на ліквідацію руйнівних наслідків надзвичайних ситу-

ацій рятувальник повинен прибути з повним оснащенням. Під руками по-

винне бути все, що необхідно для оперативного ведення рятувальних ро-

біт. Для безпеки рятувальників і для того, щоб зберегти гідравлічне облад-

нання в гарному стані необхідно виконувати наступні правила: 

 забороняється перевищувати максимально припустиме навантаження 

на інструмент; 

 не використовувати обладнання, якщо воно в несправному стані; 

 завжди використовувати засоби індивідуального захисту, такі як за-

хисні окуляри або захисний щиток зварника, рукавички, спецодяг і захисне 

взуття; 

 не торкатися робочих частин інструменту, коли він приводиться в 

дію; 

 завжди встановлювати інструмент на стійкій рівній твердій поверхні, 

без опуклостей і сипучого матеріалу (гравій, піщана поверхня); 

 зберігати обладнання тільки у відповідних місцях; 

 забезпечувати стійкість предметів, з якими необхідно працювати; 

 при виникненні незнайомих шумів, вібрації або інших незвичайних 

явищ при роботі з інструментом та обладнанням, негайно припинити робо-

ту; 

 у випадку порушення герметизації та витікання масла, негайно при-

пинити роботу; 

 уникати торкання штока домкрата з гострими поверхнями під час 

роботи; 

 ушкодження штока приводить до порушення герметичності сальни-

ків і падінню тиску під час роботи. 

Щоб уникнути травм інструментом повинна користуватися тільки 

тренована людина, яка пройшла навчання по роботі і техніці безпеки. 
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Будь-які функціональні неполадки інструмента, особливо ті, які впливають 

на безпеку роботи,  необхідно негайно усувати. 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ  

ВОДОЛАЗНИХ РОБІТ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 
 
В.В.Бондар, викладач каф. пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Націо-

нального університету цивільного захисту України 

І.О.Гетало, Національний університет цивільного захисту України 

 

Водолазні роботи зимою є одними з найскладніших видів робіт під 

водою, але для підрозділів та служб ДСНС вони становлять одні з 

найпоширеніших умов робіт при надзвичайних ситуаціях різного ступеню 

та походження. Спуски, у даному випадку, виконують як з поверхні льоду, 

так і з плавзасобів за умов використання наступних видів споряджень:  

- у вентильованому спорядженні - при температурі навколишнього 

середовища не нижче 20
0
 С, а при наявності вітру більше як 10-15 м/сек. - 

не нижче – 15
0
 С. 

- в автономному та шланговому спорядженнях з відкритою схемою 

дихання при температурі навколишнього середовища не нижче – 15
0
 С, а 

при наявності вітру 10-15 м/сек. - не нижче – 10
0
 С.      

Спускати водолаза для роботи під водою в умовах рухомого льоду 

забороняється. 

У випадках, коли роботи не можна відкласти (наприклад – порятунок 

людей та ін.), спуск водолаза дозволяється за умов дотримання підвищених 

заходів безпеки для недопущення перерізання, перетискання або обриву 

льодом шлангу та кінців які йдуть до водолаза.   

 Пересування по льоду та робота на ньому без попереднього 

обслідування льодового покриття та визначення його несучої здатності 

забороняється. 

 При визначені несучої здатності льодового покриття повинен прий-

матися до уваги тільки кришталевий шар льоду, при цьому враховується 

найменша його товщина із всіх замірювань. 

 Вимір товщини льоду повинен проводитись щоденно. Результати 

замірів оформлюються записом в журналі водолазних робіт. 

При появі ознак руйнування льоду водолазні спуски в даному місці 

повинні бути припинені. 

Для виконання водолазних спусків з льоду керівник водолазних 

спусків (робіт) зобов‘язаний безпечно розмістити водолазну техніку та 

інші технічні засоби із розрахунку часу перебування їх на одному місці за 

формулою: 

t = 200 [(Pmax – P)
2
/Pmax*P]

3
 ,                                    (1) 

де t – допустимий час перебування (годин); 
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Pmax – максимально допустима маса вантажу при транспортуванні по 

льоду даної товщини (т) (Приймається по табл. 1) 

Р –маса вантажу для якого вираховується допустимий час стоянки (т)  

 
Таблиця 1 

Маса ванта-

жу (т) 

Товщина морсько-

го льоду (см) 

Товщина прісного 

льоду (см) 

Гранична 

відстань до 

кромки льоду 

(см) 

0,1 

0,8 

3,5 

6,5 

10,0 

20,0 

40,0 

15 

25 

30 

45 

50 

70 

100 

10 

20 

25 

35 

40 

55 

95 

5 

11 

19 

25 

26 

30 

38 

 

При появі води на льоду під дією наганяння її вітром або течію на-

вантаження на лід повинно знижуватись на 50-80 %. 

При розрахунку навантаження необхідно брати до уваги що міцність 

льоду навесні зменшується вдвічі. 

При наявності сухих нескрізних щілин шириною менше як 3 см та 

глибиною не більше половини товщини льоду навантаження на лі д по-

винно зменшуватись на 20%  

При переміщенні по льоду під час водолазних робіт необхідно кори-

стуватися вищевказаною таблицею, яка дає можливість визначати товщину 

льоду та встановлювати, який вид транспорту може бути використаний для 

переміщення. 

Для спусків водолазів під лід на скільки можливо близько до місця 

робіт вирубують майну розміром 2х2 м та вичищають її від льоду. Верхні 

та ніжні гострі краї майни повинні бути притуплені. По краях майни роб-

лять дерев‘яний настил, встановлюють та закріплюють водолазний трап і 

заводять спусковий кінець. 

Таким чином, при проведенні водолазних робіт з поверхні льоду 

необхідно: 

- встановити біля місця спуску будку або намет, що отоплюється. 

При тимчасових роботах намет можна встановлювати біля майни, при дов-

готривалих – над майною; 

- проводити підготовку та робочу перевірку спорядження, а також 

одягання та роздягання водолаза в наметі; 

- передбачити наявність гарячої води для відтаювання льодових 

пробок в випадках їх утворення в шлангових з‘єднаннях або відтаювання 

інших частин спорядження; 

- розміщувати засоби подачі повітря та шланги в однакових темпе-

ратурних умовах. 
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ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

ВОДОЛАЗНИХ РОБІТ В УМОВАХ АГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
В.О.Собина, викладач каф. пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 

Національного університету цивільного захисту України 

Ю.Г.Ломейко, Національний університет цивільного захисту України 

 

 Спусками у агресивне середовище, згідно Єдиних Правил Безпеки 

Праці на Водолазних Роботах РД 31.84.01-90, є занурення у стічні води, 

розчини підвищеної щільності (каустична сода, активний мул на очисних 

спорудах, глинисті суміші), нафту та нафтопродукти, місця викиду НХР з 

трубопроводів під водою тощо. Найважливішими чинниками ефективного 

виконання подібних робіт будуть: 

- правильний вибір виду та типу водолазного спорядження, а також 

його підготовка до робіт у агресивному середовищі, 

- визначення та дотримання умов додаткових підвищених заходів 

безпеки відносно засобів виконання робіт і інструменту, 

- встановлення відповідного графіку праці та відпочинку водолазів із 

дотриманням правил режиму спусків, колективних та індивідуальних 

санітарно-гігієнічних норм тощо.  

Водолазне спорядження. До вибору виду й типу водолазного спо-

рядження для робіт у агресивному середовищі підходять із наступних 

критеріїв: 

- безпека роботи дихальної апаратури спорядження, 

- захист шкіряних покровів водолаза. 

Критерій безпечної роботи дихальної апаратури підтримується вста-

новленням на стандартне обладнання додаткових пристроїв та  приладів 

для захисту від агресивного впливу середовища, або користуванням най-

менш вразливими видами дихального спорядження.  

Додатковими пристроями для стандартного спорядження є захисні 

мембрани на легеневі автомати апаратів відкритої та замкненої схем ди-

хання, додаткові клапани на магістралях видиху, щитки для захисту ди-

хальних систем від течії тощо. 

Найменш вразливий до агресивного середовища вид спорядження – 

вентильоване спорядження (мінімум клапанів, відсутність тонких гумових 

мембран, міцний до впливу та зносу матеріал, наявність жорсткого шолому 

тощо). Лише його можна застосовувати при спусках у нафту і нафтопро-

дукти.  

Спуски у летючі та легкозаймисті рідини (бензин, гас, ацетон та 

ін.) – ЗАБОРОНЕНІ! 

Захист шкіряних покровів водолаза здійснюють виключно викори-

станням герметичних костюмів т.зв. «сухого» типу із використанням пов-

нолицевих масок, вмонтованих м‘яких або від‘ємних жорстких шоломів. 

До додаткових заходів безпеки належать такі заходи, як обов‘язкове 

використання телефонного зв‘язку із водолазом, змащування гідрокостюму 
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й інших частин спорядження перед спуском мильним розчином та обми-

вання їх після спуску чистою теплою водою, встановлення лімітів часу на 

використання гідрокостюмів та рубах (на ГК – не більше 2-х годин загаль-

ного часу робіт, на рубаху – не більше 4-х). 

До заходів із підтримання режиму робіт і санітарно-гігієнічних 

норм належать такі заходи, як встановлення полегшених режимів спусків 

(т.зв. «нульовий час декомпресії»), виконання одним водолазом 

однократної роботи тривалістю не більше 30 хвилин із кількістю не більше 

2-х спусків у день робіт, наданням персоналу, який забезпечує спуски 

індивідуальних засобів захисту шкіри та дихання, встановленням додатко-

вих норм харчування, медичного забезпечення й профілактично-

лікарського обстеження тощо.   

Висновки: 1) спуски у агресивне середовище – один з  

найскладніших та найнебезпечніших видів робіт, 2) виконання даних робіт 

ставить вимоги до підвищених якостей спорядження, а до особового скла-

ду  -  якісної підготовки, 3)  безпека праці при виконанні подібних робіт 

підтримується комплексними заходами юридичного, матеріально - 

технічного та санітарно – медичного  напрямків. 
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Як відомо що одне з основних завдань статистики полягає в дослі-

дженні процесу зміни і розвитку досліджуваних явищ за допомогою побу-

дови динамічних або часових рядів. 
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Проаналізувавши статистичні дані кількості нещасних випадків в 

ДСНС України по роках, можна побудувати математичну модель динаміки 

числа нещасних випадків, визначити прогноз очікуваного числа їх виник-

нення, а, отже, й оцінити обсяг роботи відділу з охорони праці ДСНС 

України. Найбільш ефективним способом виявлення основної тенденції 

розвитку числа нещасних випадків є аналітичне вирівнювання за допомо-

гою математичного виразу, що найбільш точно описує характер емпірич-

ного розподілу їх кількості за аналізований період і за допомогою якого 

можна виконувати прогнозування. Для цього необхідно підібрати необхід-

ний математичний закон розподілу. 

Для визначення швидкості та інтенсивності розвитку кількості неща-

сних випадків за певний час розраховуються наступні показники: абсолю-

тний приріст, темп зростання, темп приросту. 

Розрахунок цих показників ґрунтується на порівнянні між собою рі-

внів ряду динаміки. 

Під рівнем ряду динаміки розуміється кожне окреме чисельне зна-

чення показника, який характеризує величину явища, його розмір і розта-

шування в хронологічній послідовності. 

Якщо кожний рівень ряду порівнюється з попереднім, то визначені 

показники називають ланцюговими; якщо усі рівні порівнюються з рівнем, 

який виступає як постійна база порівняння – базисними.  

Абсолютний приріст (зменшення) – це різниця рівнів динамічного 

ряду, відповідно, ланцюгові та базисні 
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де: 
іП  – абсолютний приріст; 

iY  – порівнюваний рівень; 
10 iY,Y  – базис-

ний рівень. 

Абсолютний приріст за одиницю часу вимірює абсолютну швидкість 

зростання. Однак більш повну характеристику процесу росту можна отри-

мати тільки тоді, коли абсолютні величини доповнюються величинами ві-

дносними, якими є темпи зростання і темпи приросту. Вони характеризу-

ють відносну швидкість зміни рівня, тобто інтенсивність процесу зростан-

ня. 

Темп зростання розраховується як відношення рівнів ряду, визнача-

ється коефіцієнтом або відсотком, відповідно, ланцюгові та базисні 
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Темп приросту характеризує відносну величину приросту і показує, 

на скільки відсотків рівень 
iY  більший (менший) за базисний рівень:  
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Як і абсолютний приріст, темп приросту може бути позитивним та 

негативним, що свідчить про збільшення або зменшення рівня. 

Якщо рівень явища на етапі його розвитку, що вивчається, постійно 

зростає або постійно знижується, то основна тенденція є явною і чіткою. 

Для кількісної характеристики загальних результатів дії чітко вира-

женої основної тенденції, можна використовувати абсолютний приріст, 

темп зростання і приросту за увесь етап розвитку явища. 

Якщо ланцюгові показники динаміки, залишаючись увесь час пози-

тивними чи негативними, різко коливаються від року до року, або постійно 

змінюють свій знак, розрахунок їх величини за раніше наведеними форму-

лами може дати невірну уяву про середню швидкість зміни рівня, відпові-

дної загальної тенденції. Тому, в цих випадках, слід порівнювати не річні, 

а більш типові і тривалі середньорічні рівні. Для цього звичайно проводять 

збільшення інтервалів, до яких відносять рівні інтервального ряду динамі-

ки. Збільшення інтервалів складається в переході від добових до тижневих, 

або декадних, від декадних до місячних, від місячних до квартальних чи 

річних, від річних до багаторічних. Розрахунок показників аналізу динамі-

ки в цих випадках слід проводити модифікованими формулами. 

Найбільш ефективним засобом виявлення основної тенденції розвит-

ку є аналітичне вирівнювання. При цьому рівні ряду динаміки виявляються 

у вигляді функції часу )(tfy  . Вибір функції здійснюється на основі ана-

лізу характеру закономірностей динаміки кількості нещасних випадків.  

Якщо характер динаміки підтверджує припущення про те, що рівень 

явища зростає з більш чи менш постійною швидкістю, тобто з відносно по-

стійними абсолютними одиницями приросту, то математичним виразом 

такої тенденції буде пряма лінія. Аналітичне рівняння прямої має вигляд: 
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де: 
t

Ŷ  – визначені рівні; t  – час, тобто порядковий номер інтервалу чи мо-

менту часу; 
10

,аа  – параметри прямої. 

Розрахунок параметрів створюється за допомогою методу най-

менших квадратів, при цьому нелінійні функції приводяться до лінійного 

вигляду, а в нашому випадку значення параметрів прямої розраховуються 

за формулами: 
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Прогноз розвитку явища здійснюється шляхом підстановки в отри-

мане математичне рівняння тенденції відповідних порядкових номерів най-

ближчих років t. 
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Розглядаються причини формування небезпечної ситуації на підпри-

ємствах, засоби та заходи з охорони праці для попередження виробничого 

травматизму та професійних захворювань на підприємствах. 

Одним із основних показників стану охорони праці є рівень виробни-

чого травматизму та професійної захворюваності. На сьогодні рівень про-

фесійної захворюваності є серйозна медико-соціальна та економічна про-

блема глобального масштабу. За оцінкою МОП із 2,34 млн. смертей на ро-

бочому місці 321 000 стається внаслідок нещасного випадку. Причиною 

2,02 млн. смертельних випадків у світі (або 5500 смертей на день) є різні 

види професійних захворювань. Щорічно в світі реєструється близько 260 

млн. випадків професійних захворювань.  

Економічні втрати внаслідок професійних захворювань складають 

близько 4 % національного валового продукту.  

В Україні щороку реєструється від 5 до 8 тис. професійних захворю-

вань та до 10,5 тис. нещасних випадків на виробництві.  

У цілому по Україні тільки 29,1% об‘єктів відповідають вимогам сані-

тарних норм. Зростання рівнів професійної захворюваності також поясню-

ється недостатньою увагою до додержання вимог чинного законодавства 

та технологічної дисципліни, різким скороченням коштів на охорону праці, 

використанням шкідливих речовин та технологічного обладнання без на-

лежної сертифікації та гігієнічної експертизи, а також низьким рівнем ви-

робничої та особистої гігієнічної культури.  

За останні 20 років у країні система профілактичної медицини на ви-

робництві, що існувала раніше, була зруйнована, кількість лікарів зменши-
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лась більше ніж у 10 разів, кількість пунктів охорони здоров‘я на підпри-

ємствах стала меншою ніж у 1928 році, погіршилась якість медичної допо-

моги працюючим, не реалізуються профілактичні технології із запобігання 

виробничо-обумовлених і професійних захворювань. 

Професійне захворювання - це хронічне або гостре захворювання, 

причиною якого став тривалий вплив на працівника шкідливих виробни-

чих факторів. Потрібно зазначити, що тільки ті форми патології, що зазна-

чені в Переліку професійних захворювань, можуть бути віднесені до кате-

горії профзахворювань за умови тривалого впливу несприятливих факторів 

виробництва, що їм відповідають, про що чітко сказано в санітарно-

гігієнічній характеристиці умов праці, з посиланням на перевищення їх 

концентрацій (рівнів) порівняно з допустимими гігієнічними нормами. 

[1,2,5]. 

У виробничих умовах токсичні речовини потрапляють в організм лю-

дини через дихальні шляхи, шкіру, шлунково-кишковий тракт. Після резо-

рбції в кров і розподілу по органах отрути піддаються перетворенням, а та-

кож депонуванню в різних органах і тканинах (легені, головний мозок, кіс-

тки, паренхіматозні органи та ін.) Виділення токсичних речовин, що на-

дійшли в організм, відбувається легенями, нирками, через шлунково-

кишковий тракт, шкірою. [2,3]. 

З аналізу професійних захворювань за І квартал 2013 року до робочих 

органів виконавчої дирекції Фонду надійшло 1568 повідомлень про профе-

сійні захворювання (отруєння). За результатами розслідування професій-

них захворювань складено 1368 актів розслідування причин виникнення 

хронічних професійних захворювань (актів П-4). 

За І квартал 2013 року у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року 

кількість професійних захворювань збільшилась на 5,5%, або на 71 випа-

док (з 1297 до 1368). 

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у Доне-

цькій (31,4%), Луганській (25,5%), Дніпропетровській (13,1%) і Львівській 

(15,4%) областях. Кількість профзахворювань у цих областях складає бли-

зько 85,3% від загальної кількості по Україні. 

Найнебезпечнішими щодо формування професійної патології зали-

шаються регіони, де розташовані великі підприємства провідних галузей 

народного господарства (вугільної, металургійної, машинобудування) і де 

зосереджена значна чисельність працюючих у шкідливих умовах (Донець-

ка, Луганська, Дніпропетрівська та інші області). Найбільший ризик розви-

тку профпатології в гірничодобувній промисловості (вугільній, металур-

гійній, у тому числі залізорудній), що пов'язано з комплексом несприятли-

вих виробничих факторів (пил, шум, вібрація та ін.) при підземному видо-

буванні корисних копалин. 

Вугільна промисловість відноситься до основних галузей промисло-

вості з найнебезпечнішими, шкідливими та важкими умовами праці, які 

зумовлюють значний вплив виробничих факторів на професійний ризик 

шахтарів у цій галузі. Сумарний професійний ризик у динаміці 2000— 
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2012 років зростає. Рівень професійного ризику розвитку професійних за-

хворювань серед шахтарів має тісну кореляційну залежність від сумарних 

показників несприятливих умов праці, впливу на трудовий потенціал у ву-

гільній промисловості. Далі розглянемо стан професійних захворювань, 

наведеному у Таблиці 1. 

Вагомими причинами формування несприятливих умов праці у цих 

галузях економіки залишаються недосконалі технології, використання за-

старілого обладнання, машин і механізмів та їх несправність, неефектив-

ність та невикористання засобів захисту працюючими, порушення правил 

охорони праці, режимів праці і відпочинку. [4] 

 
Таблиця 1 - Стан кількості професійних захворювань на виробництвах України за  

2012р. та І квартал 2013р. 

Назва області Кількість професійних захворювань 
2012 р. І квартал, 2013 р. Різниця 

1. Донецька 388 430 42 

2. Львівська 137 210 73 

3. Луганська 334 349 15 

4. Харківська 22 31 9 

5. Сумська 20 27 7 
 

У структурі професійних захворювань перше місце належить хворо-

бам органів дихання - 73% від загальної кількості по Україні (понад 1004 

випадки). На другому місці - захворювання опорно-рухового апарату – 15 

% (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артози – понад 212 випадків). 

Третє місце залишається за хворобами слуху – 4% (52 випадки), четверте - 

за вібраційною хворобою 3% (38 випадків). 

Аналіз професійної захворюваності в країні свідчить: в якої галузі 

працює людина, що захворіла, також від форми власності підприємств,та 

зміни у медичному обслуговуванні працюючих, що суттєво відбивається 

на якості діагностики, виявленні та реєстрації професійних захворювань. 

Для попередження захисту працівників від професійних захворювань 

обов'язково у колективних договорах (угодах) містити заходи захисту прав 

і соціальних інтересів осіб, які потерпіли на виробництві від нещасних ви-

падків, а саме: переведення на легшу роботу за медичними висновками зі 

збереженням заробітної плати; організація навчання і перекваліфікації по-

терпілих; працевлаштування інвалідів, надання їм допомоги у вирішенні 

соціально-побутових проблем (навіть якщо вони вже не працюють за ста-

ном здоров'я). Колективним договором можуть встановлюватися більш ви-

сокі розміри одноразової допомоги, ніж це передбачено фондом за рахунок 

прибутку підприємства.  

Важливий підрозділ колдоговору — «Комплексні заходи щодо досяг-

нення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, під-

вищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничо-

го травматизму, профзахворюванням і аваріям». Ці заходи наводять у до-
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датку до колдоговору і в них включають: розроблення, виготовлення та 

встановлення нових, більш ефективних інженерно-технічних засобів охо-

рони праці (огородження, засобів сигналізації, контролю, запобіжних при-

строїв); удосконалення освітлення, опалення, вентиляції, засобів боротьби 

з шумом, вібраціями, шкідливими випромінюваннями, електробезпеки, 

механізації, дистанційного управління, герметизації обладнання, транспор-

тних засобів, розширення санітарно-побутових приміщень.  

У колдоговорі повинні передбачатися методи стимулювання та мате-

ріальної відповідальності працівників за стан охорони праці. Необхідно 

передбачити систему заохочень для тих працівників, які сумлінно дотри-

муються законодавчих актів. 

Порядок вирішення соціальних питань, у тому числі, питань охорони 

праці на підприємстві, регламентований «Спільними рекомендаціями дер-

жавних органів і профспілок щодо змісту розділу охорони праці в колекти-

вному договорі (угоді, трудовому договорі)».  

Фінансування соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки прийнята Законом 

України від 4 квітня 2013р. ғ178-VII. 

Прогнозний обсяг фінансування Програми становить 221,88 млн. гри-

вень, з них з державного бюджету - 101,16 млн. гривень, Фонду соціально-

го страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за-

хворювань України - 120,32 млн. гривень, інших джерел - 0,4 млн. гривень. 

Заходами з охорони праці є наступні: вивчати з санітарно-гігієнічних 

позицій всі шкідливі, опасні, токсичні речовини; проводити профілактичні 

заходи в обов'язковому порядку; виконувати всі пропозиції у колективних 

договорах та інших нормативних документах.  
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