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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Екологічна безпека є однією з пріоритетних задач 

сучасності, при вирішенні якої особливо гостро стоїть питання про запобігання 

забрудненню і раціональне використання водних ресурсів. До теперішнього 

часу в Україні залишається невирішеним питання очищення зливових стоків 

(ЗС) промислових підприємств від екологічно небезпечних домішок, які 

негативно впливають на природне середовище. Промислові підприємства 

скидають ЗС у довкілля, практично без очищення. Водозбірна площа 

машинобудівних підприємств (МБП) може сягати від десятків до декількох 

сотень гектарів. За попередніми оцінками, загальна середньорічна кількість 

зливових опадів з території машинобудівних підприємств в Україні в 2019 році 

складає понад 280 тис.м3 і в останні роки постійно зростає. Цю екологічну 

проблему розглянуто на прикладі машинобудівних підприємств ПАТ «ФЕД» та 

АТ «ХТЗ», м. Харків.  

Основними забруднюючими компонентами зливового стоку МБП є 

завислі речовини, нафтопродукти і специфічні забруднюючи речовини, що не 

притаманні ЗС з території житлової забудови: іони важких металів (ІВМ), 

емульговані нафтопродукти та інші специфічні домішки. Згідно із сучасними 

вимогами з охорони довкілля, зливові води з території МБП не можна 

відносити до категорії умовно чистих вод, їх слід розглядати як істотне джерело 

забруднення. Традиційні системи відведення та очищення ЗС, як правило, не 

дозволяють провести очистку до рівня вимог скиду в водоймища, що згубно діє 

на флору і фауну природних водойм, шкідливо діє на якість води у водних 

об'єктах, викликаючи забруднення і замулення.  

Аналіз сучасного стану відведення та очищення ЗС в Україні та за 

кордоном підтвердив недостатню вивченість процесів формування забруднення 

довкілля ЗС МБП та низьку ефективність застосування існуючих методів і 

технологічних схем для їх відведення та очищення. Враховуючи це, науково-

практична задача у сфері екологічної безпеки, а саме удосконалення існуючих 

систем відведення та очищення зливових стоків машинобудівних підприємств, 

що призводять до скиду у водойма небезпечних речовин є актуальною.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Основні положення дисертаційної роботи виконано відповідно до 

Водного кодексу України, постанови Верховної Ради України «Про основні 

напрями державної політики України в сфері охорони навколишнього 

середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки», Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020р.  

Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень, що 

здійснювалися за тематичними планами Міністерства освіти і науки України в 

рамках виконання науково-дослідницької роботи кафедрою охорони праці та 

навколишнього середовища Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», де здобувач була відповідальним 

виконавцем науково-дослідницької роботи «Організація відведення та 

очищення поверхневих вод машинобудівних підприємств» (номер 
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держреєстрації 0114U002977, 2014–2015рр.). Автор брала безпосередню участь 

у проведенні експериментальних досліджень, розробці систем відведення та 

очищення.  

Метою дисертаційної роботи є забезпечення екологічної безпеки 

машинобудівних підприємств шляхом удосконалення процесів відведення та 

очищення зливових стоків. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. Визначити джерела забруднення зливових стоків МБП, 

систематизувати їх відповідно до розташування виробничих процесів на 

водозбірних територіях, зумовити особливості формування на підставі 

інструментальних вимірювань.  

2. Розробити й обґрунтувати доцільність розподілу території МБП за 

ступенем забруднення ЗС та удосконалити систему їх відведення з метою 

забезпечення раціонального використання водних ресурсів і додержання 

нормативів шкідливих впливів на довкілля. 

3. Теоретично обґрунтувати підвищення рівня екологічної безпеки в 

результаті очищення ЗС за допомогою математичної моделі очищення зливових 

вод підприємства і впровадження методів відстоювання та електрокоагуляції, 

які дозволять проводити очищення в автоматичному режимі. 

4. Розробити практичні рекомендації щодо удосконалення систем 

очищення зливових стоків МБП за рахунок виявлення параметрів, які 

впливають на їх очищення на основі аналізу результатів інструментальних 

вимірювань та математичного моделювання. 

Об’єкт дослідження – процес формування екологічної небезпеки 

машинобудівних підприємств зливовими стоками. 

Предмет дослідження – методи та засоби зниження рівня забруднення 

довкілля екологічно небезпечними зливовими стоками машинобудівних 

підприємств за рахунок удосконалення існуючих та розробки нових технологій 

відведення та очищення. 

Методи дослідження. Для визначення складу ЗС з окремих територій 

підприємства була впроваджена методика, яку розроблено в межах 

представленої дисертаційної роботи.  

Ефективність процесів коагулювання визначали за допомогою методів 

фотоколориметрії; для визначення вмісту механічних домішок – ваговий метод; 

визначення розмірів частинок завислих речовин виконували методом 

мікроскопії; значення рН - розчинів визначали методами рН-метрії, для 

визначення концентрацій іонів важких металів використовували метод атомно-

абсорбційної спектра-фотометрії. Токсичність ЗС визначали за допомогою 

методики біотестування на Daphnia magna Straus. Застосовували гравіметричні, 

хімічні та електрохімічні методи. Формалізацію результатів моделювання 

виконано за допомогою програмно-функціонального забезпечення MS Excel. 

Методи статистичної обробки даних використовували для оцінки достовірності 

математичних моделей та результатів досліджень. Для аналізу та 

математичного узагальнення результатів дослідження використано 

математичне програмування у пакеті Microsoft Excel 12,0 та Statistica. 
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Наукова новизна одержаних результатів:  

 уперше: 

- закладено наукові засади визначення концентрацій шкідливих речовин у 

зливовому стоці з окремих водозбірних ділянок, що дозволяє здійснювати 

прогнозування їх впливу на стан екологічної безпеки МБП; 

- запропоновано та досліджено використання електрохімічних методів 

для очищення ЗС із території МБП, що дозволяє організувати процес вилучення 

забруднень шляхом дистанційного керування, автоматизувати операції та 

проводити їх у будь-який час та пору року при збереженні ефективності, 

виключити необхідність утримання складів для збереження хімічних реагентів.  

- розроблено математичну модель та встановлені закономірності процесу 

очищення зливових стоків машинобудівних підприємств методом 

електрокоагуляції, що дає можливість шляхом балансу зміни сили 

електричного струму, часу коагуляції домішок та їх осадження досягати 

необхідного ступеня очищення.  

удосконалено: 

- метод оцінки забруднення зливових стоків шляхом комплексного 

врахування фізичних, хімічних та біологічних показників, що дозволяє 

ефективно визначати рівень екологічної небезпеки зливових стоків; 

- систему відведення ЗС підприємств шляхом їх розділення на слабо- і 

сильнозабруднені та систему ефективного очищення останніх за допомогою 

електрокоагуляції, з можливістю їх використання у технічному водопостачанні. 

Практичне значення отриманих результатів. Наукові результати 

дисертаційної роботи є подальшим розвитком конструктивних засобів щодо 

розв’язання задач зниження екологічної небезпеки зливових вод промислових 

підприємств шляхом оптимізації розміщення зливової каналізації та 

використання апаратів електрохімічного очищення. 

Розроблена система відводу поверхнево-зливового стоку з території 

машинобудівного підприємства (Пат. 14645 Україна, МПК Е03 F5/10(2006), С 

02 F 5/10 (2006) «Система поверхнево-зливової каналізації»), яка дозволить 

мінімізувати екологічний вплив ЗС за рахунок його розділення за ступенем 

забруднення. 

Застосування запропонованого в роботі апарата електрохімічного 

очищення, (Пат 17651 Україна, МПК С 02 F 1/463(2006), С 02 F 5/10(2006) 

«Апарат електрохімічного очищення стічних вод») дає можливість знизити 

концентрації завислих речовин, нафтопродуктів та іонів важких металів у 

зливовому стоці підприємств з обмеженими площами й зберігати всі етапи 

очищення при аваріях. 

Розроблений метод локалізації та технологічна схема очищення особливо 

небезпечних поверхнево-зливових стоків для підприємства були впроваджені 

на підприємствах ПАТ «ФЕД», м. Харків. (акт впровадження від 15.04.2016 р.) 

та АТ «ХТЗ», м. Харків (акт впровадження від 20.05.2016 р.) при модернізації 

існуючої системи відведення та очищення зливових стоків, що дозволило 

запобігти потраплянню забрудненого стоку при аварійних ситуаціях і знизити 

витрати на очищення. 
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Математична модель та залежності дозволяють визначити конкретні 

умови очищення ЗС від важких металів, що може використовуватися науково-

дослідними, проектно-конструкторськими організаціями на етапах 

проектування споруд очищення ЗС при розв’язанні задачі мінімізації 

забруднення довкілля. 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес 

кафедри «Охорони праці та навколишнього середовища» Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (акт 

впровадження від 16.09.2019 р.) у лекційних курсах «Соціальна та екологічна 

безпека діяльності», при проведенні лабораторних робіт з дисципліни «Основи 

екології» та у дипломному проектуванні. 

Особистий внесок здобувача. Винесені на захист основні ідеї, 

теоретичні положення, результати експериментальних досліджень, 

узагальнення та висновки дисертаційної роботи отримані автором особисто і 

наведені в роботах [129]. Їх відображення у публікаціях одноосібне та у 

співавторстві. 

У наукових роботах, що опубліковані у співавторстві, особисто здобувачу 

належать: у роботі [2]  математична модель електрохімічного очищення 

зливових стоків підприємства; у роботі [6]  планування експерименту, 

дослідження залежності концентрацій завислих речовин та нафтопродуктів від 

інтенсивності зливи, узагальнення результатів експерименту та підготовка 

статті; в роботі [8]  узагальнення існуючих методів очищення ЗС МБП; у 

роботі [9]  аналіз останніх публікацій, присвячених використанню 

альтернативних джерел енергії для забезпечення систем електрокоагуляційного 

очищення промислових вод у польових умовах; у роботі [15]  розробка нових 

систем відводу ЗС із території МБП; у роботі [17]  дослідження можливості 

використання ЗС підприємств для технічного водопостачання, в роботі [19]  

аналіз сучасних систем відводу зливових вод; в роботі [23]  розробка методики 

прогнозування якісного складу ЗС з різних територій МБП; у роботі [27]  

визначення основних переваг використання очищеного ЗС; у роботі [28, 29]  

патентний пошук, розробка основних елементів та оформлення патентів. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях: XXXI, XXXIII 

Науково-технічних конференціях викладачів, аспірантів та співробітників 

ХНАМГ «Строительство, архитектура, экология», (м. Харків, 2002, 2006 рр.); 

Науково-методичній конференції «Безпека життєдіяльності» (м. Харків, 

2003 р.);VI Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

та молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство» (м. Київ, 2003 р.); 

IІІ Міжнародній науково-методичній конференції «Безпека людини у сучасних 

умовах» (м. Харків, 2011 р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Еколого-правовые и экономические аспекты экологической безопасности 

регионов» (м. Харків, 2011 р.); XXXVI Науково-технічній конференції 

«Строительство, архитектура, общественные науки» (м. Харків, 2012 р.); 

ХVIII, XXII–XXVІ Міжнародних науково-практичних конференціях 
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«Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» 

MicroCAD (м. Харків, 2010, 2014–2019 рр.); ІV Міжнародній науково-технічній 

конференції «Вода. Экология. Общество.» (м. Харків, 2014 р.); І Міжнародній 

науково-практичній конференції «Водопостачання та водовідведення: 

проектування, будова, експлуатація, моніторинг» (м. Львів, 2015 р.); Х 

Міжнародній науково-методичній конференції та міжнародній конференції 

Європейської асоціації безпеки «Безпека людини у сучасних умовах» (м. 

Харків, 2018 рр.), IV Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції 

«Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні 

реалії України» (м. Київ, 2018 р.); на наукових семінарах НТУ «ХПІ» (м. 

Харків, 2016–2019 рр.), на спеціалізованому семінарі НАУ з екологічної 

безпеки (м. Київ, 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи було опубліковано 29 

наукових праць, серед них: 1 монографія, 6 публікацій у фахових виданнях 

України (з них 1 стаття у виданні, яке входить до міжнародної наукометричної 

бази SCOPUS), 1 стаття у виданні, яке входить до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus, 2 патенти України; 18 тез доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

186 сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 4 розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 231 

найменування, та 4 додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 124 

сторінки друкованого тексту. Робота ілюстрована 20 таблицями, 26 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

визначено об’єкт та предмет дослідження, сформульовано мету та завдання 

дослідження, наукову новизну, теоретичну й практичну цінність одержаних 

результатів, особистий внесок автора, подано дані щодо апробації результатів 

дисертації, структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі проведено аналіз науково-технічних джерел 

інформації, щодо стану збору, відведення і очистки ЗС з території підприємств 

у сфері екологічної безпеки в Україні та за кордоном. Найбільш суттєвий 

внесок у вирішення проблеми підвищення екологічної безпеки ЗС зробили такі 

учені, як Алексеєв М.І., Березуцький В.В., Дікаревський В.С., Молоков М.В., 

Филипчук В.Л., Шифрін В.Н., Шмандій В.М., Юрченко В.О. та інші. 

Проаналізовано склад ЗС із території міст та промислових підприємств. 

Враховуючи вітчизняний та міжнародний досвід, проаналізовано сучасні 

системи відведення та очищення ЗС. Визначено суттєвий негативний вплив ЗС 

на екологічний стан водоймищ та довкілля. Виконаний аналіз свідчить, що 

традиційні підходи до вирішення цих задач неспроможні досягти такого 

ступеня очищення, який дозволяє скидати їх до водних об’єктів. Результатом 

невирішення цього питання до теперішнього часу є те, що практично усі 

підприємства України продовжують забруднювати навколишнє природнє 
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середовище. Під час дощу утворюються брудні стоки, які змиваються з 

поверхні територій підприємств безконтрольно, що призводить до значного 

погіршення екологічного стану водоймищ, зростанню екологічної загрози.  

Виявлені недоліки дали змогу обґрунтувати необхідність розроблення 

принципово нових методів та засобів зі зниження рівня забруднення довкілля 

екологічно небезпечними ЗС МБП за рахунок удосконалення існуючих та 

розробки нових технологій їх відведення та очищення. 

У другому розділі за допомогою фізико-хімічних методів визначено 

концентрації забруднювачів ЗС із території МБП, отримані закономірності 

змінювання концентрацій забруднюючих речовин під час зливи. Визначено, що 

основними забруднювачами ЗС підприємства ПАТ «ФЕД» та АТ «ХТЗ» 

(м. Харків) є завислі речовини, нафтопродукти та іони важких металів. 

У дисертації отримав подальшого розвитку метод визначення 

забруднення ЗС з окремих територій МБП, який полягає в тому, що відбір ЗС 

проводиться з затампанованих дощоприймальних колодязів, розташованих у 

точках, характерних для різних технологічних процесів.  

За результатами досліджень умісту полютантів у ЗС МБП, було 

встановлено, що найбільш високі концентрації зважених речовин характерні 

для стоків з території автодоріг і автостоянок до 2300 мг/дм3, високі 

концентрації нафтопродуктів визначалися для ЗС із території складів ПММ до 

320 мг/дм3 і території автодоріг та автостоянок до 168 мг/дм3 (при ГДКр/г 0,05 

мг/дм3), а найбільш забруднені іонами важких металів (табл. 1) зливові стоки із 

території цехів з процесами хімічної обробки металів (травлення, гальванічне 

покриття). 

 

Таблиця 1 – Результати аналізу вмісту іонів важких металів у зливовому 

стоці з окремих ділянок водозбору машинобудівного підприємства ПАТ «ФЕД» 

 

Показник 

Водозбірна територія ГДКр/г, 

мг/дм3 

 Механічні 

цехи 

Гальванічні 

цехи 

Автошляхи, 

автостоянки 

Склади 

ПММ 

Адміністра-

тивні будинки 

Ni2+, 

мг/дм3 

0,1–0,7 * 

0,43 

0,4–1,6  

1,14 

0,13–0,4 

0,27 

0,2–0,42  

0,32 

0,01–0,05 

0,02 

0,01 

 

Cu2+, 

мг/дм3 
0,01–0,5  

0,32 

0,03–0,71  

0,59 

0,07–0,27  

0,19 

0,15–0,3 

0,18 

0,0001–0,05 

0,003 

0,001 

 

Zn2+, 

мг/дм3 

0,3–0,7  

0,4 

0,38–1,0  

0,62 

0,2–0,87 

0,53 

0,2–0,6 

0,45  

0,01–0,015 

0,013 

0,01 

Pb2+, 

мг/дм3 

0,01–0,4 

0.23 

0,01–0,38  

0,21 

0,35–5,0 

1,73  

0,4–2,15 

1,54  

0,01–0,35 

0,09 

0,001 

Cr3+, 

мг/дм3 

0,1–0,5 

0,2  

0,02–0,63 

0,39  

0,05–0,3 

0,11  

0,01–0,3 

0,03  

0,001–0,02 

0,016 

 

0,005 

Примітка*:  

Аналіз досліджень особливості формування якісного складу ЗС із 

території підприємства ПАТ «ФЕД» дає змогу констатувати факт, що на 
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території МБП утворюються слабо- і сильно-забруднені ЗС, залежно від 

характеристики технологічного процесу та часу від початку зливи.  

Дослідження закономірностей змінювання концентрації зважених 

речовин у ЗС заводів ПАТ «ФЕД» та АТ «ХТЗ» (м. Харків ) показали, що 

концентрація зважених речовин та нафтопродуктів у зливовому стоці зростає 

до максимуму протягом перших 600–1800 с і далі зменшується до кінця дощу 

(рис. 1, а, б). Установлено, що найбільша кількість забруднень надходить у 

дощову каналізацію зі зливами малої та середньої інтенсивності. 

Рекомендовано розраховувати об’єм первинних відстійників з 

урахуванням прийому максимальної кількості забруднень, що надходять зі 

зливами малої та середньої інтенсивності та найбільш концентрованої частини 

ЗС, яка надходить через 600–1800 с. після початку зливи. Це дозволить значно 

зменшити площу, що відводиться під будівництво очисних споруд, знизити 

витрати на їх будівництво й експлуатацію. 
 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Динаміка зміни витрат стоку Q (1) та концентрацій (2):  

а) зважених речовин; б) та концентрації нафтопродуктів  
 

Для зниження навантаження на загальний стік з території підприємства, 

запропоновано вилучати максимальну кількість забруднюючих речовин з 

найбільш концентрованих ЗС, а потім очищені води використовувати для 

технічних цілей. Слабо концентровані стоки необхідно піддавати очищенню на 

локальних очисних спорудах шляхом відстоювання, а потім використовувати 

на виробництві або скидати у водний об'єкт. 

Екологічна небезпека ЗС підприємства визначалася за допомогою 

біотестування. Результати біотестування ЗС машинобудівного підприємства на 

Daphnia magna Straus показали, що всі проби чинили гостру летальну токсичну 

дію, тому що тест-об'єкти гинули у нерозбавленій пробі упродовж чотирьох 

годин. Фактичний рівень токсичності зливових стоків заводу ПАТ «ФЕД» 

установлено рівним 6,4, що, відповідно до класифікації рівнів токсичності, 
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характеризує зливові води як середньотоксичні – 4 клас токсичності, при 

кратності розбавлення в контрольному створі – 3. 

Таким чином, запропонований метод комплексного оцінювання 

забруднення ЗС МБП передбачає врахування динаміки зміни концентрацій 

забруднювачів, особливості формування найбільш концентрованих ЗС, та 

обов’язкове врахування їх токсичності за допомогою біотестування, що 

дозволяє виявити найбільш екологічно небезпечні частини ЗС. 

У третьому розділі 
виконано дослідження 

процесів очистки ЗС МБП 

до рівня вимог екологічної 

безпеки. Встановлені 

основні параметри 

відстоювання ЗС. 

Визначено, що найбільш 

інтенсивне очищення ЗС від 

завислих речовин та 

нафтопродуктів (рис. 2.) 

методом відстоювання 

проходить протягом 2–

2,5 годин. Результати 

дослідження очищення ЗС машинобудівних підприємств ПАТ «ФЕД» та АТ 

«ХТЗ» від іонів важких металів відстоюванням наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Ефект вилучення іонів важких металів із ЗС машинобудівних 

підприємств методом відстоювання 

Показники Початкова  

концентрація, мг/дм3 

Концентрація після 

відстоювання, мг/дм3 

Зниження 

концентрації, % 

Zn2+ 2,48–4,5 1,9–3,3 25 

Cu2+ 1,6–2,4 0,8–2,1 27,5 

Ni2+ 0,01–5,6 0,01–4,6 17,8 

Cr3+ 0,01–1,1 0,01–0,9 18,02 

Pb2+ 0,02–2,4 0,01–1,87 22,3 

  

Експериментальні дослідження, які проводилися на базі наукової 

лабораторії кафедри безпеки праці та навколишнього середовища НТУ «ХПІ», 

визначили низьку ефективність відстоювання для вилучення ІВМ – 14,7–27,5 % 

при недостатньому вилученні нафтопродуктів – 70–75 % та завислих речовин – 

75–80 %, тому пріоритетним напрямком стало вилучення солей важких металів.  

Зважуючи на науково-технічний аналіз та досвід кафедри безпеки праці та 

навколишнього середовища, було запропоновано метод електрокоагуляційного 

очищення ЗС МБП. На лабораторній установці проведені дослідження 

очищення модельних і натуральних ЗС підприємства ПАТ «ФЕД» за схемою: 

відстоювання, електрокоагуляція, відстоювання (табл.3.), які підтверджують 

високу ефективність використання електрокоагуляційного очищення ЗС МБП.  

 
 

Рисунок 2 – Ефективність витягу нафтопродуктів, 

та зважених речовин із ЗС МБП методом 

відстоювання 
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Таблиця 3 – Результати дослідження електрокоагуляційного очищення ЗС 

на лабораторній установці ПАТ «ФЕД» 

Концентрації забуднюючих речовин, мг/дм3 Час  

відстоюваня 

год.  

Сила 

струму,А 

 

 

Початкові 

 

 

Кінцеві 

Д
о
 

ел
ек

тр
о
к
о
а-

гу
л
я
ц

ії
 

П
іс

л
я
 

ел
ек

тр
о

-

к
о
аг

у
л
я
ц

ії
 

З.Р. Н.П. Іони важких  

металів 

З.Р. Н.П. Іони важких 

металів 

Zn Cu Ni   Zn Cu Ni 

340 28 1,1 0,12 0,12 3,3 - 0,03 - 0,01 1,5 5.0 500 

260 34 0,8 0,23 0,09 2,4 - 0,01 - - 2,0 3.0 600 

490 24 0,6 0,42 0,11 4,3 0,09 0,01 0,015 - 2,0 3,0 500 

620 38 1,2 0,56 0,32 5,4 0,21 0,03 0,01 0,02 2,5 4,0 500 

730 29 1,3 0,83 0,42 10 0,13 0,02 0,01 0,02 2,5 10 600 

 

У четвертому розділі наведено результати математичного моделювання 

процесу очищення модельних ЗС машинобудівних підприємств ПАТ «ФЕД» та 

АТ «ХТЗ» від іонів важких металів. За результатами повного факторного 

експерименту типу ПФЕ-23 були отримані математичні моделі в кодованих 

факторах. Проведена оцінки значущості коефіцієнтів моделі на основі 

критичного значення розподілу Стьюдента та перевірка адекватності моделей 

за допомогою критерію Фішера, яка показала, що всі моделі адекватні. Після 

підстановки в ці моделі виразів реальних факторів отримані математичні моделі 

у вигляді залежності залишкових концентрацій солей важких металів у 

зливових стоках від сили струму, часу відстоювання після електрокоагуляції і 

об’єму ЗС: 
 

СNi
+2 = 0,31 – 0,0033 t1 + 0,225 t2 – 0,047 t3 – 0,05 t1 t2 – 0,002 t1 t3 + 0,021t2t3, (1) 

СZn
+2 = 0,26 – 0,009 t1 + 0,14 t2 – 0,027 t3 – 0,018 t1 t3 – 0,013 t2 t3 – 0,005 t1t2t3, (2) 

СCu
+2 = 0,38 – 0,043 t1 + 0,008 t2 – 0,06 t3 + 0,7 t1 t2 + 0,05 t1 t3 + 0,06 t2 t3 – 0,015 t1t2t3,    (3) 

СPb
+2 = 0,61 – 0,044 t1 + 0,04 t2 – 0,09 t3 + 0,062 t1 t2 + 0,006 t1t3 + 0,068 t2 t3 – 0,018 t1t2t3,  (4) 

СCr
+3 = 0,32 – 0,029 t1 + 0,062 t2 – 0,05 t3 + 0,08 t1 t2 + 0,006 t1 t3 + 0,08 t2 t3 – 0,023 t1t2t3,  (5) 

 

 де С – значення концентрацій солей важких металів, мг/дм3;  

t1 – сила струму, мА;         t2 – об’єм стічних вод, дм3;  

t3 – час відстоювання після електрокоагуляції, годин. 

 

Порівняльний аналіз значень коефіцієнтів отриманих моделей (1)–(5) 

дозволив зробити висновок, що саме час відстоювання після електрокоагуляції 

має найбільший вплив на зниження залишкової концентрації солей важких 

металів у зливових водах МБП (у 1,4–3 рази більше, ніж сила струму). 

Для оцінки впливу часу відстоювання здійснено чисельне моделювання 

за різної щільності електричного струму. Визначено, що при збільшенні часу 

відстоювання можна підвищити ефективність очищення при меншій щільності 

струму і навпаки. Отримані залежності було враховано при удосконаленні 

систем очищення ЗС МБП. 
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Математична обробка експериментальних результатів методом 

регресійного аналізу в програмі Statistica дозволила отримати взаємозалежності 

залишкових концентрацій іонів важких металів у зливових стоках 

машинобудівного підприємства ПАТ «ФЕД» (С, мг/дм3) від часу відстоювання 

після електрокоагуляції (Т, годин) та щільності струму (І, А/м3) із поданням їх у 

графічному вигляді (рис. 3). 
 

СNi
+2 = 0,4761 – 0,049∙T – 0,0193∙I+0,0023∙T

2 
        СCu

+2 = 0,2899 – 0,0381∙T– 0,0027∙I + 0,0014∙T
2
 

 
 

а) 

 

СZn
+2 = 0,3556 – 0,0507∙T – 0,0049∙I + 0,0022∙T

2       

б) 

 

СCr
+3=0,2917–0,0514∙T+0,003∙I+0,0022∙T

2
 

  
в) 

СPb
+2 = 0,6059 – 0,0954∙T – 0,0089∙I + 0,0041∙T

2
 

г)  

 
д) 

Рисунок 3 – Залежність 

концентрації іонів важких металів 

(C, мг/дм3) нікелю (а), міді (б), 

цинку (в), хрому (г), свинцю  (д) від 

часу відстоювання (T, годин) та 

щільності струму (I, А/м3) 
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Аналіз зниження концентрації солей важких металів показав, що при 

щільності струму 50 А/м3 для вилучення нікелю та свинцю оптимальним є час 

відстоювання 9 годин, для міді та цинку – 12 годин, а зниження концентрації 

хрому до норм екологічної безпеки можливе при щільності струму 10 А/м3 та 

часі відстоювання 4 годин. Найкращими такі умови вважаються тому, що вони 

дозволяють знижувати рівень забруднення ЗС МБП до норм скиду у 

водоймища, що забезпечує їх екологічну безпеку та захист довкілля.  

За результатами дослідження екологічної небезпеки та особливостей 

формування ЗС МБП розроблено принципово нову схему їх відведення. 

Новизною схеми є роздільне відведення ЗС: сильнозабруднені – на локальні 

спорудження глибокого очищення, а ЗС із «умовно чистих» ділянок – на 

очищення у відстійниках-накопичувачах. Таке рішення дозволяє зменшити 

площу та витрати на будівництво очисних споруд, підвищити надійність роботи 

систем очищення та забезпечує здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

підвищення екологічної безпеки ЗС МБП за рахунок акумулювання та 

очищення найбільш забрудненого стоку. Залежно від особливостей 

підприємства у роботі запропоновано інші варіанти відведення ЗС, які було 

розроблено на базі запатентованої схеми.  

Найбільш вдалою, з погляду 

екологічної безпеки, є схема 

відведення з додатковим 

відстійником, що представлена на 

рис. 4, на якій прийняті позначення: 

1 – дощоприймачі; 2 – колектор 

відведення «умовно-чистих» ЗС; 3 –

 колектор відведення забруднених 

ЗС; 4 – найбільш забруднені 

дільниці; 5 – локальні очисні 

споруди; 6 – резервуар-накопичувач; 

7 – трубопровід відведення 

очищеного ЗС на виробництво; 8 –

 трубопровід скиду очищеного ЗС; 

9 – відстійник проточної дії; 10 –

 трубопровід відведення очищеного 

ЗС у резервуар-накопичувач. Згідно 

з цією схемою весь ЗС скидається у водойму тільки після очищення. 

На підставі отриманих результатів дослідження очищення зливових 

стоків на лабораторній установці розроблена схема очищення зливового стоку 

підприємства, яка включає в себе такі очисні споруди: грати, пісковловлювачі, 

первинний відстійник, установку для електрокоагуляційного очищення та 

відстійник-накопичувач.  

Розроблені рекомендації щодо складу споруд системи очищення ЗС МБП 

були враховані при модернізації систем очищення зливових стоків 

машинобудівних підприємств ПАТ «ФЕД» та АТ « ХТЗ» (м. Харків). 

 

 
Рисунок 4 – Система відведення ЗС із 

додатковим відстійником 
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У рамках виконання роботи розроблено апарат електрохімічного 

очищення (рис. 5). Новизною апарата є включення до складу: поличного 

відстійника 8, який забезпечує високу ефективність очищення; труби 13, що 

з’єднує вихідну камеру з електродною камерою, обладнаною вентилем 14, який 

дає можливість припинення електрокоагуляції в разі необхідності зі 

зберіганням решти етапів очищення; переливного патрубка 6 для відведення 

надлишку ЗС, що дозволяє уникнути аварійних ситуацій при потраплянні такої 

кількості стоків, яка перевищує об’єм відстійника, наприклад, при сильних 

 
 

Рисунок 5 – Апарат електрохімічного очищення:  

 
1 – коридорний відстійник; 

2 – грати; 

3 – напівзанурений щит; 

4 – поворотна труба; 

5 – перегородки; 

6 – переливний патрубок; 

7 – камера електрокоагулювання; 

8 – поличний відстійник; 

9 – вихідна камера; 

10 – перегородки; 

11, 12 – отвори; 

13 – обвідна труба; 

14 – вентиль; 

15 – електроди; 

16 – електродний відсік; 

17 – труба Вентурі; 

18 – патрубок; 

19 – патрубки з вентилями; 

20 – приямки; 

21 – патрубок відведення; 

22 – кишеня; 

23 – піновідвідний устрій 
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зливах; приямків 20 та патрубків з вентилями 19, що розташовані під 

коридорним відстійником, камерою електрокоагулювання, поличним 

відстійником, вихідною камерою та дозволяють очищувати апарат шляхом 

змиву.  

Використання апарату дозволяє уникнути аварійних ситуацій при 

потраплянні такої кількості стоків, що перевищує об’єм відстійника, наприклад, 

при випаданні сильних злив. Це дозволить підвищити ефективність очищення, 

зменшити витрати на очищення та підвищити надійність роботи апарату 

електрохімічного очищення.  

Специфікою запропонованого апарату є ефективне поєднання процесів 

очищення зливових стоків методами відстоювання та електрокоагулювання, 

про що свідчать результати лабораторних експериментів, які були проведені на 

натурних розчинах ЗС машинобудівних підприємств ПАТ «ФЕД» та АТ « ХТЗ» 

(табл. 4).  

 

Таблиця 4 – Усереднені показники ефективності застосування 

електрокоагулятора для очищення зливових стоків ПАТ «ФЕД» та АТ « ХТЗ» 

Показник Концентрації забруднюючих речовин, мг/дм3 Очищення, 

% 
Початкові Кінцеві 

Cu2+ 0,32 0,01 98,1 

Zn2+ 0,6 0,01 90,4 

Ni2+ 0,42 0,015 96,3 

Pb2+ 0,25 0,01 95,8 

Cr 3+ 0,36 0,008 97,8 

Нафтопродукти 24  0,09 98,6 

 

Аналіз екологічної безпеки очищених ЗС за показниками токсичності 

підтвердив позитивний ефект від запропонованої системи очищення тому, що 

фактичний рівень токсичності встановлено рівним 1. Це характеризує ЗС МБП 

як нетоксичні – 1 клас токсичності, а результати біотестування на Daphnia 

magna Straus показали, що всі проби не чинили гостру летальну токсичну дію.  

За результатами оцінки еколого-економічних збитків від 

незбалансованого використання зливових стоків машинобудівних підприємств 

обрано технічне рішення, при якому ЗС після очищення утилізують шляхом 

використання для технічного водопостачання МБП. Економічна ефективність 

запропонованого рішення: середньорічна сума чистого прибутку – близько 230 

тис. грн/рік, термін окупності – близько 4,4 років. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано та розв’язано актуальне 

науково-практичне завдання – підвищення екологічної безпеки 

машинобудівних підприємств шляхом удосконалення схем відведення та 

очищення їх зливових стоків, та зниження навантаження ЗС підприємства на 

довкілля. Отримані результати дозволили зробити такі висновки: 
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1. Запропоновано та використано нову методику відбору проб зливових 

стоків, яка дозволила установити, що найбільш високі концентрації зважених 

речовин у стоках із території автодоріг і автостоянок (до 2300 мг/дм3), найбільш 

забруднені Ni2+
, Cu2+, Zn2+, Cr3+ (6⎯210 ГДКр/г) ЗС із території цехів з процесами 

хімічної обробки металів (травлення, гальванічне покриття). Визначали високі 

концентрації нафтопродуктів у ЗС із території складів ПММ до 320 мг/дм3 і 

території автодоріг та автостоянок до 168 мг/дм3(при ГДКр/г 0,05 мг/дм3). Іони 

свинцю переважали в стоках із території автодоріг і автостоянок до 1730 ГДКр/г. 

ЗС будь-якої ділянки також забруднюються дрібнодисперсними (близько 45 % 

фракція менше 50 мкм) завислими речовинами в концентрації до 3200 мг/дм3.  

2. Досліджено закономірності змін концентрації забруднювачів ЗС МБП, 

які показали, що найбільша кількість полютантів надходить протягом 1800 с. 

після початку зливи зі зливами малої та середньої інтенсивності. 

Запропоновано локалізацію за ступенем забруднення ЗС МБП, що дозволяє 

знизити витрати на очищення до 80 % та розширює діапазон використання 

очищеного стоку з урахуванням вимог екологічної безпеки. 

3. Визначено низьку ефективність методу відстоювання для очищення ЗС 

від ІВМ (14,7–27,5 %), недостатне вилученні нафтопродуктів 70–75 % та 

завислих речовин 75–80 %. Запропоновано видалення завислих речовин та 

нафтопродуктів із ЗС проводити методом відстоювання терміном до 2,5 годин, 

а для доочищення використовувати електрокоагуляцію.  

4. За результатом математичного моделювання встановлено що, 

залишкові концентрацій ІВМ знижуються при збільшені сили струму, часу 

відстоювання після електрокоагуляції і об’єму ЗС, причому збільшення часу 

відстоювання після електрокоагуляції ефективніше (майже в 1,4–3 рази), ніж 

збільшення сили струму. Чисельне моделювання процесу 

електрокоагуляційного очищення ЗС за різної щільності електричного струму, 

виявило оптимальні параметри для вилучення ІВМ. 

5. Виконано обґрунтування практичних рекомендацій щодо 

удосконалення системи відведення ЗС МБП шляхом їх поділу на слабко та 

сильно забруднені та системи очищення, яка включає стадії відстоювання, 

електрокоагуляційного очищення з наступним відстоюванням. Запропонована 

конструкція апарату електрохімічного очищення, яка зменшує концентрацію 

полютантів ЗС МБП: за нафтопродуктами (98,6 %) та сполуками важких 

металів: Cu2+ (98,1 %), Zn2+ (90,4 %), Ni2+(96,3 %),  Pb2+(95,8 %), Cr3+(97,8 %). 

Про зниження рівня екологічної небезпеки свідчить зменшення токсичності 

зливових вод до 1 класу (нетоксичні) та відсутність гострої летальної небезпеки 

у тест-об’єктів Daphnia magna Straus. 

6. Визначено середньорічну суму чистого прибутку близько 230 тис. грн / 

рік, термін окупності – близько 4,4 років. Основні результати дисертаційного 

дослідження були впроваджені при розробці модернізації систем відведення та 

очищення зливових стоків підприємств ПАТ «ФЕД», м. Харків, АТ «ХТЗ», 

м. Харків і в навчальних процесах у Національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний інститут». 
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объекты. Вісник Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». Харків, 2003. Т. 2, №11. С. 56–59. (Стаття у 

науковому фаховому виданні України). 
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8. Березуцкий В.В., Максименко Е.А. Очистка ливневых вод 

промышленных предприятий. Коммунальное хозяйство городов. Киев, 2002. 

Вып. 35. С. 28–31. (Стаття у науковому фаховому виданні України). 

Особистий внесок – брала участь у плануванні експерименту, в 

узагальненні результатів та підготовці статті. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Березуцький В.В., Максименко О.А. Друге дихання систем 

електрокоагуляційного очищення промислових вод. Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : матеріали ХХVIІ Міжнар. наук.-

практ. конф. MicroCAD-2019: у 5 ч. Ч.ІV. м. Харків, НТУ «ХПІ», 15–17 травня 

2019 р. Харків, 2019. С. 25. (Форма участі – очна). 

Здобувачу особисто належить аналіз останніх публікацій, присвячених 

використанню альтернативних джерел енергії для забезпечення систем 

електрокоагуляційного очищення промислових вод. 

10. Максименко О.А. Сучасні підходи до питання раціонального 

використання зливових вод. Безпека людини у сучасних умовах : матеріали 

Х Міжнар. наук.-метод. конф. та Міжнар. конф. EAS, м. Харків, 6–7 грудня 

2018 р. Харків, 2018. С. 141–143. (Форма участі – очна). 

11. Максименко О.А. Особливості очищення зливового стоку. 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : 

матеріали ХХVI Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2018: у 4 ч. Ч.ІV. м. 

Харків, НТУ «ХПІ», 16–18 травня 2018 р. Харків, 2018. С. 30. (Форма участі – 

очна). 

12. Максименко О.А. Зниження екологічної небезпеки зливових вод. 

Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні 

реалії України : матеріали ІV Всеукраїнської заоч. наук.-практ. конф., м. Київ, 

НПУ імені М.П. Драгоманова, 20 квітня 2018р. Київ, 2018. С. 79–80. (Форма 

участі - заочна). 

13. Максименко О.А. Математичне моделювання процесу 

електрохімічного очищення зливових вод Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я : матеріали ХХV Міжнар. наук.-практ. 

конф. MicroCAD-2017: у 3 ч. Ч.ІІІ. м. Харків, НТУ «ХПІ», 17–19 травня 2017 р. 

Харків, 2017. С. 337. (Форма участі – очна). 

14. Максименко О.А. Сучасні вимоги щодо очищення поверхневого 

стоку підприємств Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я: матеріали ХХIV Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2016: у 3 ч. 

Ч.ІІІ. м. Харків, НТУ «ХПІ»,18–20 травня 2016 р. Харків, 2016. С. 383. (Форма 

участі – очна). 

15. Березуцький В.В., Максименко О.А. Нові технічні рішення 

відведення зливового стоку. Водопостачання та водовідведення: 

проектування, будова, експлуатація, моніторинг : матеріали I Міжнар. наук-

практ. конф., м. Львів, Нац. ун-т «Львівська політехніка» [та інші], 4–6 

листопада 2015. Львів, 2015. С. 56–58. (Форма участі – заочна). 

Здобувачу особисто належить аналіз існуючих та розробка нових 
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систем відведення зливових стоків з території машинобудівних підприємств. 

16. Максименко О.А. Специфіка формування забруднення зливового 

стоку. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: 

матеріали ХХIII Міжнар. наук.-техн. конф. MicroCAD-2015: у 4 ч. Ч.ІІІ. м. 

Харків, НТУ «ХПІ», 20–22 травня 2015 р. Харків, 2015. С. 302. (Форма участі – 

заочна). 

17. Максименко О.А., Любченко І.М., Єршов Д.І. Раціональне 

використання води на підприємствах за рахунок зливових вод. Вода. Экология. 

Общество : материалы IV Междунар. науч.-техн. конф., г. Харьков, ХНУГХ 

им. А.Н. Бекетова, 20 21 марта 2014 г. Харьков, 2014. С. 119–121. (Форма участі 

– очна). 

Здобувачем особисто зроблено аналіз можливості використання 

зливових стоків підприємств для технічного водопостачання. 

18. Максименко О.А. Сучасні підходи до зливової каналізації 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : 

матеріали ХХII Міжнар. наук.-техн. конф. MicroCAD-2014: у 3 ч. Ч.ІІІ. м. 

Харків, НТУ «ХПІ», 21–23 травня 2014 р. Харків, 2014. С. 264. (Форма участі – 

очна). 

19. Березуцький В.В., Максименко О.А. Нові підходи до організації 

поверхнево-зливової каналізації Строительство, архитектура, общественные 

науки : Сборн. тез. докл. XXXVI Науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов 

и сотрудников Харьков. национ. академии городского хозяйства : в 2 ч. Ч.1 м. 

Харків, ХНАМГ 24–26 квітня 2012 р. Харків, 2012. С. 155–156. (Форма участі – 

заочна). 

Здобувачем особисто проаналізовано основні системи зливової 

каналізації. 

20. Максименко Е.А. Определение токсичности поверхностного стока 

машиностроительного предприятия : Еколого-правовые и экономические 

аспекты экологической безопасности регионов : материалы VІ Междунар. 

науч.-практ. конф. при участии молодых учёных, г. Харьков, ХНАДУ 19–21 

октября 2011 г. Харьков, 2011. С. 89–90. (Форма участі – очна). 

21. Максименко О.А. Аппарат електрохімічного очищення поверхнево-

зливового стоку машинобудівного підприємства Безпека людини у сучасних 

умовах: матеріали IІІ Міжнар. наук.-метод. конф., м. Харків, НТУ «ХПІ», 8–9 

грудня 2011 р. Харків, 2011. С. 98–99. (Форма участі – очна). 

22. Максименко О.А. Основні вимоги щодо ступеня очищення 

поверхнево-зливового стоку промислового підприємства Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : матеріали ХVIII 

Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2010: у 3 ч. Ч.ІІІ. м. Харків, НТУ «ХПІ», 

12–14 травня 2010 р. Харків, 2010. С. 194. (Форма участі – очна). 

23. Березуцкий В.В., Максименко Е.А. Особенности формирования 

поверхностно-ливневого стока Строительство, архитектура, экология: Сборн. 

тез. докл. XXXIII Науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников 

Харьков. нац. акад. городск. хозяйства: в 2 ч. Ч.1 г. Харьков, ХНАГХ 11–13 мая 

2006 г. Харьков, 2006. С. 200–201. (Форма участі – заочна). 
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Здобувачу особисто належить методика прогнозування якісного складу 

зливового стоку з різних територій підприємства. 

24. Максименко Е.А. Очистка и отведение поверхностно-ливневого 

стока Безпека життєдіяльності: матеріали наук.-метод. конф., м. Харків, НТУ 

«ХПІ», 26–27 листопада 2003 р., Харків, 2003. С. 32–33. (Форма участі – очна). 

25. Максименко Е.А. Поверхностно-ливневый сток в современных 

условиях Екологія. Людина. Суспільство : Збірка тез доповідей VI Міжнар. 

наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, м. Київ, НТУУ 

«КПІ», 14–17 травня 2003 р. Київ : 2003. С. 160. (Форма участі – очна). 

26. Максименко Е.А. Качественный состав дождевых стоков с 

территории промышленных предприятий Строительство, архитектура, 

экология: Сборн. тез. докл. XXXI Науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов 

и сотрудников Харьковской нац. акад. городск. хозяйства: в 2 ч. Ч.1 г. Харьков, 

ХНАГХ 22–24 мая 2002 г. Харьков, 2002. С. 39. (Форма участі – заочна). 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

27. Березуцький В.В., Максименко О.А., Коваленко М.С. Економія та 

раціональне використання води на підприємствах за рахунок зливових стоків. 

Технологический аудит и резервы производства. 2014. №3 / 3(17). С. 65–68. 

(Стаття у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus). 

Здобувач показала основні переваги використання очищеного зливового 

стоку. 

28. Пат. UA 17651, МПК С 02 F 1/463(2006), С 02 F 5/10(2006). Апарат 

електрохімічного очищення стічних вод / Березуцький В.В., Максименко О.А.; 

патентовласник: Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут». – № U 200602509 від 16.10.2006. 

Здобувачу особисто належить участь у патентному пошуку, у 

проведенні експериментальних досліджень та оформленні патенту. 

29. Пат. UA 14645, МПК Е 03 F 5/10(2006), С 02 F 5/10(2006). Система 

поверхнево-зливової каналізації / Березуцький В.В., Максименко О.А.; 

патентовласник: Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут». – № U200511838 від 15.05.2006. 

Здобувачу особисто належить участь у патентному пошуку, у 

проведенні розробки основних елементів поверхнево-зливової каналізації та 

оформленні патенту. 

АНОТАЦІЯ 
 

Максименко О.А. Удосконалення систем відведення та очищення 

зливових стоків машинобудівних підприємств для забезпечення екологічної 

безпеки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. – Національний університет 

цивільного захисту України. – Харків, 2020. 
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У дисертації представлено розв’язання актуальної науково-практичної 

задачі, яка полягає в підвищенні екологічної безпеки машинобудівних 

підприємств шляхом удосконалення схем відведення та очищення зливових 

стоків, і зниження їх навантаження на навколишнє середовище. Уперше 

закладено наукові засади створення алгоритму визначення концентрацій 

шкідливих речовин у зливовому стоці з окремих водозбірних ділянок, що 

дозволяє здійснювати прогнозування стану екологічної небезпеки 

машинобудівних підприємств.  

Досліджено використання електрохімічних методів для очищення ЗС з 

території промислових підприємств, розроблено математичну модель та 

установлено закономірності процесу очищення зливових стоків 

машинобудівних підприємств методом електрокоагуляції. Запропонована нова 

конструкція апарату електрохімічного очищення, яка зменшує концентрації 

нафтопродуктів та сполук важких металів до рівня екологічної небезпеки.  

Вдосконалені системи відводу зливових вод машинобудівних 

підприємств шляхом їх поділу на слабко та сильно забруднені та виконано 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення систем їх 

очищення, яка включає стадії відстоювання, електрокоагуляційного очищення з 

наступним відстоюванням, що дозволяє досягти різних ступенів очищення для 

використання на підприємстві.  

Ключові слова: зливові стоки, екологічна безпека, відведення стоків, 

очищення стоків, машинобудівні підприємства. 
 

ABSTRACT 

 

Maksimenko O.A. Improving the systems of discharge and treatment of storm 

drains of engineering enterprises to ensure environmental safety – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation was prepared to obtain a candidate’s degree of technical 

science on a specialty 21.06.01 – Environmental safety. – National University of 

Civil Defense of Ukraine. – Kharkiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the solution of the following actual scientific and 

practical problem: improvement of the ecological safety of machine-building 

enterprises by improving the schemes of drainage and purification of their storm 

drains, thereby reducing the load of storm drains of the enterprise on the 

environment. 

The method of estimation of the state of pollution of storm drains by complex 

consideration of physical, chemical, and biological indicators is improved that such 

that it allows us to determine effectively the level of the ecological danger of storm 

drains. Environmental quality monitoring was carried out in accordance with the 

criteria for assessing storm water of a machine-building enterprise, and their 

environmental hazard was shown. A new method of storm water runoff sampling was 

proposed and used, which allowed us to establish that the highest concentrations of 

suspended matter in the runoff from the territory of roads and parking lots was the 

most polluted heavy metal ions (Cu2+, Zn2+, Ni2+, and Cr3 +) runoff from the territory 
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of workshops with processes of chemical treatment of metals (etching, electroplating 

coating). High concentrations of petroleum products in storm drains from the territory 

of fuel and lubricants warehouses and the territory of roads and parking lots were 

found.  

The patterns of changes in the concentration of storm water runoff 

contaminants of machine-building enterprises were investigated, which showed that 

the highest number of pollutants arrive within 1800 seconds after the beginning of 

low and medium intensity showers. Localization of the degree of pollution of storm 

runoff in the territory of the enterprise is offered, which allows us to reduce the costs 

of cleaning up to 80%, and expands the range of use of the treated runoff taking into 

account the requirements of environmental safety.The low efficiency of the method 

of settling for the purification of storm drains from heavy metal ions with insufficient 

extraction of petroleum products and suspended matter has been determined. In order 

to improve environmental safety, it is proposed to remove suspended matter and 

petroleum products from storm drains by settling for up to 2,5 hours and then using 

electrocoagulation for further purification. 

As a result of mathematical modeling of the process of sewage treatment of 

machine-building enterprises by the method of electrocoagulation, the residual 

concentrations of heavy metal salts are determined by the current strength, settling 

time after electrocoagulation, and the volume of storm runoff. It is found that by 

increasing the current during purification and settling time, the efficiency of 

purification from metal ions significantly increases, and the increase in settling time 

after electrocoagulation is more efficient (almost 1,4–3 times) than the increase in 

current strength. 

The method for assessing the state of pollution of storm drains by means of a 

comprehensive accounting of physical, chemical, and biological indicators has been 

improved, which makes it possible to effectively determine the level of hazard of 

storm drains. A new design of electrochemical purification apparatus is proposed, 

which reduces the concentrations of petroleum products and heavy metal compounds 

– Cu2+, Zn2+, Ni2+, Pb2+, Cr3 + – to the level of environmental hazard, as evidenced by 

the reduction of first class stormwater toxicity (i.e. non-toxic) and the absence of 

acute toxicity. 

Systems of storm water drainage of machine-building enterprises have been 

improved by dividing them into weakly and heavily polluted ones, and substantiated 

practical recommendations have been suggested for improving their purification 

systems (includes the settling stages, electrocoagulation purification followed by 

settling), which allows to achieve different degrees of purification for further use at 

the enterprise. 

Key words: storm drains, environmental safety, drainage, sewage treatment 

machine-building enterprises.  
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