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Лекція №9 

Основні напрямки та методи зниження екологічного ризику 

забруднення оточуючого середовища. 

План 

1. Методи очищення виробничих викидів в атмосферу. 

2. Шляхи запобігання викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

3. Методи запобігання забруднення гідросфери, очищення стічних вод. 

4. Методи запобігання та ліквідації шкідливих наслідків у результаті застосування добрив і 

отрутохімікатів. 

5. Принципи створення комплексних маловідходних технологій. 

6. Розробка замкнутих циклів використання природних ресурсів. 

7. Наукові передумови реалізації концепції сталого розвитку суспільства. 

Зміст лекції 

1. Методи очищення виробничих викидів в атмосферу. 

 Однією з особливостей атмосфери є її здатність до самоочищення. Самоочищення 

атмосферного повітря відбувається внаслідок сухого та мокрого випадання домішок, 

абсорбції їх земною поверхнею, поглинання рослинами, переробки бактеріями, 

мікроорганізмами та іншими шляхами. Садіння дерев та кущів сприяє очищенню повітря від 

пилу, оксидів вуглецю, діоксидів сірки та інших речовин. Найкращі поглинальні властивості 

стосовно діоксиду сірки має тополя, липа, ясен. Одне доросле дерево липи може 

акумулювати протягом доби десятки кілограмів діоксиду сірки, перетворюючи його в 

нешкідливу речовину. Велика роль в очищенні атмосферного повітря належить ґрунтовим 

бактеріям та мікроорганізмам. При температурі 15—35 °С мікроорганізми переробляють на 

1м2 до 81 т на добу оксидів та діоксидів вуглецю. Однак можливості природи щодо 

самоочищення мають обмеження, що слід враховувати при розробці нормативів ГДВ. 

 Ступінь очищення повинен визначатися за кожною забруднюючою речовиною. 

Ступінь очищення поділяється на проектний та фактичний, а за рівнем — на максимальний 

та експлуатаційний. 

 За несприятливих метеорологічних умов, коли викиди із забрудненнями можуть бути 

шкідливими для здоров´я населення, підприємства повинні знизити викиди шкідливих 

речовин за рахунок технічних засобів або повної (часткової) зупинки джерел забруднення. 

 Сучасні вимоги до якості та ступеня очищення викидів досить високі. Для їхнього 

дотримання необхідно використовувати технологічні процеси та обладнання, котрі 

знижують або повністю виключають викид шкідливих речовин в атмосферу, а також 

забезпечують нейтралізацію утворених шкідливих речовин; експлуатувати виробниче та 

енергетичне обладнання, котре виділяє мінімальну кількість шкідливих речовин; закрити 

невеликі котельні та підключити споживачів до ТЕЦ; застосовувати антитоксичні присадки, 

перевести теплоенергетичні установки з твердого палива на газ. 

 Способи очищення викидів в атмосферу від шкідливих речовин можна об´єднати в 

такі групи: 

 очищення викидів від пилу та аерозолів шкідливих речовин; 

 очищення викидів від газоподібних шкідливих речовин; 

 зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів 

внутрішнього згоряння транспортних засобів та стаціонарних установок; 

 зниження забруднення атмосфери при транспортуванні, навантаженні і 

вивантаженні сипких вантажів. 

 Для очищення викидів від шкідливих речовин використовуються механічні, фізичні, 

хімічні, фізико-хімічні та комбіновані методи. 

 Механічні методи базуються на використанні сил ваги (гравітації), сил інерції, 

відцентрових сил, принципів сепарації, дифузії, захоплювання тощо. 

 Фізичні методи базуються на використанні електричних та електростатичних полів, 

охолодження, конденсації, кристалізації, поглинання. 

 У хімічних методах використовуються реакції окислення, нейтралізації, відновлення, 

каталізації, термоокислення. 
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 Фізико-хімічні методи базуються на принципах сорбції (абсорбції, адсорбції, 

хемосорбції), коагуляції та флотації. 

 Гравітаційні пилоочисні камери працюють за принципом зниження швидкості руху 

газів до рівня, коли пил та частинки рідини осідають під впливом сил ваги. 

 Гравітаційні пилоосаджувальні камери — це порожнинна або з полицями коробка з 

листової сталі з бункером для збирання пилу. 

 При зниженні висоти камери процес очищення поліпшується, тому порожнину камери 

розділяють полицями, котрі проектуються під кутом або з можливістю регулювання. 

Гравітаційні пилоосаджувальні камери придатні для осадження частинок пилу діаметром 

понад 50 мкм. Гідравлічний опір гравітаційних камер лежить в межах 50—150 Па. 

Швидкість газу — 0,2—1,5 м/с. Камери забезпечують ступінь очищення не більше 50 %, 

тому їх використовують як попередній ступінь пиловловлювання. 

 Інерційні сепаратори працюють на принципі різкої зміни напрямку потоку газів. У 

місцях зміни напрямку відбувається осідання твердих частинок забруднюючих речовин. 

Сепаратори дозволяють осаджувати частинки діаметром 25— 30 мкм. Інерційні 

газоочисники мають продуктивність від 45 до 582 м3/год. До цього типу можна віднести і 

жалюзійні пиловловлювачі, котрі мають гідравлічний опір 100—400 Па, допускають 

температуру газу, що очищається, до 450 °С, швидкість на підході до решітки — 15—25 м/с. 

 Практично використовуються такі типи циклонних сепараторів: 

 горизонтальні пиловловлювачі, котрі працюють за принципом надання газам 

вихороподібного кругового руху за допомогою вертушки з системою невідхилюваних 

лопатей; 

 вертикальні сепаратори, що працюють за принципом подавання газу зверху 

через горизонтально встановлену кільцеву крильчатку, котра надає газові обертового руху; 

тверді частинки осідають на дні, а очищений газ відводиться через центральну трубу; 

 вертикальні сепаратори з тангенціально розташованою вхідною частиною. У 

цьому сепараторі затриманий газ надходить збоку або знизу і набуває тангенціального руху, 

котрий виносить тверді частинки до стінок, а потім в пилозбирачі; 

 ротаційні струменеві пиловловлювачі є різновидом відцентрового циклонного 

сепаратора, в котрому вихоро-подібність руху газу посилена тангенціальним повітряним 

потоком. У них пил накопичується в середині повітряного середовища і під дією 

гравітаційних сил падає на дно пило-збирача. 

 Апарати мокрого очищення газів від пилу працюють за принципом промивання газів. 

Ці види очисних пристроїв застосовуються на дільницях фарбування виробів, нанесення 

полімерних покриттів, в замкнених системах повітрокори-стування. Такі пристрої 

дозволяють очищати гази від дрібних механічних забруднень. Існує велика кількість апаратів 

мокрого очищення газів. Застосовуються і прості водяні завіси, через котрі пропускаються 

забруднені потоки повітря. 

 За принципом роботи апарати мокрого очищення газів поділяються на порожнинні і 

насадкові; барботажні та пінні; ударно-інерційні; відцентрові; динамічні та турбулентні 

промивачі. 

 Порожнинні та насадкові апарати-скрубери працюють за принципом пропускання 

газів через потік розпиленої розбризканої або стікаючої по насадках води. Швидкість потоку 

газів не перевищує 1—1,2 м/с, гідравлічний опір апаратів не перевищує 250 Па. Витрата води 

складає до 10 м3 на 1 м апарата. Найбільш повно скрубери видаляють частки розміром 

більше 10 мкм. Недоліком скруберів є часте забивання отворів розпилювачів. 

 При роботі барботажних та пінних апаратів забруднені гази проходять через шар 

рідини або піни. Апарати мають великий гідравлічний опір (до 2000 Па). Вони дозволяють 

вловлювати частки розміром до 2 мкм. Продуктивність апаратів конструкції ЛТІ — від 2 до 

45 тис. м3/год, швидкість проходження газів — до 2 м/с, ступінь очищення — до 99 %. 

 Апарати ударно-інерційного типу працюють за принципом інерційного осаджування 

механічних забруднень під час зміни напрямку газового потоку над поверхнею рідини. 

Найбільшого застосування набули статичні пиловловлювачі типу ПВМ, ротоклони та 

скрубери ударної дії. Продуктивність ударно-інерційних апаратів — 2500—90 000 м3/год. 
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Швидкість потоку газу — до 56 м/с, ступінь очищення — до 98 %. Витрата води — 0,8—4 

м3/год на 1000 м3 газу. 

 Відцентрові апарати мокрого очищення газів працюють за принципом завихрення 

газів спеціальними лопатками або за рахунок тангентального підведення газу з одночасним 

зрошенням з форсунок. їх використовують для очищення димових газів з великим вмістом 

сірчаних газів, забезпечуючи ступінь очищення до 90 %. Використовуються також динамічні 

та турбулентні промивачі. 

 При роботі електростатичних установок очищувані гази пропускають через 

електростатичне поле високої напруги (до 50 кВ), створюване спеціальними електродами. 

При проходженні через електричне поле частинки набувають негативного заряду і 

притягуються до електродів, котрі з´єднані із землею, тому мають позитивний заряд відносно 

частинок. Для очищення електродів передбачена спеціальна механічна система. 

Електростатичний метод очищення газів дозволяє вловлювати частинки розміром до 0,1 мкм. 

Початкові видатки на створення електростатичних фільтрів вищі, ніж для апаратів інших 

типів, однак експлуатаційні видатки нижчі. Споживання енергії цими пристроями складає 

0,8—0,6 кВт на 10 000 м3 газу. 

 У пористих фільтрах забруднені гази пропускають через тканину, сукно, повсть, 

синтетичні матеріали (нітрон, лавсан, хлорин), металеві сітки, гравій тощо. Ці фільтри 

забезпечують високу якість очищення. Основний їхній недолік — зниження тиску газу після 

фільтрації, висока вартість експлуатації, часта заміна фільтрувальних елементів. 

 Найбільш поширеними апаратами для очищення газів від механічних частинок є 

рукавні фільтри, основним елементом котрих є рукавоподібний мішок, натягнений на 

трубчасту раму. При проходженні газів через мішок пилові частинки залишаються на 

тканині. Видалення пилу з мішків здійснюється механічним витрушуванням, продуванням 

його в зворотному напрямку, очищенням струменями повітря, використанням 

низькочастотних акустичних генераторів для відокремлення твердих частинок від мішка. 

 Використовуються також зернисті фільтри, в тому числі з металокераміки, а також 

тканинні рулонні фільтри, котрі забезпечують високу якість очищення. Однак їхнім 

недоліком є невисока пилоємність та швидке засмічування. 

 У технологічних вентиляційних та енергетичних викидах на підприємствах найбільш 

часто зустрічаються діоксид сірки, оксиди азоту, оксиди та діоксиди вуглецю, мінеральні 

речовини від виробництва будівельних матеріалів, сполуки металів, феноли, синтетичні 

матеріали, лакофарбові матеріали тощо. 

 Методи очищення викидів від газоподібних речовин за характером фізико-хімічних 

процесів з очищуваними середовищами поділяються таким чином: 

 промивання викидів розчинниками, що не сполучаються із забруднювачами 

(метод абсорбції); 

 промивання викидів розчинами, що вступають в хімічне з´єднання з 

забруднювачами (метод хемосорбції); 

 поглинання газоподібних забруднювачів твердими активними речовинами 

(метод адсорбції); 

 поглинання та використання каталізаторів; 

 термічна обробка викидів; 

 осаджування в електричних та магнітних полях; 

 виморожування. 

 Метод абсорбції базується на розділенні газоповітряної суміші на складові частини 

шляхом поглинання шкідливих компонентів абсорбентом. В якості абсорбентів вибирають 

рідини, здатні поглинати шкідливі домішки. Для видалення з викидів аміаку, хлористого та 

фтористого водню використовується вода. Один кілограм води здатен розчинити сотні 

грамів хлористого водню та аміаку. Сірчисті гази у воді розчиняються погано, тому витрата 

води у цьому випадку дуже велика. Для видалення з викидів ароматичних вуглеводнів, 

водяної пари та інших речовин застосовується сірчана кислота. Для здійснення процесу 

очищення газових викидів методом абсорбції застосовуються плівкові, форсункові, трубчасті 

апарати — абсорбери. 
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 Метод хемосорбції базується на поглинанні газів та пари рідкими і твердими 

поглиначами з утворенням хімічних сполук. Цей метод використовується при очищенні 

викидів через вентиляції гальванічних дільниць. При цьому розчинником для очищення 

викидів від хлористого водню є 3 %-й розчин їдкого натру. Цей метод використовується 

також для очищення викидів від окисів азоту. 

 Метод адсорбції базується на селективному вилученні з газових сумішей шкідливих 

домішок за допомогою твердих адсорбентів. Найбільш широко як адсорбент застосовується 

активоване вугілля, іонообмінні смоли тощо. 

 Геометричні параметри адсорбента вибираються та розраховуються за номограмами 

або за аналітичними залежностями. 

 В якості каталізаторів використовують платину, метали платинового ряду, окиси міді, 

двоокис марганцю, п´ятиокис ванадію тощо. 

 Каталітичний метод використовується для очищення викидів від окису вуглецю за 

рахунок його окислення до двоокису вуглецю. 

 Термічний метод базується на допалюванні та термічній нейтралізації шкідливих 

речовин у викидах. 

 Цей метод використовується тоді, коли шкідливі домішки у викидах піддаються 

спаленню. Термічний метод ефективний у випадку очищення викидів від лакофарбових та 

просочувальних дільниць. Системи термічного та вогневого знешкодження забезпечують 

ефективність очищення до 99 %. 

 Загалом послідовність вибору типу очисних пристроїв та фільтрів така: 

 виявлення характеристик викидів (температура, вологість, вид та концентрація 

домішок, токсичність, дисперсність тощо); 

 визначення типу очисного пристрою або фільтра за витратою газу, необхідним 

ступенем очищення, можливостями виробництва та іншими факторами; 

 знаходження робочої швидкості газів; 

 техніко-економічний аналіз можливих варіантів очищення; 

 розрахунок параметрів очисного пристрою; 

 проектування та вибір очисного пристрою або фільтра. 

При виборі засобів очищення викидів в атмосферу слід керуватися такими 

рекомендаціями: 

 сухі механічні способи та пристрої не ефективні при видаленні 

дрібнодисперсного та липкого пилу; 

 мокрі методи не ефективні при очищенні викидів, в котрих містяться речовини, 

що погано злипаються і утворюють грудки; 

 електроосаджувачі не ефективні у випадку видалення забруднень з малим 

питомим опором і котрі погано заряджаються електрикою; 

 рукавні фільтри не ефективні для очищення викидів з липкими та зволоженими 

забрудненнями; 

 мокрі скрубери не можна застосовувати для роботи поза приміщеннями в 

зимових умовах. 

 У викидах двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) міститься понад 100 шкідливих 

сполук, котрі умовно можна поділити на шість груп: 

 діоксид вуглецю, водяна пара, водень, кисень; 

 оксид вуглецю; 

 окиси азоту; 

 вуглеводні; 

 альдегіди; 

 сажа. 

 При використанні в ДВЗ етилованих бензинів з вихлопними газами в атмосферу 

викидаються сполуки свинцю. 

 При згорянні 1 тонни бензину в атмосферу викидається, кг: оксидів вуглецю — 39,5; 

вуглеводнів — 34; окисів азоту — 20; діоксид у сірки — 1,55; альдегідів — 0,93. При 
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згорянні 1 тонни дизельного пального в атмосферу викидається, кг: оксиду вуглецю — 21; 

вуглеводнів — 20, окисів азоту — 34; альдегідів — 6,8; сажі — 2. 

 Масовий склад викидів значною мірою залежить від режимів експлуатації та 

справності систем ДВЗ і своєчасності проведення регулювань. 

 На збільшення витрати пального та шкідливих речовин у вихлопних газах 

карбюраторних двигунів найістотніше впливають зношеність жиклерів карбюратора, 

порушення регулювання системи холостого ходу та регулювання рівня пального в 

карбюраторі, зношеність деталей прискорювального насоса, підвищення гідравлічного опору 

повітряного фільтра, неправильна установка запалювання, неправильна величина зазору в 

контактах переривача та їхнього забруднення, нагар на свічках запалювання, знижена 

температура охолоджувальної рідини, зношеність деталей кривошипно-шутунного 

механізму, порушення регулювання між клапанами та штовханами тощо. 

 Згадані несправності збільшують витрату пального на 10 %, а кількість шкідливих 

речовин у викидах — на 15—50 %. 

 У дизельних ДВЗ на збільшення витрати пального та складу вихлопних газів 

впливають наступні несправності: зменшення тиску вприскування, покриття голки форсунки 

смолистими відкладеннями, закоксовування сопел розпилювачів, зношеність плунжерних 

пар паливного насоса, засмічування повітроочищувача, зміна кута вприскування, зниження 

температури охолоджувальної рідини, зношеність деталей паливного насоса, газорозподілу 

та шатунно-кривошипного механізму. 

 Залежно від виду несправності витрата пального в дизельних двигунах може 

збільшуватися до 20 %, а кількість викидів шкідливих речовин — на 20—100 %. 

 Зниження викидів шкідливих речовин ДВЗ можна досягти застосуванням таких 

методів: рідинної та полум´яної нейтралізації; ежекційного допалювання; використанням 

каталізаторів; подачею повітря у випускний колектор; застосуванням антидимових фільтрів 

тощо. 

 Зниження вмісту шкідливих речовин у викидах ДВЗ можна забезпечити і за рахунок 

застосування присадок до пального — метанолу, водню, скрапленого газу та емульсій. 

 

2. Шляхи запобігання викидам забруднюючих речовин в атмосферу 

Проблема запобігання забрудненню навколишнього середовища продуктами згоряння 

органічних палив ускладнюється процесом урбанізації, який сприяє економічному розвитку. 

Санітарне законодавство, яке обмежує викиди шкідливих домішок у навколишнє середовище 

при виробництві електроенергії, у різних країнах різне. У промислово розвинутих країнах 

встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) речовин, які забруднюють повітря та 

водойми.  

Теплові викиди ТЕС менш помітні для навколишнього населення, ніж викиди 

забруднюючих речовин. При будівництві електростанцій тепловий скид існуючими 

нормативами не обмежують, а лише вимагають, щоб підігрів води у водоймах не 

перевищував її природної температури влітку на 3°С, а взимку на 5°С. Щодо температури та 

кількості газових викидів в атмосферу ніяких обмежень не існує. Таким чином, задача 

запобігання шкідливому тепловому забрудненню водного басейну для ТЕС – це скорочення 

теплових скидів, які безперервно збільшуються, шляхом підвищення економічності 

електростанцій та раціональна організація розсіювання тепла у просторі з переводом його 

частини у прихований стан випаровуванням нагрітої води. Такий захід аналогічний 

запобіганню утворення в атмосфері недопустимих концентрацій забруднюючих речовин 

викидом газів крізь високі труби і перемішування їх з повітрям, перед тим як вони досягнуть 

земної поверхні.  

На ефекті самоочищення атмосферного середовища грунтуються такі заходи, як 

розсіювання шкідливих домішок, які містяться у викидах ТЕС, в атмосферному повітрі за 

допомогою високих труб, а також розбавлення деяких відпрацьованих вод перед їх скидом у 

природні водойми. В міру збільшення абсолютних кількостей забруднюючих речовин, які 

викидаються у навколишнє середовище, можливості самоочищення, а звідси і заходів 

розсіювання поступово вичерпуються.  
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Одним з найбільш перспективних та радикальних напрямків у запобіганні викидам 

забруднюючих речовин в атмосферу та природні водойми є зміна технології виробництва 

електроенергії, котра дозволила б значно скоротити шкідливі викиди. Цікавим є виробництво 

електроенергії на базі магнітно-динамічних генераторів, що дає змогу підвищити ККД 

енегетичної установки приблизно до 50-60% і тим самим знизити питомі витрати палива та 

обмін виробництва з навколишнім середовищем. 

 Ефект та масштаби застосування цієї нової технології виробництва електроенергії у 

галузі захисту навколишнього середовища будуть залежати від можливості використання у 

цих установках твердого палива, а також запобігання викидам в атмосферу окислів азоту, які 

інтенсивно утворюються при високих температурах, характерних для МГД-генераторів, а 

також від вдосконалення очищення продуктів згоряння від твердих часток присадок 

(карбонат калію, ізотоп котрого є радіоактивним).  

Окрім радикальних змін технології виробництва електроенергії, запропоновані й інші, 

менш суттєві зміни. Проходить промислову перевірку спосіб газифікації сірчистого мазуту з 

наступним очищенням продуктів газифікації та спалюванням очищених від сірки та ванадію 

газів у парогенераторах або стаціонарних газових турбінах. Цей спосіб після його освоєння 

дозволить одночасно зменшити викиди окислів азоту, бо температура продуктів згоряння 

газу, отриманого при газифікації, відносно невелика.  

Запропонований спосіб термічної переробки горючих сланців з одержанням рідких та 

газоподібних продуктів, котрі передбачається спрямовувати в топки котлоагрегатів. Це 

дозволить 75 значно знизити вміст золи та двоокислу сірки у відхідних димових газах та 

одночасно підвищити продуктивність генераторів пари у порівнянні з котлоагрегатами, які 

працюють на сирому сланці.  

 

3. Методи запобігання забруднення гідросфери, очищення стічних вод. 

Попередження забруднення водних об'єктів стічними водами може бути забезпечене 

організаційними та технічними заходами. 

Організаційні заходи зводяться до попередження скидання стічних вод у водойми без 

їхнього очищення. Технічні заходи передбачають очищення стічних вод різними методами, 

повторне використання стічних вод для технічних потреб та поливу, створення обортних та 

замкнених систем водокористування, вдосконалення технологічних процесів на 

підприємствах у напрямку зменшення надходження забруднень у стоки, перехід на 

безвідходні технології, змешення забруднення територій нафтопродуктами, котрі зі 

зливовими стоками можуть потрапляти до водойм. 

Очищення стічних вод на підприємствах може здійснюватися за однією з таких схем: 

 очищення стічних вод на заводських очисних спорудах; 

 очищення стічних вод після їхнього забруднення на заводських, а потім на 

міських очисних спорудах з подальшим спуском у водойми; 

 безперервне очищення промислових вод та розчинів на локальних очисних 

спорудах протягом певного часу, після чого вони передаються на регенерацію, після 

регенерації повертаються в оборот та лише після з'ясування неможливості регенерації 

усереднюються і передаються на заводські очисні споруди та утилізуються. 

Способи очищення забруднених промислових вод можна об'єднати в такі групи: 

механічні, фізичні, фізико-механічні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні, комплексні (рис. 1). 

Механічні способи очищення застосовуються для очищення стоків від твердих та 

масляних забруднень. Механічне очищення здійснюється одним з таких методів: 

 подрібнення великих за розміром забруднень у менші за допомогою 

механічних пристроїв; 

 відстоювання забруднень зі стоків за допомогою нафтовловлювачів, 

пісковловлювачів та інших відстійників; 

 розділення води та забруднювачів за допомогою центрифуг та гідроциклонів; 

 усереднення стоків чистою водою з метою зниження концентрації шкідливих 

речовин та домішок до рівня, при котрому стоки можна скидати у водойми або в 

каналізацію; 
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 вилучення механічних домішок за допомогою елеваторів, решіток, скребків та 

інших пристроїв; 

 фільтрування стоків через сітки, сита, спеціальні фільтри, а найчастіше — 

шляхом пропускання їх через пісок; 

 освітлення води шляхом пропускання її через пісок або спеціальні пристрої, 

наповнені композиціями або мінералами, здатними поглинати завислі частки. 

 

 
Рис. 1. Класифікація способів очищення стічних вод 

 

Вибір схеми очищення води від завислих часток та нафтопродуктів залежить від виду 

та кількості забруднень, необхідного ступеня очищення. 

Фізико-механічні способи очищення стоків та води базуються на флотації, 

мембранних методах очищення, азотропній відгонці. 

Флотація — процес молекулярного прилипання частинок забруднень до поверхні 

розподілу двох фаз (вода — повітря, вода — тверда речовина). Процес очищення СПАР, 

нафтопродуктів, волокнистих матеріалів флотацією полягає в утворенні системи "частинки 

забруднень — бульбашки повітря", що спливає на поверхню та утилізується. За принципом 

дії флотаційні установки класифікуються таким чином: 

 флотація з механічним диспергуванням повітря; 

 флотація з подачею повітря через пористі матеріали; 

 електрофлотація; 

 біологічна флотація. 

Зворотний осмос (гіперфільтрація) — процес фільтрування стічних вод через 

напівпроникні мембрани під тиском. При концентрації солей 2—5 г/л повинен бути тиск до 

1МПа, а при концентрації солей 10—З0 г/л — близько 10 МПа. 

Ультрафільтрація — мембранний процес розподілу розчинів, осмотичний тиск котрих 

малий. Застосовується для очищення стічних вод від високомолекулярних речовин, завислих 

частинок та колоїдів. 
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Електродіаліз — процес сепарації іонів солей в мембранному апараті, котрий 

здійснюється під впливом постійного електричного струму. Електродіаліз застосовується для 

де-мінералізації стічних вод. Основним обладнанням є електро-діалізатори, що складаються 

з катіонітових та аніонітових мембран. 

Хімічне очищення використовується як самостійний метод або як попередній перед 

фізико-хімічним та біологічним очищенням. Його використовують для зниження корозійної 

активності стічних вод, видалення з них важких металів, очищення стоків гальванічних 

дільниць, для окислення сірководню та органічних речовин, для дезинфекції води та її 

знебарвлення. 

Нейтралізація застосовується для очищення стоків гальванічних, травильних та інших 

виробництв, де застосовуються кислоти та луги. Нейтралізація здійснюється шляхом 

змішування кислих стічних вод з лугами, додаванням до стічних вод реагентів (вапно, 

карбонати кальцію та магнію, аміак тощо) або фільтруванням через нейтралізуючі матеріали 

(вапно, доломіт, магнезит, крейда, вапняк тощо). Кількість реагента для нейтралізації стічних 

вод 

𝑀𝑝 = 𝑘
100

𝐵
𝑉𝑐т𝑚𝐶𝐾, 

де R — коефіцієнт запасу реагента; 

В — кількість активної складової в стічній воді; 

V ст — кількість стічних вод; 

M — витрата реагента для нейтралізації активних речовин; 

С к — концентрація кислоти та лугу. 

Окислення застосовується для знезараження стічних вод від токсичних домішок (мідь, 

цинк, сірководень, сульфіди), а також від органічних сполук. Окислювачами є хлор, озон, 

кисень, хлорне вапно, гіпохлорид кальцію тощо. 

Розглянемо фізико-хімічні методи. 

Коагуляція — процес з'єднання дрібних частинок забруднювачів в більші за 

допомогою коагулянтів. Для позитивно заряджених частинок коагулюючими іонами є 

аніони, а для негативно заряджених — катіони. Коагулянтами є вапняне молоко, солі 

алюмінію, заліза, магнію, цинку, сірчанокислого кальцію, вуглекислого газу тощо. 

Коагулююча здатність солей тривалентних металів в десятки разів вища, ніж двовалентних і 

в тисячу разів більша, ніж одновалентних. 

Флокуляція — процес агрегації дрібних частинок забруднювачів у воді за рахунок 

утворення містків між ними та молекулами флокулянтів. Флокулянтами є активна кремнієва 

кислота, ефіри, крохмаль, целюлоза, синтетичні органічні полімери (поліакриламід, 

поліоксиетилен, поліакрилати, поліетиленаміни тощо). 

Для освітлення води одночасно використовуються коагулянти та флокулянти, 

наприклад, сірчанокислий алюміній та поліакриламід ППА. Коагуляція та флокуляція 

здійснюються у спеціальних ємностях та камерах. 

При очищенні води використовується і електрокоагуляція — процес укрупнення 

частинок забруднювачів під дією постійного електричного струму. 

Сорбція — процес поглинання забруднень твердими та рідкими сорбентами 

(активованим вугіллям, золою, дрібним коксом, торфом, селікагелем, активною глиною 

тощо). Адсорбційні властивості сорбентів залежать від структури пор, їхньої величини, 

розподілу за розмірами, природи утворення. Активність сорбентів характеризується 

кількістю забруднень, що поглинаються на одиницю їхнього об'єму або маси (кг/м3). 

Пристрої для вилучення зі стічних вод або розчинів за цим методом виготовляють у 

вигляді фільтрів. Кількість затримуваних фільтром забруднень 

𝑀3 = (𝐻 − 𝑏)𝐹𝑎Д 

де Н — висота шару сорбента; 

b — емпірична константа; 

F — площа фільтра; 

a д — динамічна активність сорбента. 
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Розрізняють три види сорбційних процесів очищення стоків: абсорбція, адсорбція, 

хемосорбція. 

При абсорбції поглинання забруднень здійснюється всією масою (об'ємом) 

абсорбованої речовини. 

При адсорбції поглинання забруднювачів відбувається тільки поверхнею адсорбента 

за рахунок молекулярних сил двох тіл, що взаємодіють. 

При хемосорбції поглинання забруднювачів сорбентом відбувається з утворенням на 

поверхні розподілу нового компонента або фази. 

Вибір сорбента визначається характером та властивостями забруднень. Процес 

очищення стоків різними видами сорбентів здійснюється в спеціальних колонах, заповнених 

сорбентами. 

Екстракція — вилучення зі стічних вод цінних речовин за допомогою екстрагентів, 

котрі повинні мати такі властивості: високу екстрагуючу здатність, селективність, малу 

розчинність у воді, мати густину, що відрізняється від густини води, невелику питому 

теплоту випаровування, малу теплоємність, бути вибухобезпечними та нетоксичними, мати 

невелику вартість. 

Екстрагування речовин зі стічних вод здійснюється одним з методів: 

перехреснопотоковим, ступінчастопротипотоковим, неперервнопротипотоковим. Об'єм 

екстрагента, необхідного для екстракції 

𝑉𝑒 = 𝑚𝑒𝑛𝑉𝑐т 
де mе— питома витрата екстрагента для однієї екстракції; 

n — число екстракцій; 

V ст. — кількість стічних вод, що підлягають екстракції. 

Цей спосіб використовується для вилучення зі стічних вод фенола. 

Іонний обмін базується на вилученні зі стічних вод цінних домішок хрому, цинку, 

міді, ПАР за рахунок обміну іонами між домішками та іонітами (іонообмінними смолами) на 

поверхні розподілу фаз "розчин — смола". За знаком заряду іоніти поділяються на катіоніти 

та аніоніти, котрі мають відповідно кислі та лужні властивості. Іоніти можуть бути 

природними та синтетичними. Практично застосовуються природні іоніти типу 

алюмосилікатів, гідроокислів та солей багатовалентних металів, іоніти з вугілля та целюлози 

та різноманітні синтетичні іонообмінні смоли. 

Основною властивістю іонітів є їхня поглинальна здатність — обмінна ємність 

(кількість грам-еквівалентів у стічній воді, що поглинається їм іоніту до повного насичення). 

Після механічних, хімічних та фізико-хімічних методів очищення у стічних водах 

можуть знаходитись різноманітні віруси та бактерії (дизентерійні бактерії, холерний вібріон, 

збудники черевного тифу, вірус поліомієліту, вірус гепатиту, цитпатогенний вірус, 

аденовірус, віруси, що викликають захворювання очей). Тому з метою запобігання 

захворюванням стічні води перед повторним використанням для побутових потреб 

підлягають біологічному очищенню. 

Стерилізація води здійснюється шляхом нагрівання, хлорування, озонування, обробки 

ультрафіолетовими променями, біообробки, електролізу срібла, коли анодом є срібний 

електрод, а катодом — вугілля. Іони срібла мають бактерицидну дію. Для стерилізації 20 м3 

потрібно виділити з анода 1 г срібла. 

Другий метод електролізної обробки води полягає в додаванні до води кухонної солі, 

котра при пропусканні струму розкладається, виділяючи вільний хлор. 

Біологічне очищення здійснюється в біофільтрах, в перо тенках, в окислювальних 

каналах, в біотенках, в аеротенках із заповнювачами. 

Біологічне очищення може здійснюватися і в природних умовах на полях зрошення, 

полях фільтрації, у біологічних водоймах. 

Залежно від мікроорганізмів, котрі беруть участь у руйнуванні органічних речовин, 

розрізняють аеробне (окислювальне) та анаеробне (відновлювальне) біологічне очищення 

стічних вод. 
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У виробничих умовах часто доводиться використовувати комплексні методи 

очищення, котрі базуються на механічних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних способах 

та пристроях для вилучення забруднень. 

4. Методи запобігання та ліквідації шкідливих наслідків у результаті 

застосування добрив і отрутохімікатів. 

Шляхи запобігання забрудненню добривами. Слід вносити оптимальні дози добрив у 

сівозміні і під кожну с/г культуру. Системи удобрень повинні мати оптимальне 

співвідношення поживних елементів з урахуванням вимог культури, наявності рухомих 

форм поживних елементів у грунті і особливостей клімату. Слід обирати правильні строки 

внесення добрив із врахуванням біологічних особливостей культури, властивостей грунту, 

кліматичних особливостей зони, а також форм добрив.  

Осушені грунти краще використовувати під культури суцільного посіву чи 

залужувати. В умовах зрошення дуже важливо дотримуватись науково обгрунтованих доз, 

строків і форм внесення добрив. У сівозміні треба прагнути, щоб максимальний період на рік 

рілля була зайнята культурними рослинами. У посушливих степових районах доцільні чисті 

пари. Важливо в сівозміні використовувати пожнивні і підсівні проміжні культури, що 

істотно знижує втрати поживних елементів.  

Екологізація захисту рослин. Потенційна небезпека пестицидів, їх накопичення у 

довкіллі викликає необхідність пошуку нових захисних заходів. Такими є інтегровані 

системи захисту рослин, що мають природоохоронну спрямованість.  

Агротехнічний метод. Чергування культур у сівозміні може бути побудоване таким 

чином, щоб погіршити харчування шкідників і розвиток хвороб чи зробити його 

неможливим. Значення добрив у боротьбі зі шкідниками полягає в наступному: 

використання добрив для безпосереднього знищення шкідників; погіршення умов 

харчування шкідників на рослинах; зміна темпів росту і розвитку рослин; збільшення 

стійкості рослин до пошкоджень і ураження хворобами. Обробітком грунту можна досягти 

як безпосередньої загибелі грунтових шкідників, так і різкого зниження їх розмноження, 

виживання і зменшення їх чисельності і шкідливості. Очищенням і сортуванням насіння 

досягають значного зниження шкідників, що розвиваються 360 всередині насіння, а також 

ряду збудників хвороб. Наступна інкрустація насіння знижує необхідність застосування 

пестицидів у період вегетації. Покращенню фітосанітарного стану посівів сприяє виконання 

основних робіт у кращі агротехнічні строки. Обов’язковим є знищення бур’янів, які 

сприяють посиленому розмноженню багатьох шкідників і розвитку хвороб. Різко знизити 

пошкодженість ряду культур шкідниками можна за допомогою просторової ізоляції їх від 

територій, де відбувається накопичення і розмноження шкідливих організмів. Використання 

стійких сортів і гібридів с/г культур сприяє скороченню затрат на захист рослин.  

Біологічний метод регуляції чисельності шкідників розвивається в двох напрямках. 

Перший пов’язаний із розробкою прийомів, що враховують і підвищують активність 

природних ресурсів корисних організмів. До цього напрямку відноситься визначення рівнів 

ефективності ентомофагів з метою скорочення обсягів застосування пестицидів, розробка 

окремих агротехнічних прийомів, що сприяють активізації корисних організмів, 

застосування токсичних речовин з мінімальним негативним впливом на ентомофагів і т.ін. 

Другий напрямок пов’язаний із створенням і застосуванням активних засобів біологічної 

боротьби зі шкідниками і хворобами. До них відносяться біологічно активні речовини, 

мікробіологічні препарати, хижі і паразитичні членистоногі, яких розводять у промислових 

масштабах тощо.  

Раціональне застосування хімічного методу. Для боротьби зі шкідниками поряд з 

отрутохімікатами починають застосовуватись хімічні засоби іншого характеру дії. Репеленти 

мають відлякуючу дію і використовуються для запобігання нападу шкідників на рослини. 

Атрактанти, навпаки, приваблюють шкідників часто з дуже великих відстаней, чим 

полегшують наступне знищення особин, що скупчилися на обмеженій площі. Зараз 

синтезовані сполуки, при розпаді яких утворюються нетоксичні залишки: амінокислоти, 

гліколієва, фосфорні кислоти. Це в основному фунгіциди, серед яких беноміл і хлоронеб 

найбільш перспективні. Одержує широке розповсюдження синтез пестицидів четвертого 
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покоління – речовин, що впливають на розмноження, розвиток і ріст комах. Одним з 

напрямків запобігання негативним наслідкам застосування пестицидів є регламентація їх 

застосування на с/г культурах.  

Механічний метод боротьби трудомісткий, тому використовується переважно у 

найбільш інтенсивних галузях рослинництва чи тоді, коли неможливі більш досконалі 

методи боротьби. Існують такі різновиди механічного методу: влаштування перешкод, збір і 

знищення шкідників, приманки, ловчі пояси.  

Фізичний метод застосовують головним чином для боротьби зі шкідниками в період 

зберігання врожаю шляхом охолодження, іонізуючого випромінювання, сушіння та ін. 

5. Принципи створення комплексних маловідходних технологій. 

В даний час тільки 2% сировини переходить в необхідну для людини продукцію, все 

інше перетворюється в відходи, деякі з яких є токсичними. Проблема раціонального 

природокористування включає в себе захист від забруднення навколишнього середовища 

відходами виробництва і повторне використання вторинних матеріальних (ВМР) і вторинних 

енергетичних ресурсів (ВЕР). Ідеально було б організувати виробництво так, щоб масштабах 

держави основними були ВМР і ВЕР, а первинне сировину йшло б тільки на заповнення 

втрат і розширення виробництва. 

Один з основоположних принципів сучасного проектування підприємств - 

екологізація технологій. Він включає в себе: 

 вдосконалення з точки зору екології існуючих технологічних процесів; 

  створення маловідходних (безвідходних) виробництв; 

  очищення викидів, стоків, знешкодження твердих відходів. 

Розроблена технологія має відповідати насткпгим вимогам (Таблиця 1) 

 

Таблиця 1 

Принципи створення технологічних схем переробки розсолів 
Принципи створення технологічних схем Дотримання даного принципу для пропонованої 

нами технології 

Вдосконалення технологічних процесів 

Комплексне використання сировинних 

ресурсів 

Витяг з системи розсолу максимально можливого 

числа компонентів – натрію, калію, магнію, літію, 

стронцію, рубідію, води. 

Комплексне використання енергетичних 

ресурсів 

Використання природного холоду в технології 

Зниження кількості стадій при проведенні 

технологічних процесів 

Введення стадії виморожування дозволяє 

максимально витягти солі натрію і калію, 

спрощуючи витяг з розсолу інших компонентів 

Автоматизація та комп'ютеризація 

виробничих процесів 

Технологія може бути автоматизована 

Інтенсифікація технологічних процесів Процес вилучення цінних компонентів 

інтенсифікується завдяки впровадженню технології 

використання природного холоду 

Створення комплексних енерготехнологічних 

процесів (які заощаджують сировину, 

матеріали та енергоресурси) 

Схема збагачення розсолів комплексна, дозволяє 

отримати максимальну кількість цінних 

компонентів 

Максимально можлива заміна первинних 

матеріалів на вторинні 

В якості вихідної сировини використовуються 

розсоли, попутно виливаються при розробці 

родовищ твердих корисних копалин 

Удосконалення апаратури 

Розробка комбінованих апаратів Пропонується використовувати відстійник, що 

виконує функцію кристалізації 

Зменшення габаритних розмірів апаратів при 

збільшенні їх продуктивності 

 

Виготовлення апаратів підвищеної 

герметичності 

 

Впровадження у виробництво ефективних Технологія знижує техногенне навантаження 
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очисних споруд підприємства на навколишнє середовище, що 

знижує мінералізацію підземних розсолів 

Застосування нових конструкційних 

матеріалів, що збільшують термін служби 

апаратів 

Для розсолів необхідні міцні, корозійностійкі 

матеріали, тому що це агресивне середовище 

Удосконалення сировини, матеріалів та енергоресурсів 

Науково-практичне обґрунтування якості 

ресурсів 

У розсолах містяться цінні компоненти в 

концентраціях, що перевищують мінімальні 

промислові концентрації елементів 

Попередня підготовка сировини і палива Попередня підготовка сировини (розсолів) 

відбувається на першому етапі технології, коли в 

природних умовах знижується температура 

Заміна високотоксичних матеріалів на менш 

отруйні 

В технології не використовуються токсичні 

матеріали 

Заміна імпортної сировини на місцеве Розсоли - сировина, що добувається попутно 

Удосконалення готової продукції 

Забезпечення безпеки продукції відповідно до 

норм 

Дані принципи будуть реалізовані при впровадженні 

технології переробки розсолів у промислових 

масштабах 

Збільшення терміну служби продуктів 

виробництва 

  

забезпечення регенерації і утилізації продукції Продукти, такі як хлорид кальцію і ін. Можуть в 

широкому масштабі використовуватися у власному 

виробництві 

Забезпечення зручності використання 

продукції 

  

Удосконалення організації виробництва 

Економія матеріальних і енергетичних 

ресурсів за рахунок організаційних засобів 

Використання оборотної (опрісненої) води в 

технологічних процесах 

Усунення запланованих і незапланованих 

втрат сировини, матеріалів, енергоресурсів 

  

Впровадження на підприємстві нових, більш 

досконалих процесів і апаратів 

Використання нового процесу виморожування 

природним холодом 

Забезпечення екологічного контролю якості 

сировини і продукції 

  

Складання екологічного паспорта 

підприємства 

  

Науково-практичне обґрунтування якості 

ресурсів 

У розсолах містяться цінні компоненти в 

концентраціях, що перевищують мінімальні 

промислові концентрації елементів 

Попередня підготовка сировини і палива Попередня підготовка сировини (розсолів) 

відбувається на першому етапі технології, коли в 

природних умовах знижується температура 

Заміна високотоксичних матеріалів на менш 

отруйні 

В технології не використовуються токсичні 

матеріали 

Заміна імпортної сировини на місцеве Розсоли - сировина, що добувається попутно 

Здійснення постійної звітності перед 

екологічними службами та громадськістю 

району, міста, області 

  

Проведення екологічного контролю в 

масштабах підприємства 

  

 

6. Розробка замкнутих циклів використання природних ресурсів. 

Цикл замкнутого виробництва - багаторазове використання матеріального ресурсу 

(води, повітря і т. п.) у виробництві з попереднім охолодженням, очищенням і т. п., при 

цьому ресурс з останнього в ланцюгу виробництва надходить в перший.  
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З цією метою вирішуються складні проблеми створення безстічних виробництв, 

використання води в замкнутих циклах, удосконалюється технологія знешкодження різних 

видів стоків і максимальна утилізація відходів. І саме тут виявляються особливо 

ефективними сучасні прийоми опріснення води - прийоми, в основі яких лежать процеси 

відділення води від містяться в ній домішок. 

Технологія дроблення може бути організована з використанням або відкритих циклів 

роботи дробарок, коли переробляється проходить через дробарку тільки один раз, або 

замкнутих циклів з гуркотом, надрешітного продукт якого повертають в дробарку. Деякі 

поширені-варіанти схем дроблення твердих відходів представлені на рис.   

У порівнянні з твердими відходами рідини володіють підвищеним ступенем 

шкідливого впливу на організм людини і навколишнє середовище. При роботі з ними 

особливо необхідно забезпечити гігієнічні і безпечні умови праці. У завдання сучасної 

технології входять не тільки усунення шкідливих умов і небезпек виробництва, але і 

розробка нових схем технологічних процесів і конструювання апаратів, які з самого початку 

були б позбавлені цих недоліків. У числі заходів щодо створення безпечної і безвідходної 

технології повинні бути наступні: розробка систем замкнутого циклу, забезпечення 

повернення використовуваних реагентів і води, повна утилізація вторинних продуктів. З усієї 

сукупності виробничих відходів рідкі відходи займають найбільшу питому вагу, і утилізація 

їх пов'язана з найбільшими матеріальними і енергетичними затратами. Це необхідно 

враховувати при розробці заходів щодо подальшого розвитку принципів безвідходної 

технології.  

Як відомо, води з низьким pH має високу корозійну активність. Тому при орієнтації на 

повністю або частково замкнутий цикл водопостачання бурової з багаторазовим 

використанням очищених БСВ для технічних потреб буріння перевагу необхідно віддавати 

сульфату алюмінію, так як при цьому помітно спрощується технологія водоочищення - 

виключається стадія нейтралізації очищених вод.   

Удосконалення технології промислового і сільськогосподарського виробництва має на 

меті зведення до мінімуму викидів і відходів, що забруднюють природне 

середовище. Ідеальною моделлю такого виробництва є безвідходна технологія з замкнутими 

циклами водоспоживання. Великі кошти вкладаються в будівництво очисних споруд - 

фільтрів, пилоуловлювачів, відстійників і т.п. У сільському господарстві перехід на більш 

прогресивний метод зрошення - дощування - значно знижує витрати води та втрати земель 

внаслідок вторинного засолення і заболочування.   

В області техніки і технології необхідно значно підвищити коефіцієнти нафтогазо- і 

конденсатовіддачі, розробити нові види гусеничних машин з низьким питомим тиском на 

грунт, комплексне обладнання, яке мінімізує втрати Газоконденсату, потреби і витрата 

свіжої води, широко впровадити замкнуті цикли водопостачання, забезпечити високу якість 

будівництва і надійної експлуатації нафтових, газових і газоконденсатних свердловин, що 

гарантує збереження вічній порід і захист підземних вод від забруднення. Неминучу загибель 

рослинного покриву при прокладанні траншей слід компенсувати спеціальним засіванням 

насіння вздовж траси трубопроводу, а в зимовий час необхідно прибирати забруднений сніг 

щоб уникнути небезпечного растепленія грунту.  

У Німеччині прийнятий закон про технології замкнутого циклу, що діє з 1996 р У 

законі чітко визначено, що виробник відповідає за запобігання утворенню відходів, їх 

повторну переробку або екологічно чисту ліквідацію. Законом скасовано існувала раніше 

розподіл ролей, коли відходи, вироблені промисловістю, повинні знищуватися за рахунок 

коштів платників податків Як підкреслює міністр з питань навколишнього середовища, 

охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини, відповідальність за продукт не 

повинна припинятися після його виготовлення, а повинна поширюватися на використання і 

подальшу екологічно чисту переробку або знищення цього продукту. Відповідальність 

виробників за переробку або знищення відходів існує в рамках технічно можливого та 

економічно доцільного.  

Маловідходні (безвідходні) технології і замкнуті цикли - одна з найбільш радикальних 

заходів захисту навколишнього середовища від забруднень. Далі сформульовані чотири 
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основних напрямки їх розвитку (відповідно до Декларації про маловідходний і безвідходної 

технології і використанні відходів, прийнятої в Женеві в 1979 р).  

Розвиток маловідходних виробництв із замкнутим циклом знаходиться поки в 

початковій стадії. Успіх цього великого справи залежить в значній мірі від технологів, що 

займаються розробкою нових і вдосконаленням діючих технологічних процесів. Однак 

труднощі у впровадженні безвідходних виробництв із замкнутим циклом створює 

вузькогалузевий підхід до розвитку окремих галузей промисловості. Необхідно, щоб 

підприємства, відходи яких використовуються повторно, були зацікавлені в зміні пов'язаних 

з цим технологічних процесів. Наприклад, відходи теплових електростанцій, що складаються 

з золи і шлаків від палива, що спалюється, як правило, йдуть у відвал в змішаному 

вигляді. Тим часом при виробництві будівельних матеріалів їх використовують окремо, в 

зв'язку з чим необхідні деякі зміни в устрої і експлуатації ГРЕС. Новочеркаським 

політехнічним інститутом розроблено відповідну пропозицію з цього питання для 

Новочеркаської ГРЕС.   

Створення економічно раціональних замкнутих систем водного господарства є 

важкою, але можливо розв'язати завданням. Складний фізико-хімічний склад стічних вод, 

різноманітність що містяться в них сполук і їх взаємодія унеможливлюють підбір 

універсальної структури замкнутих систем, придатних для застосування в різних галузях 

народного господарства. Створення таких систем залежить від особливостей технології 

підприємства, його технічної оснащеності, вимог до якості отримуваної продукції і 

використовуваної води і ін. Питання раціонального використання води по замкнутому циклу 

фахівці повинні вирішувати в найтіснішому зв'язку з розробкою технології основного 

виробництва. Зараз в країні вже діє понад 200 промислових підприємств і окремих великих 

виробництв, на яких створені замкнуті системи технічного водопостачання.  

Тому безвідходна або маловідходна технологія повинна забезпечувати: комплексну 

переробку сировини з використанням всіх його компонентів; створення і випуск нових видів 

продукції з урахуванням вимог повторного її використання; використання замкнутих циклів 

промислового водопостачання; використання вторинних матеріальних ресурсів, що 

дозволить економити сировину, енергію і значно знизить ступінь забруднення 

навколишнього середовища (за типом природних циклів).  

Однак навіть при перекладі всіх АЕС Європи на замкнутий цикл кількість РАО значно 

перевищує потужності переробних їх підприємств. До 2000 р в Європі вже було накопичено 

близько 6 тис. Т високоактивних РАВ, в США таких РАО накопичено не менше 20 тис. Т. 

При відкритому паливному циклі для знешкодження РАО використовується так звана 

багатобар'єрних технологія. РАО витримуються в тимчасових сховищах на території АЕС 

під водою протягом 2-10 років. За цей час приблизно в 1000 разів знижується виділення 

тепла і в 100 разів знижується радіоактивність. Далі після упаковки (заскловування, 

змішування з бітумом, бетоном) РАО протягом 30-50 років перебувають під наглядом у 

тимчасових сховищах на глибині 5-10 м, після чого можливо їх остаточне захоронення в 

міцні геологічні формації (переважно - пласти кам'яної солі).   

Вирішення цього питання неможливо без переходу на замкнутий цикл 

водопостачання бурової. Процес буріння, як відомо, водопотрібності технологічний 

цикл. Тому одним з основних вимог до технології буріння повинно бути обов'язкове 

введення оборотного водопостачання бурової. Його основу складає максимально можливе 

залучення БСВ в систему оборотного водопостачання з орієнтацією на їх використання для 

різних технічних цілей буріння.   

Тому вчені зайняті розробкою нових безстічних технологій, що практично повністю 

вирішить проблему захисту водойм від забруднення. Однак розробка і впровадження 

безвідходних технологій зажадають певного часу, а до реального переходу всіх виробничих 

процесів на безвідходну технологію ще далеко. Щоб всіляко прискорити створення та 

впровадження в народногосподарську практику принципів і елементів безвідходної 

технології майбутнього, необхідно вирішити проблему замкнутого циклу водопостачання 

промислових підприємств. На перших етапах треба впровадити технологію водопостачання з 
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мінімальним споживанням свіжої води та скидання, а також прискореними темпами 

будувати очисні споруди.  

Вирішення питання використання води на промислових підприємствах по замкнутому 

циклу тісно пов'язане з розробкою технології основного виробництва. Необхідно створювати 

єдину систему водного господарства підприємства, що включає водопостачання, 

водовідведення, очищення стічних вод і їх підготовку для технічного водопостачання, а 

також виключає скидання стічних вод у водні об'єкти.  

Проблема збереження навколишнього середовища в кожній країні вирішується 

відповідно до особливостей її соціального устрою і рівня розвитку виробництва. Навіть в 

економічно розвинених країнах в переважній більшості сучасних виробничих процесів поки 

що використовують відкриті технологічні цикли, які не виключають викидів шкідливих 

речовин в навколишнє середовище. Якщо в стратегічному плані максимальну увагу галузевої 

науки повинно бути приділено розробці безвідходних технологій з комплексної переробкою 

сировини в замкнутих виробничих циклах, то збереження якості навколишнього середовища 

при використанні технологій сьогоднішнього дня вимагає розробки ефективних споруд для 

очищення і знешкодження промислових стоків, викидів і відходів і суворого нормування 

надходження в біосферу тих чи інших токсикантів.   

Основним напрямком захисту атмосфери від забруднень є створення маловідходних 

технологій із замкнутими циклами виробництва і комплексним використанням 

сировини. Але це в ідеалі, в даний час очищення газів від забруднень є поки єдиним 

ефективним методом знешкодження атмосфери. Існуючі методи очищення можна розділити 

на дві групи: некаталітичні (абсорбція і адсорбційні) та каталітичні. Розглянемо ряд методів 

хімічного очищення від найбільш поширених забруднювачів.  

Великі промислові викиди в атмосферне повітря - це точний індикатор недосконалості 

технології. Саме радикальні заходи задля виключення викидів - зміна технології 

виробництва, створення таких процесів, які або зовсім не дають відходів, або працюють за 

так званим замкнутим циклом, при якому всі відходи, що утворюються повністю 

переробляються або використовуються на наступних стадіях виробництва. Можна повністю 

погодитися з думкою академіка І. В. Петрянова-Соколова, що корінь проблеми забруднення 

навколишнього середовища, в тому числі і атмосферного повітря, лежить в технології, її 

недосконалість.Вважається можливим на основі досягнень науки і техніки створити в кожній 

галузі промисловості такі виробництва, які можуть працювати без відходів і викидів. 

 

7. Наукові передумови реалізації концепції сталого розвитку суспільства. 

Зараз в літературі є понад 60 визначень сталого розвитку. Найпоширеніше 

визначення, дане в доповіді Комісії Брунтланд: сталий розвиток - це такий розвиток, який 

задовольняє потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх 

поколінь задовольнити свої власні потреби.  

Воно містить два ключових поняття: 

 поняття потреб, зокрема потреб, необхідних для існування найбідніших верств 

населення, які повинні бути предметом першочергового пріоритету; 

 поняття обмежень, зумовлених станом технології і організацією суспільства, 

що накладаються на здатність навколишнього середовища задовольняти нинішні і майбутні 

потреби. 

Сталий розвиток – це: 

 розвиток, який не покладає додаткові витрати на наступні покоління; 

 розвиток, при якому людству необхідно жити тільки на відсотки з природного 

капіталу, не зачіпаючи його самого і т. д.; 

 економічне зростання , що забезпечує задоволення матеріальних і духовних 

потреб як справжніх, так і майбутніх поколінь, при збереженні рівноваги історично 

сформованих екосистем. 

Стрижень даної концепції становлять: 

 постулат про те, що розвиток економіки може і повинен бути таким, щоб він не 

супроводжувався небезпечним забрудненням і руйнуванням природного середовища; 
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 визнання єдності і різноманіття варіантів соціально-економічного та 

екологічного розвитку різних країн і народів; 

 гармонія у відносинах між людьми, між суспільством і природою; 

 переконання в тому, що основою соціально-економічного розвитку повинна 

бути свобода, а не насильство, гуманізм, а не ворожнеча. 

Йдеться, таким чином, про перехід від сучасного суспільства, який отримав 

найменування індустріально-споживчого, до ноосферної цивілізації. 

Поняття стійкого довгострокового розвитку може бути проаналізовано в декількох 

аспектах: політико-правовому, економічному, екологічному, соціальному, міжнародному, 

інформативному. 

Перехід до сталого розвитку передбачає дотримання критеріїв сталого розвитку, що 

дозволяють зберегти навколишнє середовище для наступних поколінь і не погіршують 

екологічні умови проживання. 

Критерії сталого розвитку: 

 кількість відновлюваних природних ресурсів (земля, ліс, та інше) або їх 

можливість продукувати біомасу має принаймні не зменшуватися протягом часу, тобто 

повинен бути забезпечений принаймні режим простого відтворення; 

 максимально можливе уповільнення темпів вичерпання запасів невідновних 

природних ресурсів (наприклад, корисні копалини) з перспективою в майбутньому їх заміни 

на інші нелімітовані види ресурсів (наприклад, часткова заміна нафти, газу, вугілля на 

альтернативні джерела енергії - сонячні, вітрові і т.д.); 

 можливість мінімізації відходів на основі впровадження маловідходних, 

ресурсозберігаючих технологій; 

 забруднення навколишнього середовища (як сумарне, так і за видами) в 

перспективі не повинно превищувати його сучасний рівень. 

Головні умови сталого розвитку:  

 пріоритетність якісних показників (якості життя) перед кількісними 

(чисельністю, споживанням); 

 збереження біологічного та культурного різноманіття; 

 узгодження природокористування з еволюційної періодичністю природних 

процесів. 

Ключовим поняттям в цій концепції є зміна якості зростання. Це зростання має бути 

менш матеріально-енергоємним і більш справедливим по розподілу прибутків. Економічний 

розвиток - нестійкий, якщо він збільшує вразливість економіки до криз. Стійкість вимагає 

врахування людських потреб і добробуту. Включає такі неекономічні категорії, як освіта і 

здоров'я. 

Серед економічних показників ефективними критеріями сталого розвитку є 

зменшення природоемкості економіки (витрати використовуваних природних ресурсів або 

ресурсу - Р - на одиницю ВВП) і структурний показник, що відображає зменшення питомої 

ваги продукції і інвестицій галузей природоексплуатуючих секторів. Слід зазначити 

важливість зміни споживчої поведінки людей. Перехід до сталого розвитку передбачає 

обмеження потреб у товарах і послугах, на відміну від техногенного розвитку з його 

максимізацією споживання, подальшим розквітом суспільства споживання. Девізи «Більше 

споживайте», «Кожному члену сім'ї по автомашині» та ін. однозначно вступають в 

протиріччя з можливостями біосфери. Для зміни поведінки важливе екологічне виховання та 

освіта. 

Концепція сталого розвитку є, мабуть самої досліджуваною і найпопулярнішою 

концепцією теперішнього часу. Вона націлена на забезпечення майбутнього людського 

суспільства, як єдиного цілого, і в цьому її особливе значення. Як теоретична схема, вона 

являє собою спосіб гармонізації взаємовідносин людини і природи, шлях до створення 

екологічного суспільства.  

 


