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АНОТАЦІЯ 

 

Максименко О.А. Удосконалення систем відведення та очищення зливових 

стоків машинобудівних підприємств для забезпечення екологічної безпеки. – Квалі-

фікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека». − Національний техні-

чний університет «Харківський політехнічний інститут»; Національний університет 

цивільного захисту України, Харків, 2020. 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне науково-практичне завдання – 

підвищення екологічної безпеки машинобудівних підприємств шляхом удоскона-

лення схем відведення та очищення їх зливових стоків (ЗС), та зниження наванта-

ження ЗС підприємства на довкілля.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

об’єкт та предмет дослідження, сформульовано мету та завдання дослідження, нау-

кову новизну, теоретичну й практичну цінність одержаних результатів, особистий 

внесок автора, подано дані щодо апробації результатів дисертації, структуру та об-

сяг роботи. 

У першому розділі проведено аналіз науково-технічних джерел інформації, 

щодо стану збору, відведення і очистки ЗС з території підприємств у сфері екологіч-

ної безпеки в Україні та за кордоном. Найбільш суттєвий внесок у вирішення про-

блеми підвищення екологічної безпеки зливових стоків зробили такі учені, як Алек-

сеєв М.І., Березуцький В.В., Дікаревський В.С., Молоков М.В., Филипчук В.Л., Ши-

фрін В.Н., Шмандій В.М., Юрченко В.О. та інші. Проаналізовано склад зливових 

стоків із території міст та промислових підприємств. 

Враховуючи вітчизняний та міжнародний досвід, проаналізовано сучасні сис-

теми відведення та очищення ЗС. Визначено суттєвий негативний вплив ЗС на еко-

логічний стан водоймищ та довкілля. Виконаний аналіз, свідчить, що традиційні 

підходи до вирішення цих задач не спроможні досягти такого ступеня очищення, 
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який дозволяє скидати їх до водних об’єктів. Результатом невирішення цього питан-

ня до теперішнього часу є те, що практично усі підприємства України продовжують 

забруднювати навколишнє природнє середовище. Під час дощу утворюються брудні 

стоки, які змиваються з поверхні територій підприємств безконтрольно, що призво-

дить до значного погіршення екологічного стану водоймищ, зростанню екологічної 

загрози.  

Виявлені недоліки дали змогу обґрунтувати необхідність розроблення прин-

ципово нових методів та засобів зі зниження рівня забруднення довкілля екологічно 

небезпечними ЗС МБП за рахунок удосконалення існуючих та розробки нових тех-

нологій їх відведення та очищення. 

У другому розділі за допомогою фізико-хімічних методів визначено концент-

рації забруднювачів ЗС із території МБП, отримані закономірності змінювання кон-

центрацій забруднюючих речовин під час зливи. Визначено, що основними забруд-

нювачами ЗС підприємства ПАТ «ФЕД» та АТ « ХТЗ» ( м. Харків) є завислі речови-

ни, 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 терито-

рії автодоріг і автостоянок до 2300 мг/дм3, високі концентрації нафтопродуктів ви-

значалися для ЗС із території складів ПММ до 320 мг/дм3 і території автодоріг та ав-

тостоянок до 168 мг/дм3 (при ГДКр/г 0,05 мг/дм3), а найбільш забруднені іонами важ-

ких металів зливові стоки із території цехів з процесами хімічної обробки металів 

(травлення, гальванічне покриття). 

Дослідження закономірностей змінювання концентрації зважених речовин та 

хімічного споживання кисню (ХСК) у зливовому стоці заводів ПАТ «ФЕД» та 

АТ «ХТЗ» (м. Харків ) показали, що концентрація зважених речовин у зливовому 
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стоці зростає до максимуму протягом перших 600–1200 с. і далі зменшується до 

кінця дощу. 

Невелика розбіжність спостерігалася в часі виникнення максимумів, що обу-

мовлюється гідродинамікою в колекторі. Пік концентрації ХСК спостерігається че-

рез 600–720 с. і після досягнення максимуму концентрація ХСК плавно знижується 

незалежно від коливання витрат.  

Дослідженнями встановлено, що динаміка зміни концентрацій нафтопродуктів 

в основному носила випадковий характер. 

Схожа картина спостерігається при дослідженні зміни концентрацій солей ва-

жких металів під час дощу. Однак, при зливах великої інтенсивності, відзначалися 

піки концентрацій цих речовин, що практично збігаються з піком витрат стоку. То-

му, особливу увагу було приділено дослідженню динаміки зміни концентрацій за-

бруднень у зливовому стоці від злив різної інтенсивності. 

Установлено, що найбільша кількість забруднень надходить у дощову каналі-

зацію зі зливами малої та середньої інтенсивності.  

Аналіз досліджень особливості формування якісного складу ЗС із території 

підприємства ПАТ «ФЕД» дає змогу констатувати факт, що на території МБП утво-

рюються слабо- і сильно-забруднені ЗС, залежно від характеристики технологічного 

процесу та часу від початку зливи. 

Для зниження навантаження на загальний стік з території підприємства, за-

пропоновано 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 скида-

ти у водний об'єкт. 

Рекомендовано розраховувати об’єм первинних відстійників з урахуванням 

прийому максимальної кількості забруднень, що надходять зі зливами малої та сере-

дньої інтенсивності та найбільш концентрованої частини ЗС, яка надходить через 

600–1200 с. після початку зливи. Це дозволить значно зменшити площу, що відво-
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диться під будівництво очисних споруд, знизити витрати на їх будівництво й екс-

плуатацію. 

Екологічна небезпека ЗС підприємства визначалася за допомогою біотесту-

вання. 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» установле-

но рівним 6,4, що, відповідно до класифікації рівнів токсичності, характеризує зли-

вові води як середньотоксичні – 4 клас токсичності, при кратності розбавлення в ко-

нтрольному створі – 3. 

У третьому розділі виконано дослідження процесів очистки ЗС МБП до рівня 

вимог екологічної безпеки. Встановлені основні параметри відстоювання ЗС. Визна-

чено, що найбільш інтенсивне очищення ЗС від завислих речовин, нафтопродуктів 

та БСК5 методом відстоювання проходить протягом 2–2,5 годин. Наведені результа-

ти дослідження очищення зливових стоків машинобудівних підприємств ПАТ 

«ФЕД» та АТ «ХТЗ» від іонів важких металів відстоюванням. 

Експериментальні дослідження, які проводилися на базі наукової лабораторії 

кафедри безпеки праці та навколишнього середовища НТУ «ХПІ», визначили низь-

ку ефективність відстоювання для вилучення ІВМ – 14,7–27,5 % при недостатньому 

вилученні нафтопродуктів – 70–75 % та завислих речовин – 75–80 %, тому пріорите-

тним напрямком стало вилучення солей важких металів.  

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

вколишнього середовища, було запропоновано і досліджено метод електрокоагуля-

ційного очищення ЗС МБП. 

У четвертому розділі наведено результати математичного моделювання про-

цесу очищення модельних і натуральних ЗС машинобудівних підприємств ПАТ 

«ФЕД» та АТ «ХТЗ» від іонів важких металів за схемою: відстоювання, електрокоа-

гуляція, відстоювання, виконані на лабораторній установці.  

За результатами повного факторного експерименту типу ПФЕ-23 були отри-



6 

 

мані математичні моделі в кодованих факторах. Після оцінки значущості коефіцієн-

тів моделі, яка проводилася на основі критичного значення розподілу Стьюдента, 

модель для нікелю була перетворена. Перевірка гіпотези про адекватність моделей 

за допомогою критерію Фішера показала, що всі моделі адекватні.  

Після підстановки в ці моделі виразів реальних факторів отримані математич-

ні моделі у вигляді залежності залишкових концентрацій солей важких металів у 

зливових стоках від сили струму, часу відстоювання після електрокоагуляції і 

об’єму ЗС. 

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

зробити висновок, що саме час відстоювання після електрокоагуляції має найбіль-

ший 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 різ-

ної щільності електричного струму. Визначено, що при збільшенні часу відстоюван-

ня можна підвищити ефективність очищення при меншій щільності струму і навпа-

ки. Отримані залежності було враховано при удосконаленні систем очищення ЗС 

МБП. 

Аналіз досліджень 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 відстою-

вання 4 годин. Найкращими такі умови вважаються тому, що вони дозволяють зни-

жувати рівень забруднення зливових стоків МБП до норм скиду у водоймища, що 

забезпечує їх екологічну безпеку та захист довкілля.  

Математична обробка експериментальних результатів методом регресійного 

аналізу в програмі Statistica дозволила отримати взаємозалежності залишкових кон-

центрацій іонів важких металів у ЗС машинобудівного підприємства (С, мг/дм3) від 

часу відстоювання після електрокоагуляції (Т, годин) та щільності струму (І, А/м3) із 

поданням їх у графічному вигляді. 
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За результатами дослідження екологічної небезпеки та особливостей форму-

вання ЗС МБП розроблено принципово нову схему їх відведення. Новизною запате-

нтованої схеми є роздільне відведення ЗС: сильнозабруднені – на локальні спору-

дження глибокого очищення, а ЗС із «умовно чистих» ділянок – на очищення у відс-

тійниках-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 ра-

хунок акумулювання та очищення найбільш забрудненого стоку. Залежно від особ-

ливостей підприємства у роботі запропоновано інші варіанти відведення ЗС, які бу-

ло розроблено на базі запатентованої схеми. 

Найбільш вдалою, з погляду екологічної безпеки, є схема відведення з додат-

ковим відстійником, яка як складається з дощоприймача, колектору відведення 

«умовно-чистих» ЗС, колектору відведення забруднених ЗС, локальних очисні спо-

руд, резервуару-накопичувача, трубопроводу відведення очищеного ЗС на виробни-

цтво, трубопроводу для скиду очищеного ЗС, відстійника проточної дії, трубопро-

воду 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 відстій-

ник, установку для електрокоагуляційного очищення та відстійник-накопичувач. Ро-

зроблені рекомендації щодо складу споруд системи очищення ЗС МБП були врахо-

вані при модернізації систем очищення зливових стоків машинобудівних підпри-

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

У рамках виконання роботи розроблено апарат електрохімічного очищення. 

Новизною апарата є включення до складу: поличного відстійника , який забезпечує 

високу ефективність очищення; труби, що з’єднує вихідну камеру з електродною 

камерою, обладнаною вентилем , який дає можливість припинення електрокоагуля-
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ції в разі необхідності зі зберіганням решти етапів очищення; переливного патрубка 

для відведення надлишку ЗС, що дозволяє уникнути аварійних ситуацій при потрап-

лянні такої кількості стоків, яка перевищує об’єм відстійника, наприклад, при силь-

них зливах; приямків та патрубків з вентилями, що розташовані під коридорним від-

стійником, камерою електрокоагулювання, поличним відстійником, вихідною каме-

рою 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 очи-

щення 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» . 

Аналіз екологічної безпеки очищених ЗС за показниками токсичності підтвер-

див 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 ви-

користання зливових стоків машинобудівних підприємств обрано технічне рішення, 

при якому ЗС після очищення утилізують шляхом використання для технічного во-

допостачання МБП.  

Економічна ефективність запропонованого рішення: середньорічна сума чис-

того прибутку – близько 230 тис. грн/рік, термін окупності – близько 4,4 років. 

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

ня стоків, машинобудівні підприємства. 
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ANNOTATION 

 

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 Technical University “Kharkiv 

Polytechnic Institute”; 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. 
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The introduction explains the relevance of the dissertation topic (its connection with 

scientific programs, plans, and topics), formulates the purpose and tasks of the research, 

defines the object and subject of research, and describes the scientific novelty and practical 

value of the obtained results. The choice of the research direction is substantiated and the 

thesis of the dissertation work is formulated, the solution of which is necessary for im-

provement of ecological safety by removal and cleaning of the storm drains (SD) of the 

enterprise. 

The first chapter contains the analysis that was carried out of the scientific and tech-

nical sources of information on the state of the issue of the collection, removal and purifi-

cation of the SD from the territory of enterprises of the field of environmental safety in 

Ukraine and abroad was carried out. The most significant contribution to solving the prob-

lem of improving the ecological safety of storm runoff was made by such scientists as: 

Alekseev M.I., Berezutsky V.V., Dikarevsky V.S., Molokov M.V., Mostepan O.V., Filip-

chuk V.L. , Shifrin V.N., Shmandy V.M.,Yurchenko V.A. and others. The composition of 

the SD from the territory of cities and industrial enterprises is analyzed.  

The analysis of the existing methods of cleaning and disposing of the SD was per-

formed. Significant negative impact of the SD on the ecological status of the reservoirs 

and the environment was noted. The analysis that has been carried out shows that tradi-

tional approaches to these problems are incapable of achieving the degree of purification 

that allows them to be discharged into pounds.  

The result of this issue is the fact that practically all Ukrainian enterprises continue 

to pollute the environment, each rain forms thousands of cubic meters. meters of dirty run-

off, which are washed away from the surface of the territories of enterprises uncontrolled, 

which leads to a significant deterioration of the ecological status of reservoirs, increasing 

environmental threat. 

The second chapter is devoted to the analysis of physico-chemical methods for 

determining the concentration of pollutants from the territory of the enterprise, the study of 

the patterns of changes in concentrations of pollutants during the downpour. It is 
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determined that the main pollutants of the SD of the enterprise «FED» and «KhTZ» in 

Kharkiv are suspended substances, petroleum products and heavy metal ions. 

In the dissertation the method of determining the contamination of the SD from in-

dividual territories of the machine-building enterprise (MBE) was further developed, 

which showed that the highest concentrations of suspended solids were detected in runoff 

from the territory of roads and parking lots to 2300 mg/dm3, from the site before the 

warehouse premises up to 1400 mg/dm3 , the most polluted with copper ions (0,6-1,1 

mg/dm3), zinc (0,38-2,0 mg/dm3), nickel (0,4-1,6 mg/dm3) and chromium (0,25-0,93 

mg/dm3), and rain water from the territory of workshops in which the technological 

operations related to processes of chemical processing of metals.  

High concentrations of petroleum products were noted for SD from the territory of 

warehouses of fuel and oil products (FOP) to 40-320 mg/dm3 and the territory of highways 

and parking lots 28-168 mg/dm3. Lead ions prevailed in drains from the territory of 

highways and parking lots (0.35-5.0 mg/dm3), as well as from territories adjacent to the 

warehouses of FOP (0.4-2.15 mg/dm3). 

According to the researches of the qualitative composition of the SD from the 

territory of the enterprise «FED», it was concluded that the territory of the MBE is formed 

by weakly and heavily polluted SD, and the concentration of pollutants in the SD depends 

on the characteristics of the technological process. 

In order to reduce the load on the general runoff from the territory of the enterprise, 

it is suggested to remove the maximum amount of pollutants from the most concentrated 

SD, and then use the treated water for technical purposes. Low concentrated sewage that 

has not been selected must be cleaned at local treatment plants by settling and then used at 

the plant or dumped into a water object. 

The study of the patterns of the change in the concentration of suspended matter and 

the chemical consumption of oxygen (CCO) in the rainwater showed that the 

concentration of suspended matter in the rainwater increases to a maximum within 600-

1200s and then decreases until the end of the rain. A small discrepancy was observed in 

the time of the occurrence of maxima, which is due to hydrodynamics in the collector.Peak 
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concentration of CCO is observed in 600-720 s. and after reaching a maximum, the 

concentration of CCO is gradually reduced regardless of the fluctuation of costs. 

The dynamics of changes in concentrations of petroleum products were mostly 

random. A similar picture was observed in the study of changes in the concentrations of 

heavy metal salts in the course of rainfall. However, in the event of heavy rainfall, peak 

concentrations of these substances were observed, which practically coincided with the 

peak flow rate. 

Particular attention was paid to the study of the dynamics of changes in 

concentration concentrations of pollutants in storm drainage from rains of varying 

intensity. The analysis of the received data allowed to highlight the pattern in changing the 

quality of runoff during rain, depending on the intensity of the rain.  

The concentrations of pollutants from greater intensity were greater in the first 600-

900 s. after the onset of rain.  

Subsequently, the content of impurities was higher in the rain, which is 

characterized by less intensity. Taking into account that the main volume of precipitation 

falls on the rains of low or medium intensity, it was found that the greatest amount of 

contaminants enters the rainwater drainage with low runoff volumes. 

The scientific studies of the SD that have been made have provided recommenda-

tions that should be used in the design of SD MBE treatment facilities. It is recommended 

to calculate the volume of the primary sedimentation tanks, taking into account the maxi-

mum amount of contaminants coming from the small and medium volumes of water and 

the most concentrated part of the SD, which arrives within 600-1200 s. after the onset of 

the downpour. This will significantly reduce the area allocated for the construction of 

wastewater treatment plants, reduce the cost of their construction and operation. 

Environmental hazards of the enterprise were determined by biotesting. The results 

of the bioassay of SD on Daphnia magna Straus showed that all samples had a severe 

lethal toxic effect, because they died in the undiluted sample for four hours. The actual 

level of toxicity is set at 6.4, which, according to the classification of levels of toxicity, 
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characterizes the storm water of the «FED» plant as an average toxic grade-4 toxicity, with 

multiplicity of dilution in the control site 3. 

In the third section, research was carried out on the processes of clearing the SD of 

the enterprise to the level of environmental safety requirements. The main parameters of 

the defense of the SD are established. It is determined that the most intensive process of 

purifying the SD with the method of defending takes place within 2-2,5 hours. 

Experimental investigations have shown low efficiency of deposition for extraction 

of heavy metal ions of 14.7-27.5% with insufficient extraction of oil products by 70-75% 

and suspended matter of 75-80%, therefore the priority direction was removal of heavy 

metal salts and for this purpose it was proposed and the method of electrocoagulation is 

investigated. 

In the fourth section, experimental research was carried out on the purification of 

model and natural SD of machine-building enterprises «FED» according to the scheme: 

defending, electrocoagulation, defending. The results obtained at the laboratory plant, 

testify to the high efficiency of the developed technology of cleaning of storm sewage.The 

residual content of the main pollutants (petroleum products, suspended solids, heavy metal 

ions) is at a level that meets the requirements of environmental safety. 

Based on the results of a full-scale experiment (FFT -23), mathematical models were 

obtained in the form of the dependence of the residual concentrations of heavy metal salts 

in storm drains on the strength of the current, the time of settling after the 

electrocoagulation and the volume of sewage. It was determined that the time of defending 

after electrocoagulation has the greatest impact on reducing the residual concentrations of 

heavy metal salts in the storm water (1,4 -3 times the current strength).  

The obtained dependencies allow us to determine the specific conditions for the 

purification of SD from heavy metals (from current strength, time of settling after 

electrocoagulation and sewage), which has a great technological value. In order to estimate 

the influence of settling time, numerical simulation was performed at different electric 

current densities. It has been determined that increasing the time of reflection can improve 

the efficiency of cleaning at a lower current density and vice versa. 
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In the course of experimental research and the search for regression equations of 

approximating curves, the dependence of the residual concentration of heavy metals on the 

time of settling at values of current density in the range of 2-50 A/m2 was obtained. 

The obtained dependences allow to determine the duration of resistance after 

electrocoagulation to achieve the required degree of purification with given parameters of 

current density. The mathematical processing of experimental results by the regression 

analysis method in the Statistica program allowed to obtain the following generalizing 

equations for the concentration of pollutants from the time of settling and current densities. 

With the help of the obtained equations, the interdependence of the factors of influence 

and response with the given data in the graphic form was established. 

The analysis of studies on the reduction of the concentration of heavy metal salts 

indicates that at current density of 50 A/m2 for the extraction of nickel and lead, optimal 

time is 9 hours, for copper and zinc for 12 hours, and to reduce the concentration of 

chromium to the standards of environmental safety possible current density 10 A/m2 and 

resistance time 4 hours. The best such conditions are considered because they reduce the 

level of pollution of storm sewage to the norms of discharge into the reservoir, which 

ensures the environmental safety of the SD. 

Improved schemes of removal and purification of the SD from the territory of ma-

chine-building enterprises, which take into account the results of the research obtained in 

the framework of this work. A fundamentally new scheme for the removal of the SD was 

developed, which was protected by a patent of Ukraine. This scheme allows to remove 

heavily contaminated SD to local deep cleaning facilities, and to remove SD from “condi-

tionally clean” areas in storage tanks. 

According to the research presented in the thesis, ecologically safe variants of the 

removal of the SD were proposed, which were developed on the basis of my patented 

scheme of removal, cleaning and utilization of wastewater of enterprises, depending on 

their features. Guidelines for the composition of structures to ensure different degrees of 

SD clearance, designed in accordance with the required water quality. The technology of 

cleaning of the SD from the territory of the enterprise allows to carry out the cleaning both 
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to the requirements of discharge into the water object and to the requirements for technical 

water supply. 

As part of the work, a device for electrochemical purification was developed, which 

was protected by the patent of Ukraine. It allows to effectively clean of storm drains plants 

containing petroleum products, specific soluble impurities and a large number of coarse 

impurities, suspended matter.  

When using the apparatus, it may be possible to terminate electrocautery, if 

necessary, with the preservation of the remaining stages of cleaning, which is important 

for the purification of the SD.  

The use of the machine avoids accidents when there are so many drains that exceed 

the volume of the sump, such as heavy rainfall.  This will increase the efficiency of clean-

ing, reduce the cost of cleaning and increase the reliability of the electrochemical cleaning 

apparatus. The environmental hazard analysis of the purified SD by toxicity indicators 

confirmed the positive effect of the proposed treatment system because the actual toxicity 

level was set to 1. This characterizes the SD of the enterprises «FED» and «KhTZ» as 

non-toxic - toxicity class 1, and the bioassay results for Daphnia magna Straus showed that 

all samples did not have an acute lethal toxic effect. 

According to the results of the estimation of ecological and economic losses from 

the unbalanced use of storm drains of machine-building enterprises, a technical solution is 

chosen, in which the storm drain after cleaning is utilized by using for technical water 

supply of machine-building enterprises. 

The economic efficiency of the developed technical solutions is determined. The 

average annual amount of net profit is about 230 thousand UAH / year, the payback period 

is about 4.4 years. 

Keywords: storm drains, environmental safety, drainage, sewage treatment ma-

chine-building enterprises.  
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Екологічна безпека є однієї з 

пріоритетних задач сучасності, при вирішенні якої особливо гостро стоїть питання 

про запобігання забруднення і раціональне використання водних ресурсів. До тепе-

рішнього часу в Україні залишається не вирішеним питання очищення зливових 

стоків (ЗС) промислових підприємств від екологічно небезпечних домішок, які нега-

тивно впливають на природне середовище. 

 Промислові підприємства скидають ці стоки у довкілля, практично без очи-

щення. Водозбірна площа машинобудівних підприємств (МБП) може сягати від де-

сятків до декількох сотень гектарів. За попередніми оцінками, загальна середня річ-

на 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 забруднюючі речовини, що не притаманні ЗС 

з території житлової забудови: іони важких металів (ІВМ), емульговані нафтопроду-

кти 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 фау-

ну 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. 



34 

 

Враховуючи це, науково-практична задача у сфері екологічної безпеки, а саме 

удосконалення існуючих систем відведення та очищення зливових стоків машино-

будівних підприємств, що призводять до скиду у водойма небезпечних речовин, є 

своєчасною та актуальною.  

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

Основні положення дисертаційної роботи виконано відповідно до водного ко-

дексу України, постанови Верховної Ради України «Про основні напрями державної 

політики України в сфері охорони навколишнього середовища, використання при-

родних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», Стратегії державної екологі-

чної політики України на період до 2020 року. 

Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень, що здійснювалися за 

тематичними планами Міністерства освіти і науки України в рамках виконання нау-

ково-дослідницької роботи кафедрою охорони праці та навколишнього середовища 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», де 

здобувач була відповідальним виконавцем науково-дослідницької роботи «Органі-

зація відведення та очищення поверхневих вод машинобудівних підприємств» (но-

мер держреєстрації 0114U002977, 2014–2015рр.). Автор брала безпосередню участь 

у проведенні експериментальних досліджень, розробці систем відведення та очи-

щення.  

Метою дисертаційної роботи є забезпечення екологічної безпеки машинобу-

дівних підприємств шляхом удосконалення процесів відведення та очищення зливо-

вих 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, зумо-

вити 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 раціо-
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нального використання водних ресурсів і додержання нормативів шкідливих впли-

вів на довкілля. 

3. Теоретично обґрунтувати підвищення рівня екологічної безпеки в результа-

ті очищення ЗС за допомогою математичної моделі очищення зливових вод підпри-

ємства 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 очи-

щення на основі аналізу результатів інструментальних вимірювань та математично-

го моделювання. 

Об'єкт дослідження – процес формування екологічної небезпеки машинобу-

дівних підприємств зливовими стоками. 

Предмет дослідження – методи та засоби зі зниження рівня забруднення до-

вкілля 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 підпри-

ємства була впроваджена методика, яку розроблено в межах представленої дисерта-

ційної роботи.  

Ефективність процесів коагулювання визначали за допомогою методів фото-

колориметрії; для визначення вмісту механічних домішок – ваговий метод; визна-

чення розмірів частинок завислих речовин виконували методом мікроскопії; значен-

ня 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. Формаліза-

цію 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 
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та математичного узагальнення результатів дослідження використано математичне 

програмування у пакеті Microsoft Excel 12,0 та Statistica. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

уперше: 

- закладено наукові засади визначення концентрацій шкідливих речовин у зли-

вовому стоці з окремих водозбірних ділянок, що дозволяє здійснювати прогнозу-

вання їх впливу на стан екологічної безпеки машинобудівних підприємств; 

- запропоновано та досліджено використання електрохімічних методів для 

очищення ЗС із території МБП, що дозволяє організувати процес вилучення забруд-

нень 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 тощо. 

- розроблено математичну модель та встановлені закономірності процесу 

очищення зливових стоків машинобудівних підприємств методом електрокоагуля-

ції, що дає можливість шляхом балансу зміни сили електричного струму, часу коа-

гуляції 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 рі-

вень екологічної небезпеки зливових стоків; 

- систему відведення зливових стоків 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 дисерта-

ційної роботи є подальшим розвитком конструктивних засобів щодо розв’язання за-

дач зниження екологічної небезпеки зливових вод промислових підприємств шля-

хом оптимізації розміщення зливової каналізації та використання апаратів електро-

хімічного очищення. 

Розроблена система відводу поверхнево-зливового стоку з території машино-
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будівного 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 17651Україна, МПК С 02 F 1/463(2006), С 02 F 5/10(2006) «Апарат електрохі-

мічного очищення стічних вод») дає можливість знизити концентрації завислих ре-

човин, нафтопродуктів та іонів важких металів у зливовому стоці підприємств з об-

меженими площами й зберігати всі етапи очищення при аваріях. 

Розроблений метод локалізації та технологічна схема очищення особливо не-

безпечних поверхнево-зливових стоків для підприємства були впроваджені на підп-

риємствах 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 потрап-

лянню забрудненого стоку при аварійних ситуаціях і знизити витрати на очищення. 

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 очи-

щення ЗС при розв’язанні задачі мінімізації забруднення довкілля. 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес кафедри 

«Охорони праці та навколишнього середовища» Національного технічного універ-

ситету «Харківський політехнічний інститут» (акт впровадження від 16.09.2019 р.) у 

лекційних курсах «Соціальна та екологічна безпека діяльності», при проведенні ла-

бораторних робіт з дисципліни «Основи екології» та у дипломному проектуванні. 

Особистий внесок здобувача. Винесені на захист основні ідеї, теоретичні по-

ложення, результати експериментальних досліджень, узагальнення та висновки ди-

сертаційної роботи отримані автором особисто і наведені в роботах [129]. Їх відо-

браження у публікаціях одноосібне та у співавторстві. 

У наукових роботах, що опубліковані у співавторстві, особисто здобувачу на-

лежать: у роботі [2]  математична модель електрохімічного очищення зливових 
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стоків підприємства; у роботі [6]  планування експерименту, дослідження залежно-

сті концентрацій завислих речовин та нафтопродуктів від інтенсивності зливи, уза-

гальнення результатів експерименту та підготовка статті; в роботі [8]  узагальнення 

існуючих методів очищення ЗС МБП; у роботі [9]  аналіз останніх публікацій, при-

свячених 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 мето-

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

значення основних переваг використання очищеного ЗС; у роботі [28, 29]  патент-

ний пошук, розробка основних елементів та оформлення патентів. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертаційної роботи доповіда-

лися та обговорювалися на наукових конференціях: XXXI, XXXIII Науково-

технічних конференціях викладачів, аспірантів та співробітників ХНАМГ «Строите-

льство, архитектура, экология», (м. Харків, 2002, 2006 рр.); Науково-методичній 

конференції «Безпека життєдіяльності» (м. Харків, 2003 р.);VI Міжнародній науко-

во-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Екологія. Лю-

дина. Суспільство» (м. Київ, 2003 р.); IІІ Міжнародній науково-методичній конфе-

ренції «Безпека людини у сучасних умовах» (м. Харків, 2011 р.); VІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Еколого-правовые и экономические аспекты эко-

логической 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 «Ін-

формаційні 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 



39 

 

конференції та міжнародній конференції Європейської асоціації безпеки «Безпека 

людини у сучасних умовах» (м. Харків, 2018 рр.), IV Всеукраїнській заочній науко-

во-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 екологі-

чної 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. Повний обсяг роботи становить 124 сторінок. Робота ілюстрована 20 

таблицями, 26 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ СТАНУ ПИТАННЯ ВІДВЕДЕННЯ  І  ОЧИЩЕННЯ ЗЛИВОВИХ 

СТОКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 Теоретичні основи з екологічної безпеки були впроваджені та поглиблюють-

ся у наукових роботах провідних вчених [30 -34]. Екологічна небезпека різних регі-

онів України визначається негативним впливом на навколишнє середовище [35 - 39]. 

Одним з основних напрямків державної стратегії з охорони довкілля - зниження 

впливу діяльності людини на гідросферу [40 - 42].  

 У даному розділі виконано аналіз джерел інформації, які наведено у науко-

во-технічних виданнях та відкритих інформаційних Інтернет-ресурсах, стосовно 

впливу зливового стоку на навколишнє природнє середовище, специфіці якісного 

складу стоку, а також питанню відведення його з території промислових підпри-

ємств та очищення ЗС. Сформульовано завдання дисертаційної роботи.  

 

1.1.Вплив зливових стоків на стан водних об'єктів 

 

 Поверхнево-зливовий стік складають води, які утворюються в результаті ви-

падання атмосферних опадів, а також з води від поливу території і зелені насаджень. 

Утворюють поверхневий стік, атмосферні опади ,які випадають в теплі і холодні пе-

ріоди року відповідно у вигляді рідких опадів – дощів і твердих – снігу. Однак кіль-

кість твердих опадів, як правило, менш, ніж рідких [43], тому при розгляді питання 

очищення стоків з територій промислових підприємств в рамках даної роботи осно-

вна увага приділяється зливовому стоку. 

До недавнього часу зливовий стік промислових підприємств відносили до ка-

тегорій умовно чистих вод, тому вплив їх на якість навколишнього природного се-

редовища практично не враховувався [44].  

Спостереження показували, що навіть при повному очищенні виробничих та 

побутових стічних вод забрудненість водойм продовжує зростати. Це пов'язували з 
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надходженням в них зливового стоку. Треба враховувати той факт, що обсяг повер-

хневого стоку, який формується на території міста, може і в 5 разів перевищувати 

обсяг стоку з еквівалентної території, зайнятої лісом [45] Деякі автори порівнюють 

забрудненість поверхневого стоку з території міст з комунальним стоком [46]. 

Згідно з офіційними джерелами 90% стоків, що надходять в річки міста Хар-

кова, є зливові стоки, які привносять в водойми понад 80% всіх забруднювачів[47]. 

У світовій практиці чимало прикладів згубного впливу зливового стоку з території 

міст і промислових підприємств на екологічну безпеку водних об'єктів. Наприклад, 

забруднення річки В. Пассаік (США), де за підрахунками близько 36% всіх забруд-

нень, що надходять в річку, відносилося до зливових стоків [48]. У місті Сіетл 

(США) одне з джерел міського водопостачання – Зелене озеро було практично виве-

дено з ладу через скидання в нього зливових вод [49]. У 1995 року через сильну зли-

ву в місті Харків сталася велика аварія на Диканівських очисних спорудах. Злива 

вивела з ладу Диканівській очисні споруди, і Харків на місяць виявився без во-

ди [13]. 

Дослідження показали значний негативний вплив зливового стоку на якість 

води водойм [50, 51]. Істотне погіршення якості води в річках було зареєстровано 

під час випадання злив [52 - 54]. З першими порціями зливових вод відбувається на-

дходження нафтопродуктів, зважених речовин, специфічних домішок. У цей період 

в водойми потрапляють значні кількості плаваючих речовин (листя, сміття, недопа-

лки і ін.), Погіршуються органолептичні властивості води, псується зовнішній ви-

гляд водойм, куди надходять ЗС [54 - 61]. 

Несприятливий вплив на санітарний стан водойм надають зважені речовини, 

що містяться в зливовому стоці. Зважені речовини складаються в основному з час-

тинок мінерального походження (мул, глина), проте відрізняються значним вмістом 

органіки (2030% за вагою) [59, 62, 63]. Також було встановлено, що на частку су-

спендованих домішок припадає 90% загальної кількості окислюючих речовин, при-

сутніх в зливовому стоці [64,65].  

Зазначено вміст сполук солей важких металів [52, 66 - 69]. Дослідження пока-
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зали, що найбільш високі концентрації забруднюючих речовин спостерігаються в 

зливових водах, що надходять у весняний і осінній періоди. Саме в цей час екстре-

мальні концентрації зважених речовин, БСК5, ХСК відрізняються майже на порядок, 

концентрації нафтопродуктів – в 2-3 рази [52, 63, 70]. 

Підвищення концентрації забруднювачів в осінній період обумовлено тим, що 

під час сніготанення бруд повністю не змивається, а частково осідає в колекторах, а 

потім виноситься ЗС. Осіннє підвищення концентрацій забруднюючих речовин 

обумовлено збільшенням виносу продуктів руйнування ґрунту і ґрунтових покрит-

тів, перезволожених внаслідок випадання тривалих злив. 

При залпових скидах великої кількості грубодисперсних домішок, що зазви-

чай спостерігається при випаданні інтенсивних злив, відбувається часткове їх оса-

дження в створі зливовипуска і нижче за течією, що призводить до підвищення ка-

ламутності води, поступового замулювання водоймища, перешкоджає нормальному 

протіканню біологічних процесів на дні водоприймача. 

Після випадання дощу протягом тривалого часу спостерігається погіршення 

кисневого режиму водойми, що пов'язано з окисленням органічних домішок донних 

відкладень [8, 71 - 73]. 

У бездощові періоди частка споживання розчиненого кисню при температурі 

придонної води вище 20С може перевищувати 50%, а при безпосередньому надхо-

дженні ЗС у воді річки концентрація кисню знижується в середньому в 2 рази, а у 

виняткових випадках фіксується його повна відсутність [9, 63, 71]. 

Осадження твердої фази, внесеної зливовим стоком, призводить до накопи-

чення в руслі річки донних відкладень. Особливо інтенсивне замулення річок відбу-

вається при невеликих швидкостях течії річки. Так, наприклад, на ділянці річки Ха-

рків в межах міста, де швидкість течії в межень становить всього 1 – 3 см/с, висота 

шару мулу збільшується в середньому на 5 – 7 см/рік, а безпосередньо нижче оголо-

вків великих зливовипусків утворюються конуси наносів, які наполовину перекри-

вають русло рік [74]. 

У товщині наносів відбуваються анаеробні процеси розкладання (гниття) ор-
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ганічних речовин, що супроводжуються утворенням метану і сірководню. Бульбаш-

ки газів, спливаючі на поверхню , погіршують органолептичні властивості води. Во-

да набуває неприємного запаху і присмаку. З бульбашками газів на поверхню також 

виносяться частки наносів, що збільшують каламутність води [53, 73]. 

У водоймі створюється дефіцит кисню, який поступово зменшується після 

припинення стоку. Вихідну концентрацію розчиненого кисню можна очікувати не 

раніше, ніж через 25 днів за умови настання «сухого періоду» [71, 75].  

Настільки тривалий термін обумовлений інтенсивним витрачанням кисню на 

біохімічне окислення органічних речовин, які осіли на дно водойми, і одночасним 

уповільненням процесів фотосинтезу (внаслідок зростання каламутності води) і ат-

мосферної аерації (внаслідок появи плівки нафтопродуктів) [8, 73, 74]. 

Попадання ЗС в водойми може також привести до згубної дії на гідробіонтів, 

яка проявляється в зниженні виживання, уповільненні росту, порушенні процесів 

розмноження ракоподібних і риб [74, 76 – 80]. Вміст в зливовому стоці біогенних 

елементів (азот, фосфор) значно перевершує значення концентрацій цих сполук, 

здатних викликати евтрофікацію водоймищ [8, 25, 81, 82]. 

ЗС робить негативний вплив на якість води в водоймах як в період його безпо-

середнього надходження, так і в бездощовий період. Це відбувається внаслідок 

впливу донних відкладень, сформованих в основному за рахунок зважених речо-

вин[8, 27, 83]. Негативний вплив неочищеного поверхневого стоку позначається на 

мережі великих міст і промислових центрів.  

Уже сьогодні великі та малі річки цих регіонів втратили здатність до природ-

ного водоочищення та не відповідають вимогам, що пред’являються до водних 

об’єктів питного, культурно-побутового та рибогосподарського водокористування 

[27, 46]. 

Таким чином, можна зробити висновок про екологічну небезпеку ЗС та необ-

хідність їх очищення перед скиданням їх у водні об'єкти. 
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1.2. Специфікація якісного складу зливових стоків з території промисло-

вих підприємств 

 

Зливовий стік, що формується на території промислових підприємств та насе-

лених пунктів, забруднений і робить негативно впливає на водні об'єкти. 

Зливовий стік, що утворюється в результаті випадання дощів, виносить з по-

током розчинні і нерозчинні домішки. Характер забруднення стоку залежить від 

кліматичних умов, санітарного стану водозбірного басейну і приземного шару атмо-

сфери, закономірностей руху і мережі дощової каналізації [57 - 59]. 

До кліматичних умов відносяться: інтенсивність і тривалість дощу, частота 

його випадання і кількість опадів. Санітарний стан басейну водозбору залежить від 

рівня благоустрою, зливового покриву, ступеня забруднення території та атмосфери, 

інтенсивності руху автотранспорту . 

Концентрація забруднюючих речовин в зливових стоках з деяких характерних 

зон водозбірного басейну приведена в табл. 1.1 [83, 84]. 

 

Таблиця 1.1 

Концентрації забруднюючих речовин в ЗС  

 

Характер водозбірного басейну 

 

Зважені речовини, 

мг/дм3 

Нафтопро-

дукти, мг/дм3 

Сучасна забудова Сучасна забудова 

Стара, не реконструйована забудова 

Території, прилеглі до підприємств 

Великі транспортні магістралі 

400600 

700100 

800120 

800100 

712 

1015 

1220 

1520 

 

Численні дослідження складу зливового стоку проведені в Парижі, Москві, 

Самарі, Ірані , Пермі, Волгограді, Харкові, Санкт-Петербурзі та інших містах [55, 

85- 92]. Вони показали, що характерними забруднювачами зливового стоку є зваже-
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ні речовини, нафтопродукти. 

Основна кількість (близько 80% по вазі) зважених речовин мають розмір час-

тинок, що не перевищують 0,05 мм, з них близько 15% – частки розміром до 0,005 

мм [52, 62]. Наявність нафтопродуктів в зливовому стоці визначається, в основному, 

інтенсивністю руху транспорту. 

Крім перерахованих забруднень в зливовому стоці з міських територій можуть 

міститися біогенні елементи (сполуки азоту і фосфору), солі важких металів і бакте-

ріальні забруднення. 

Склад зливового стоку міст представлений в табл. 1.2 [18, 85, 86]. 

 

Таблиця 1.2. 

Якісна характеристика зливових стоків з території міста 

 

 

Особливістю зливового стоку з території промислових підприємств є наяв-

ність в них специфічних забруднень, не характерних для зливового стоку з міських 

територій. 

Показники Концентрація мг/дм3 

рН 7,28,9 

Зважені речовини 1098850 

ХСК не фільтрованої води 741310 

БСК5 1082 

БСК полн. 20156 

Ефірорастворімие 4192 

Азот алюміній 0,515,5 

Азот загальний 1,517 

Нітрити 0,0250,2 

Фосфор загальний 0,24,6 

Нітрати 0,0250,2 
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Специфічний якісний склад зливового стоку підприємств визначається харак-

тером технологічних процесів. Кількісний склад забруднювачів ЗС залежить від са-

нітарного та технічного стану водозбірного басейну, організації прибирання терито-

рії, ефективності роботи газо- і пилоочисного обладнання, складування і транспор-

тування сировини, проміжних продуктів і відходів виробництва. 

Науково-дослідними і навчальними інститутами та організаціями проведені 

дослідження якісної характеристики ЗС з території вугільних шахт [52, 93], металу-

ргійних заводів [94, 95], підприємств нафтопереробної [52, 96, 97] і хімічної проми-

словості [52, 98], ТЕЦ [ 52, 99 - 102], підприємств залізничного транспорту [82, 103 - 

107], автомашинобудівного комплексу [108 - 111], машинобудівних заводів [82, 112 

-114], з території великих аеропортів [115, 116] та ін. 

Залежно від характеру домішок, які знаходяться в зливовому стоці, промисло-

ві підприємства поділяють на дві групи [52, 85, 118]. 

До першої групи віднесені підприємства, зливовий стік яких не містить спе-

цифічних речовин з токсичними властивостями. Основними домішками, що міс-

тяться в стоці цих підприємств, є нафтопродукти, завислі речовини та органічні спо-

луки, які в основному збираються на зважених речовинах. 

До цієї групи відносяться підприємства чорної металургії (за винятком коксо-

хімічних виробництв), легкої, хлібопродуктової, молочної, харчової, машинобудів-

ної, електрохімічної, вугільної, нафтової промисловості, енергетики, автотранспорт-

ні підприємства, річкові порти, ремонтні заводи, а також окремі виробництва наф-

топереробної , нафтохімічної та хімічної промисловості, на територію яких не пот-

рапляють токсичні сполуки. 

До другої групи належать підприємства, для яких характерне надходження 

специфічних токсичних сполук – підприємства кольорової металургійної, коксохі-

мічної, хімічної, лісохімічної, целюлозно-паперової та мікробіологічної промисло-

вості, а також м'ясокомбінати, шпалочні заводи і ін. 

Експериментальними дослідженнями було встановлено, що ЗС з території ву-

глезбагачувальних фабрики в основному забруднюються за рахунок пиловиносу з 
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сушильних і аспіраційних установок, з котельнь, ділянок вантажно-

розвантажувальних робіт, відкритих складів золи, продуктів збагачення магнетито-

вих руд. [85, 93]. 

Основними забруднюючими компонентами зливових стоків вугільних шахт є 

зважені речовини (від 21 до 2890 мг/дм3) і органічні речовини (ХСК відстояної води 

до 2220 мг/дм3, БСК20 до 70 мг/дм3), феноли (від 0,01 до 0,016 мг/дм3), сульфати (від 

18 до 3079 мг/дм3) і хлориди (до 1129 мг/дм3). Проведеними дослідженнями встано-

влено високу бактеріальну забрудненість зливового стоку з території вуглезбагачу-

вальних фабрики. ЗС підприємств коксохімічних виробництв істотно забруднені фе-

нолами (до 3 мг/дм3), роданідами (до 5 мг/дм3), ціанідами (до 200 мг/дм3), азотними 

сполуками (до 20 мг/дм3), смолами і маслами [85] . 

ЗС з території нафтопереробного заводу містять зважені речовини ( до3780 

мг/дм3 ), нафтопродукти (до 52 мг/дм3 ), сульфати ( до 460 мг SО2/дм3 ) солі (до 640 

мг/дм3), ХСК (до 1000 мг О2/дм3) , хлориди (до 76 мг Cl2/дм3), БСК 5. (до 240 мг 

О2/дм3) [85, 119]. 

Основними забруднювачами ЗС металургійних підприємств м. Маріуполь є 

механічні домішки, концентрація яких може досягати 3230 мг/дм3 ,масла до 28,2 

мг/дм3. Основні компоненти твердої фази SiO2, CaO, MgO, Fe2O3.  

Головними компонентами забруднення ЗС з території металургійних заводів 

Донбасу є зважені речовини (до 5680 мг/дм3), нафтопродукти (до 136 мг/дм3), роз-

чинні солі (до 1050 мг/дм3) [95].Дослідження зливових вод оловозавода показали, 

що в зливовому стоці містяться специфічні компоненти: миш'як, свинець та ін. у 

значних концентраціях [85, 95]. Зливові стоки гірничо-збагачувальних і металургій-

них заводів забруднені частками руди і твердими викидами плавильних печей, що 

містять домішки супутніх металів, в тому числі радіоактивних. За даними дослі-

джень [120] в окремих випадках концентрації миш'яку в зливовому стоці становить 

20 мг/дм3. ЗС з території підприємств кольорової металургії мають підвищений со-

льовий склад, значну кількість зважених речовин. Крім того, в них міститься фтор, 

миш'як, іони кольорових металів [85, 121, 122]. 
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Зливові води з території Кременчуцького автомобільного та колісного заводів 

забруднені зваженими речовинами (до 950 мг/дм3), нафтопродуктами (до 65 мг/дм3), 

розчинними солями (до 145 мг/дм3) [123]. 

Наявність в ЗС специфічних забруднень характерна і для підприємств деяких 

інших галузей промисловості. Зливові води золо-відвалів ТЕЦ [95] і у великих дере-

вообробних целюлозних комбінатів [124], де відкрито зберігається деревина і кора, 

містять феноли. Зливові води м'ясокомбінатів можуть містити віруси і патогенні мі-

кроби [53], жири (до 200мг/дм3) [85].У ЗС залізничних станцій, пунктів обслугову-

вання вагонів і локомотивів, містяться масла, завислі речовини. У ЗС шпалопросо-

чувальних заводів – антисептики, сланцеві, кам'яновугільні масла, містять феноли 

[104, 107]. У стоках заводів фосфорних добрив можуть бути наявними сполуки фос-

фору (до 100 мг/дм3 у перерахунку на Р2О5); азоту (до 200 мг/дм3 у перерахунку на 

NH4) фтору (більше 10 мг/дм3) [85]. 

Для підприємств машинобудівного профілю характерні такі процеси, як меха-

нічна обробка металів, ливарне і гальванічне виробництва та ін., тому в ЗС цих під-

приємств містяться домішки, характерні для цих виробництв. Тому зливовий стік 

машинобудівних підприємств містить значну кількість нафтопродуктів (понад 400 

мг/дм3) і олій, вміст зважених речовин становить 300-500 мг/дм3 (до 3000 мг/дм3) 

[123]. Крім цього на підприємствах машинобудівного профілю в ЗС присутні солі 

важких металів і інші специфічні домішки. Таким чином, можна зробити висновок 

про те, що ЗС з територій підприємств крім зважених речовин і нафтопродуктів, ха-

рактерних для ЗС з території міст, містять специфічні домішки. 

Підприємства машинобудування розміщені в усіх областях України, а найбі-

льша їх кількість концентрується в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Хар-

ківській, Львівській, Одеській областях, а також у місті Києві. Кількість суб’єктів 

господарювання, які здійснюють свою діяльність в галузі машинобудування в Укра-

їні, згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій Украї-

ни (ЄДРПОУ), щорічно зростає і на 2019 рік складала біля 7000 підпри-

ємств [124, 125]. 
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Площа промислових підприємств машинобудівного комплексу коливається 

від одного до сотень гектарів. Якщо прийняти площу водозбірної ділянки машино-

будівних підприємств у середньому рівними 10 га ( що є мінімальним припущен-

ням), то водозбірна площа машинобудівних підприємств в Україні в 2019 році -біля 

70 тис. га. Враховуємо, що середня річна кількість зливових опадів на території Ук-

раїни 400мм (4000 м3 на га) та отримуємо 280 тис.м3зливових стоків. Потрапляння 

такого обсягу зливового стоку без очищення є дуже небезпечним для навколишньо-

го природного середовища.  

Зливові води з територій машинобудівних підприємств (МБП) для забезпечен-

ня екологічної безпеки повинні обов'язково піддаватися очищенню перед скиданням 

у водойми. Враховуючи це, науково-практична задача у сфері екологічної безпеки, а 

саме удосконалення існуючих систем відведення та очищення зливових стоків ма-

шинобудівних підприємств, що призводять до скиду у водойма небезпечних речо-

вин, є своєчасною та актуальною.  

 

1.3. Технології та споруди для збору і очищення зливових вод. 

 

З огляду на екологічну небезпеку зливових стоків промислових підприємств, 

необхідно забезпечити раціональне відведення та очищення цих стоків з урахуван-

ням специфіки їх складу та витратних характеристик [126].Організоване відведення 

зливових стоків є найважливішою вимогою щодо благоустрою майданчика машино-

будівних підприємств для забезпечення екологічної безпеки. 

 

1.3.1. Аналіз систем зливової каналізації 

 

Дощова́ каналізація або зливова́ каналізація — інженерна система, яка склада-

ється з дощоприймальних колодязів, дощоприймачів, дощоприймальних жолобів, 

труб, пісковловлювачів [127]. Дощоприймач (англ. catch basin; rainwater drain cover) 

— загальна назва решіток, перфорованих кришок дощоприймальних колодязів, по-
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верхневих тротуарних жолобів, які використовуються для приймання стічних вод та 

атмосферних опадів [128]. Дощоприймач - верхня частина перекриття дощоприйма-

льного колодязя, що складається з корпуса і решітки (згідно з [129] або вертикаль-

ний отвір у бордюрному каменію, або водовідвідний лоток згідно з [130], підключе-

ний до верхньої частини дощоприймального колодязя. 

Конструкційні характеристики систем зливової каналізації визначають відпо-

відно до об’єму та режиму надходження поверхневих стічних вод, пропускної спро-

можності лінійного водовідводу(об’єму води, який конструкція може прийняти та 

відвести протягом даного періоду часу), класу навантаження (можливих наванта-

жень на конструкцію від тиску води, ґрунту, транспортних засобів тощо [131, 132]. 

Залежно від ступеня благоустрою території, рельєфу місцевості, кліматичних 

умов, витрат і забруднення стічних і зливових вод та інших факторів застосовують 

роздільну (повну і неповну), напівроздільну, комбіновану і загальносплавну системи 

водовідведення. 

Повна роздільна система водовідведення передбачає прокладку двох мереж 

трубопроводів – одна для побутових і виробничих стічних вод, інша – для відведен-

ня зливового стоку. При використанні неповної роздільної системи зливовий стік 

відводиться по мережі відкритих лотків та каналів. У США зараз найбільш доціль-

ним вважається будівництво роздільної системи каналізації [85, 126, 133]. 

Роздільна система водовідведення має один істотний недолік, пов'язаний з 

консервацією споруд з очищення ЗС в зимовий період і періодичній зайнятістю об-

слуговуючого персоналу. 

Напівроздільна система відома давно [134]. Ця система каналізації передбачає 

влаштування двох самостійних вуличних мереж: одна для побутових і виробничих 

стоків, інша – для зливових стоків. Зливовий стік надходить в головний колектор 

через роздільні камери типу зливовипусків загальносплавної системи каналізації 

[85, 135 -141], які пропускають лише обмежену витрату стоків. Недоліком цієї сис-

теми є те, що при потужних зливах вода через роздільні камери [138] повністю або 

частково скидається у водний об'єкт без очищення. 
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Іноді, в залежності від ступеня благоустрою, рельєфу і головним чином у ре-

зультаті історичного розвитку водовідвідної системи міста, застосовуються комбі-

новані системи водовідведення. 

При загальносплавній системі водовідведення всі категорії стічних вод відво-

дяться по одній мережі трубопроводів на загальні міські очисні споруди. Спеціаль-

них колекторів для видалення зливового стоку при цій системі не влаштовують. Це 

дозволяє значно знизити витрати на будівництво. Однак, при випаданні інтенсивних 

дощів з метою зменшення діаметрів колекторів, потужності насосних станцій і роз-

мірів очисних споруд суміш промислових, побутових і ЗС скидається у водойму без 

очищення. 

Ці стоки становлять більшу екологічну небезпеку для водойм, ніж домішки, 

внесені зливовим стоком, що потрапляють зі зливовій мережі при роздільній системі 

каналізації. Недоліком загальносплавної системи є також неможливість очищення 

зливових вод з метою їх подальшого використання. У разі необхідності очищення 

зливових вод загальносплавна система істотно поступається за основними показни-

ками напівроздільній системі [85, 142]. Тому з екологічної та економічної точок зору 

вибір потрібно здійснювати між роздільною і напівроздільною системами. 

Раніше, коли не було вимог щодо обов'язкового очищення зливового стоку, 

найкращою вважалася напівроздільна система каналізації [44]. У результаті аналізу, 

було встановлено, що за техніко-економічними показниками напівроздільна система 

каналізації краще ніж роздільна [53]. Однак, відповідно до сучасних вимог [135, 

143], зливовий стік дозволяється скидати в водний об'єкт без очищення лише з неве-

ликих забудованих територій площею до 0,2 км2 і з міських лісопарків. 

У зв'язку з необхідністю очищення значної кількості зливових стоків, при ви-

борі системи водовідведення необхідно проводити техніко-економічне порівняння 

варіантів з урахуванням санітарно-гігієнічних показників [143]. 

Зливовий стік з території промислових підприємств повинен відводитися са-

мостійною мережею каналізації, тобто перевага повинна віддаватися повній роз-

дільній системі водовідведення вимог [144]. 



52 

 

У разі, коли зливовий і виробничий стоки аналогічні за характером (видом, 

концентраціями) домішок, допустимо їх спільне відведення. 

Поширеним варіантом є скидання продувних вод оборотних систем водяного 

охолодження в зливову каналізацію. При цьому спостерігається підвищений солев-

міст зливового стоку, що знижує можливість його використання в системах техніч-

ного водопостачання. 

Найбільш простою є система дощової каналізації машинобудівних підпри-

ємств, яка представлена у вигляді блок – схеми на рис. 1.1[85] 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Система дощової каналізації: 

1 – дощоприймачі; 

2 – надто забруднені території; 

3 – очисні споруди біля кожної забрудненої ділянки; 

Іа – зливовий стік із забруднених ділянок; 

Іб – зливовий стік з «умовно чистих» забруднених ділянок; 

ІV – суміш очищеного ЗС із забруднених ділянок і неочищеного стоку з «умо-

вно чистих» ділянок у водойму. 

 

Відповідно до запропонованої схеми «умовно чистий» стік без очищення від-

водиться у водойми, а зливовий стік з забрудненої території надходить на очищення. 
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Зливовий стік після очищення надходить в колектор для відведення незабрудненого 

стоку у водойми. Застосування такої системи можливе лише для тих підприємств, на 

яких концентрації забруднюючих речовин у ЗС з «умовно чистих» територій відпо-

відають нормам скидання у водоймище. Для відведення ЗС з території промислових 

підприємств рекомендується використовувати систему очищення зливового стоку, 

блок-схема якої представлена на рис. 1.2 [85]. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Система очищення зливового стоку: 

1 – дощоприймачі; 

2 – розділова ємність 

3 – очисні споруди; 

4 – резервуар очищеної води; 

Іа – зливовий стік з «умовно чистих» ділянок; 

Іб – зливовий стік із забруднених ділянок; 

ІІ – скидання очищеного ЗС у водойму; 

ІІІ – подача очищеного ЗС в технічне водопостачання; 

V – скидання неочищеного ЗС при переливі у водойму. 

 

При використанні запропонованої системи очищення зливового стоку, зливо-

вий стік з забруднених і незабруднених ділянок відводиться спільно на очисні спо-
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руди. Перед очисними спорудами стік потрапляє в розділову ємність, з якої в разі 

переливу неочищений стік скидається у водний об'єкт. 

Зливовий стік, що піддався очищенню, надходить або в водний об'єкт, або в 

резервуар очищеного стоку. З резервуара стік подається для потреб технічного во-

допостачання. Використання такої системи можна запропонувати лише за умови на-

явності площ для розміщення очисних споруд, здатних проводити очистку всього 

обсягу зливового стоку, що утворюється на підприємстві. В іншому випадку, не-

очищений ЗС, що надходить з розділової ємності в водний об'єкт буде істотно погі-

ршить екологічну обстановку.  

При проектуванні систем відведення ЗС МБП, необхідно враховувати особли-

вості формування якісних і кількісних характеристик стоку. На великих підприємст-

вах, що мають різні за характером технології, ЗС окремих виробництв може істотно 

відрізнятися. У цих випадках доцільно направляти ЗС окремих водозбірних майдан-

чиків у виробничу каналізацію.  

На машинобудівних підприємствах доцільно використовувати локальні очисні 

споруди. Розробляючи систему водовідведення та очистки зливових стоків МБП по-

трібно враховувати якісний і кількісний склад ЗС, конфігурації і рельєф водозбірно-

го басейну, наявність площ для будівництва очисних споруд та ін. 

 

1.3.2. Методи очищення зливових стоків 

 

Для очищення зливових стоків, які містять значні кількості зважених речовин 

та нафтопродуктів, використовують механічні методи, що включають відстоювання 

і фільтрування. Ці методи застосовуються в якості первинного очищення перед за-

стосуванням методів більш глибокого видалення забруднювачів.  

Механічні методи очищення зливових стоків підприємств мають ряд загаль-

них недоліків: вони гарантують ефективне очищення тільки за двома показниками : 

зважені речовини і нафтопродукти (в той час як поверхневий стік підприємств міс-

тить іони важких металів та багато інших забруднювачів); при використанні апара-
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тів механічного очищення в період максимальних витрат проводиться скидання час-

тки стоку без очищення по обвідній лінії, що призводить до скиду неочищеного сто-

ку в навколишнє середовище. 

Для вилучення дрібнодисперсних домішок використовують відстійники різ-

них типів, блоки фільтрації [148 - 154], нафтовловлювачі різних типів [155]. Від-

стійники являють собою конструкції для механічного видалення осаду, нафтовлов-

лювачі використовують для видалення нафтопродуктів з поверхні зливових стоків.  

Для попереднього видалення грубих домішок застосовують пісковловлювачі, 

грязьові пастки, пастки і сітки для уловлювання крупного сміття [145, 146]. Ставки-

накопичувачі перехоплюють основний обсяг поверхневого стоку, затримують його 

до тих пір, поки він частково або повністю не заміниться порцією нового стоку під 

час наступного дощу [147, 148].  

Для знижування концентрації ІВМ використовують : реагентні , сорбційні 

,біологічні, мембранні , електрохімічні методи [156]. 

Реагентні методи очищення зливових вод засновані на додаванні хімічних реа-

гентів. Для очищення зливових стоків ефективно використовується флокуляція (хі-

мічна або біологічна) . Фінальним етапом такого методу очищення може слугувати 

блок фільтрації або відстійник- флокулятор [157 - 159]. До недоліків методу реаген-

тного очищення зливових стоків слід віднести: необхідність будівництва окремої 

будівлі для зберігання реагентів, необхідність в персоналі для своєчасного обслуго-

вування очисних споруд, відведення значних площ під шламосховища. 

Сорбційні методи здатні значно знижувати концентрацію ІВМ в оброблюва-

ному стоці. [160 - 162]. Сорбційний блок працює завдяки завдяки руху води шляхом 

її просочування через пористий сорбційний елемент завдяки різниці рівнів[163 - 

166]. До недоліків сорбційних методів очищення зливових стоків слід віднести про-

блему підбору типу використовуваного сорбенту, витрати на купівлю сорбенту та 

проблему з рециклінгу або утилізації обраного сорбенту. 

Для вилучення зважених речовин і солей важких металів ефективно викорис-

товується біологічне очищення [167 - 169]. Біологічна система являє собою інжене-
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рну систему, призначену для імітації природної лісової екосистеми. ЗС збирається 

на території системи і поступово інфільтрується в підстилаючий ґрунт [170]. Далі 

вода може слугувати джерелом поповнення запасів ґрунтових вод, або збиратися 

спеціальною дренажною мережею і виводитися до приймаючого водотоку [216].  

Методи біологічного очищення поверхневого стоку міст (біофільтрації, фіто-

фільтри) набули широкого поширення в США, Канаді, ряді Європейських країн. 

Очищення від зважених речовин досягає 98%, важких металів – 90%, нафтопродук-

тів – 73% [172 - 174]. В Україні цей метод не отримав широкого поширення тому що 

має наступні недоліки: необхідність великих площ для розміщення, не раціональ-

ність використання у холодний період року без попередньої підготовки води (піді-

гріву), складне технічне обслуговування при використанні бактерій для акумулю-

вання металів [175 - 177]. 

Мембранні методи очищення поверхневих стоків (зворотній осмос, ультрафі-

льтрація, нанофільтрація ) не набули поширення у зв'язку з великою кількістю недо-

ліків: необхідність забезпечення безперервності роботи установки, велика витрата 

води і обсягу скидних вод, великі енерговитрати, великі капітальні витрати. 

Електрохімічні методи (електрокоагуляція, електрофлотація та гальванокоагу-

ляція), не дивлячись на ряд їх недоліків ( витрати електроенергії, необхідність утилі-

зації шламу та піни), стають актуальними [178 - 185], тому що мають наступні пере-

ваги при очищенні зливових стоків : можливість повної автоматизації процесу очи-

щення, високий ступінь очищення від дрібнодисперсних домішок, нафтопродуктів і 

солей важких металів [178, 183].  

Аналіз бази патентів в Україні та за кордоном за останні десять років [185 - 

188] свідчить про те, що ведуться активні пошукові роботи найбільш ефективних, 

оптимальних і економічно вигідних способів очищення стічних вод, які базуються 

на комбінуванні декількох методів, включаючи електрохімічні методи для вилучен-

ня ІВМ. Дослідження особливостей очищення ЗС машинобудівного підприємств 

електрокоагуляційним методом є актуальним і вимагає подальшого розвитку. 
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1.3.3. Схеми споруд очищення зливових стоків. 

 

Схеми споруд для очищення ЗС з території промислових майданчиків прий-

маються окремо для кожного об'єкта в залежності від схеми відведення, вимог до 

кількості води, кількості стоку, що подається на очистку, можливості очищення спі-

льно з виробничими стічними водами, наявності вільних площ під будівництво очи-

сних споруд, та методу очищення. Зазвичай поєднують декілька методів очищення.  

Залежно від прийнятої схеми відведення, станції очистки ЗС можуть включа-

ти: пісколовки, відстійні споруди, акумулюючи ємності, споруди для доочистки та 

насосні станції. [190]. Ці схеми в основному відносяться до тих підприємств першої 

групи, поверхневий стік яких не забруднений специфічними домішками. 

Зливовий стік підприємств другої групи, як правило, доцільно очищати спіль-

но з виробничими стічними водами. При цьому регулювання і очищення від зваже-

них речовин можуть передбачати як самостійно, так і спільно з виробничими стіч-

ними водами. На перших етапах проектування будівництва очисних споруд по очи-

щенню зливового стоку використовували проекти і рішення, рекомендовані для 

очищення промислових і побутових стічних вод [85, 142, 191]. На перших стадіях 

механічної очистки рекомендовано використання решіток і пісковловлювачів. При 

подачі стоків на очистку насосами – відстійники і гідроциклони (рис. 1.1, 1.2). 

Зниження витрати ЗС перед очисними спорудами може бути досягнуто шля-

хом відведення частини стоку в регулюючі резервуари, ставки, а іноді і в водойму 

[85, 192 - 195]. Акумульований стік з регулюючих резервуарів подається на очисні 

споруди [196]. Для уловлювання великих забруднень і сміття в головній частині 

очисних споруд передбачаються решітки для затримування сміття, які використо-

вуються для очищення побутових стічних вод [197 - 199]. Якщо площа підприємства 

складає більше 100 га, рекомендується встановлювати решітки з механізованим 

очищенням [199, 200], а при площі менше 100 га допускається використовувати ре-

шітки з ручним очищенням [85, 133]. При застосуванні відстійників з механізованим 

збиранням і видаленням, використовуються наступні схеми ( рис. 1.3.): 
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а) б) 

 

 
 

в) г) 

 

д) 

Рисунок 1.3 – Схеми споруд для регулювання і очищення зливового стоку з 

промислових майданчиків [85]: 

а) і д) − з частковим використанням стоку в системах машинобудівного водо-

постачання; б) − з доочищенням спільно з виробничими стічними водами; в) і г) - з 

повним використанням стоку; 

1 − розділова камера;       4 − відстійники;                       7 − ємність регулююча; 

2 − решітки;           5 − споруди доочищення ;      8 − ємність акумулююча. 

3 - пісколовки;           6 – ставок - відстійник; 

I − зливовий стік; 

II − очищений зливовий стік в систему виробничого 

 водопостачання або на станцію очищення стічних вод; 

III − зливовий стік на станцію очищення стічних вод; 

IV − зливовий стік у водойму. 
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Ряд стандартних схем очищення ЗС з використанням декількох методів очи-

щення представлена на рис.1.4 [156]. 

 

МР→П→АР→ГЦ→РГ→ШФ→АГ 

МР→П→АРВ→РГ→ШФ→АГ 

МС→П→АРВ→РГ→ШФ→АГ+АТФ 

МС→П→АРВ→РГ→ШФ→АГ+АТФ 

 

Рисунок 1.4 – Склад споруд очистки зливового стоку 

МР − механізовані решітки; 

МС − механічні сита (решітки); 

П − пісколовки; 

РА − резервуар, що акумулює; 

ГЦ – гідроциклони; 

АРВ − резервуар-відстійник, що акумулює; 

РГ − реагентне господарство; 

ШФ −швидкий контактний фільтр; 

АГ − адсорбер з гранульованої завантаженням; 

АТФ − адсорбер з вуглецевими тканинними фільтрами. 

 

Таким чином, з урахуванням суттєвого негативного екологічного впливу ЗС на 

довкілля та недостатнім ступенем розвитку теоретичних та практичних рішень щодо 

відведення та очищення ЗС МБП, забезпечення екологічної безпеки ЗС МБП шля-

хом удосконалення системи зливової каналізації та розробка теоретичних основ 

очищення ЗС є актуальною науково-практичною задачею і складає мету дисертацій-

ної роботи. 
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Висновки до 1 розділу 

 

1. Проведено літературний аналіз науково-технічних джерел інформації ста-

ну питання збору, відведення і очистки ЗС з території міст та промислових підпри-

ємств. Зазначено суттєвий негативний вплив ЗС на екологічний стан водоймищ та 

оточуюче природне середовище. 

2. Проаналізований у розділі склад ЗС з території міст та промислових підп-

риємств, визначено основні екологічно небезпечні специфічні забруднювачі зливо-

вого стоку різних підприємств, які непритаманні ЗС міст, визначена актуальність 

дослідження питання очищення ЗС машинобудівних підприємств.  

3. Проведено порівняльний аналіз існуючих в Україні та за кордоном систем 

зливової каналізації та методів очищення зливових вод. Розглянуто існуючи схеми 

споруд очищення ЗС та їх конструктивні особливості, що дозволило сформувати 

попередній склад системи очищення ЗС МБП у складі: ємностей збирання стоків, 

електрокоагуляційного очищення, відстійника-накопичувача та допоміжного облад-

нання. 

4. Аналіз сучасного стану проблеми забезпечення екологічної безпеки маши-

нобудівних підприємств показав, що найбільш перспективним рішенням цієї про-

блеми є удосконалення систем відведення та очищення зливових стоків. 
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РОЗДІЛ 2. 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ  

ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ СТОКІВ З ТЕРИТОРІЇ 

 МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

2.1 Використання методів аналізу утворення та витратних характеристик 

зливового стоку машинобудівних підприємств 

 

Поверхневий стік підприємств представляє опади, що випадають в теплі та 

холодні періоди року, відповідно, у формі дощу і снігу. При вивченні особливостей 

формування, а також дослідженні кількісного та якісного складу поверхневого стоку 

промислових підприємств слід звернути особливу увагу до рідких опадів, особливо 

до зливового стоку. Це пов'язано з тим, що з річної кількості опадів на холодний пе-

ріод припадає приблизно 20-25%, а на теплий 75-80% річної суми опадів [200]. 

Характеризуються дощі тривалістю, інтенсивністю и ймовірністю випадання 

або ймовірністю повторення. Тривалість та інтенсивність дощів знаходяться в зво-

ротній залежності один від одного. Інтенсивність дощу значно змінюється в процесі 

випадання дощу [85]. 

З причини складності процесів утворення атмосферних опадів, теоретичний 

вид залежності інтенсивності від факторів, що на неї впливають, не встановлено. 

Тому для практичних розрахунків користуються емпіричними залежностями, отри-

маними на основі статистичних даних за багаторічні періоди [131, 202 - 204]. 

Для визначення середньої інтенсивності дощу q за час t від початку дощу ви-

користовували ряд залежностей, рекомендований будівельними нормами [126, 203] 

Залежність вірна для зміни t в інтервалі 10 хв. 

 

 
nt

A
q  . (2.1) 

 

Величина А визначається за формулою 2.2: 
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  Plg1q20A 20
n  , (2.2) 

 

де q20 – інтенсивність дощу, характерного для даної місцевості (з трива-

лістю 20 хв. при р = 1 рік), л/с, га; 

Р, n – кліматичні коефіцієнти.  

Параметри q20, Р, n рекомендується вибирати за картками ізоліній, що приво-

дяться в [126, 203 - 205]. 

Максимальні витрати зливових вод Q, л/с визначалися за методом «граничних 

інтенсивностей» [85, 205] і в загальному вигляді дорівнюють 

 срqFQ  , (2.3.) 

де q – розрахункова інтенсивність дощу, л/с на га: 

F – площа стоку, з якого стікає дощова вода, га; 

ср – середній коефіцієнт стоку на площі F. 

Максимальна (розрахункова) витрата зливових вод відповідає інтенсивності q. 

Річний обсяг зливових вод визначається за формулою [202] 

 Wрік=10Нрік∙рік∙F, м3, (2.4) 

 

де   Нрік – шар опадів за теплий період року, мм; 

 рік – загальний коефіцієнт стоку зливових вод; 

       F – площа водозбору, га. 

 

При проектуванні очисних споруд необхідно визначити добову кількість зли-

вових вод або обсяг стоку від однієї зливи, а також зміну витрати стоку від часу, яка 

називається гідрографом стоку. Знаючи гідрограф стоку, можна визначити обсяг 

зливового стоку за певний період часу. Знаючи, що розрахункові дощі характеризу-

ються зміною інтенсивності за час випадання, рекомендується в кожному конкрет-

ному випадку будувати певний гідрограф стоку і обсяг всієї води, що стікає за час 

дощу, визначати площею гідрографа стоку. 
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У роботі було визначено загальний обсяг стоку з території Харківського заво-

ду ПАТ «ФЕД», що утворюється при випаданні дощу з періодом однократного пе-

ревищення р = 1 рік. Гідрограф, за допомогою якого було визначено надходження 

зливового стоку з території Харківського ПАТ «ФЕД», наведено на рис.2.1.  

          Рисунок 2.1 – Гідрограф ЗС машинобудівного підприємства ПАТ «ФЕД» 

 

Підінтегральна площа, обмежена гідрографом, становить загальний обсяг сто-

ку з досліджуваної території за розрахунковий дощ. Визначений у такий спосіб об-

сяг стоку використовується в наступних розділах. 

Використовуючи гідрограф стоку, можна визначити обсяг найбільш забрудне-

ної його частини, а також решту обсягу для можливого скидання його у водойму. 

 

2.2. Методи комплексної оцінки екологічної небезпеки стоку з території 

машинобудівних підприємств. 

 

Ефективність заходів забезпечення екологічної безпеки зливових стоків зале-

жить від достовірності даних про їх обсяги та склад. Методи визначення витратної 



64 

 

характеристики зливового стоку були розглянуті в попередня розділі. При вирішенні 

проблеми зниження екологічної небезпеки стоків особливо необхідно враховувати 

питання комплексної оцінки забруднення зливового стоку з території машинобудів-

них підприємств та формування его забруднення. 

Формування зливових стоків відбувається внаслідок складної взаємодії метео-

рологічних факторів та фізико-географічних характеристик водозбірної площі [85]. 

Метеорологічні фактори визначають характер зливи: его інтенсивність, тривалість, 

площа зрошення и послідовність проходження фронту дощу над басейном. Фізико-

географічні характеристики водозбору обумовлюють втрату на інфільтрацію та по-

верхневе затримання, а також швидкість добігання. 

Для оцінки екологічної небезпеки зливових стоків треба знати їх кількісні та 

якісні характеристики. Тому при виконанні роботи були розглянуті існуючі та роз-

роблені нові методики, що дозволяють провести дослідження складу зливових вод 

підприємств машинобудівного комплексу та визначити екологічно небезпечні до-

мішки. 

 

2.2.1. Основні методи визначення якісного та кількісного складу забруд-

нювачів зливового стоку машинобудівних підприємств 

 

Для хімічного аналізу використовували методики, рекомендовані переліком 

атестованих і тимчасово допущених до використання методики визначення вмісту 

компонентів в природних і стічних водах [206 - 209]. 

Величину рН визначали електрометричним методом, вимірюючи потенціал, 

що виникає на вимірювальному електроді. Для цього використовувався універсаль-

ний іономер ЕВ-74 зі скляним електродом вимірювання і електродом порівняння. 

Визначення рН, а також обробка результатів проводилося відповідно до паспорту 

приладу.  

Вміст ІВМ визначався методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії . Рен-

тгенозйомки проводилися на енергодисперсійному спектрометрі "Спрут-К" (вироб-
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ництва АТ "Укррентген") з Si (Li) -детектор Х-100 фірми Amptek. Рентгенівська 

трубка БС-22 з анодом зі срібла висвітлює вторинний випромінювач з молібдену. 

Флуоресцентне випромінювання перевипромінювача потрапляє на поверхню зразка 

і збуджує атоми проби, аналітичні лінії яких реєструються детектором. Кут розсію-

вання 2Θ ≈ 100 °, апертура схеми 8 × 10-6 (анод трубки – випромінювач, випроміню-

вач – зразок, зразок – детектор). Режим роботи трубки: U = 35 кВ, I = 200 мкА, екс-

позиція 300 с. Розрахунок концентрацій досліджуваних розчинів проводився мето-

дом калібрувальних функцій, для побудови розчинів РМ-23 (ДСЗ РМ-23 022.122-

00); РМ-24 (ДСЗ РМ-24 022.123-00); РМ-26 (ДСЗ РМ-26 022.125-00). При розведенні 

розчину водним бідістіллятом отримували стандартні суміші з вмістом хімічних 

елементів Cr, Ni, Cu, Zn, Pb в діапазоні концентрацій від 0 до 1 мг/дм3. Після чого 

виробляли висушування 0,1 см3 розчину на ультратонких плівках 3525 

ULTRALENE (SPEX SamplePrep). Досліджувані зразки піддавалися аналогічній 

пробопідготовці. 

Концентрацію завислих речовин визначали методом масового аналізу. Для 

цього рівні об'єми стоку до і після відстоювання фільтрували через паперовий 

фільтр «біла стрічка». Потім висушували фільтр при температурі 1050С до постійної 

ваги. За різницею ваги фільтра з осадом і без нього визначали концентрацію зваже-

них речовин у воді [208]. 

Паралельно з визначенням вмісту завислих речовин визначався вміст в зливо-

вому стоці машинобудівного підприємства нафтопродуктів. Аналіз проводився гра-

віметричним методом [208]. До аналізуємої проби додавався петролейний ефір у 

співвідношенні 1:10 і інтенсивне перемішувався протягом 600 – 900 с. Після відсто-

ювання, що проходило протягом двох годин, поділяли водну і органічну фази, вико-

ристовуючи ділильні воронки. Органічна фаза переносилася у спеціально підготов-

лену колбу, в якій упаювалася при температурі 60 – 800С і висушувалася при 1050С 

до постійної ваги. По різниці ваги заповненої і порожньої колби визначалась конце-

нтрація нафтопродуктів.  

За результатами проведених досліджень, вищеописаними методами, була 
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отримана повна характеристика забруднювачів зливового стоку ПАТ «ФЕД» та АТ 

« ХТЗ» (м. Харків), наведена в таблиці 2.1 

 

Таблиця2.1. 

Характеристика зливового стоку ПАТ «ФЕД» та АТ « ХТЗ» (м. Харків). 

 

Показники Концентрації 

рН 8,5 – 9 

Зважені речовини  500 – 3200 мг/дм3 

ХПК 300 – 670 мг О2/дм3 

БПК5 15 – 25 мг О2/дм3 

Нафтопродукти 7,0 – 32,5 мг/дм3 

мідь 0,01 мг/дм3 

свинець 0,02 мг/дм3 

цинк 0,1 мг/дм3 

нікель 0,09 мг/дм3 

кальцій 78 мг/дм3 

магній 12 мг/дм3 

 

До екологічно небезпечних домішок відносяться: нафтопродукти іони важких 

металів тощо. Необхідно звернути увагу на імовірнісний характер кількісної харак-

теристики домішок, яка залежить від технологічних процесів та стану обладнання, 

транспортної активності та інтенсивності опадів. 

 

2.2.2. Розробка методів дослідження формування та динаміки зміни забру-

дненості стоку під час дощу ( на прикладі ПАТ «ФЕД» м. Харків). 

 

Забрудненість ЗС МБП, є результатом захоплення дощовими краплями часток 

пилу, аерозолів та продуктів вихлопних газів в приземному шарі атмосфери, особ-
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ливо з поверхні водозборів, залежить від благоустрою території, кліматичних умов, 

інтенсивності руху транспорту, специфіки та «культури» виробничих процесів . 

Тривалість бездощового періоду обумовлює накопичення домішок на території во-

дозбірного басейну. Площа водозбірної території підприємства машинобудівного 

комплексу ПАТ «ФЕД» (м. Харків) відображена у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Характеристика площі водозбірної території ПАТ «ФЕД» 

 

Водозбірна територія Площа, га 

автошляхи 

автостоянки 

покрівлі будівель 

склади ПММ 

адміністративні будинки 

3,6 

0,4 

6,83 

0,3 

6,93 

 

Згідно з розробленою в ході виконання роботи методикою, територію маши-

нобудівного підприємства поділяли на кілька зон в залежності від технологічних 

процесів ( рис.2.2): 

– перша − території, прилеглі до механічних цехів; 

– друга − територія, прилегла до гальванічних цехів; 

– третя − автошляхи та автостоянки; 

– четверта − територія, прилегла до складів ПММ; 

– п'ята − складські приміщення; 

– шоста – адміністративні будинки. 

Дослідження проводилися під час випадання дощів. Враховуючи той факт, що 

особливістю дощового стоку є різка нерівномірність розподілу концентрацій забру-

днення в стоці під час дощу. Тому в ході виконання роботи розроблено методику 

дослідження динаміки зміни забрудненості стоку під час дощу. 

 



 

 

6
8
 

 

 

 

Рисунок 2.2 − Водозбірна площа машинобудівного підприємстваПАТ «ФЕД» (м.Харків) 
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Для дослідження було проведено очищення та відключення дощоприймачів 

від системи зливової каналізації шляхом тампонування водопровідної труби. Відбір 

проводився одночасно у всіх точках водозбору після інтенсивного перемішування з 

заповненого дощоприймача. Проби відбиралися на дахах будівель шляхом збору та 

осереднення зливових стоків, що надходять з водостічних труб. Це дозволило отри-

мати повну картину засмічення зливового стоку. Відбір проб проводився в гирловій 

ділянці шляхом встановлення 10 літрових ємностей з воронками. Проби відбиралися 

з інтервалами 600 с. після інтенсивного перемішування. Після відбору проб стоку 

частину стоків відокремлювали для вимірювання вмісту зважених часток. Іншу час-

тину проби фільтрували та в отриманому фільтраті визначали: водневій показник 

(рН), біхроматна окиснюваність (БСК5), нафтопродукти, солі важких металів. Для 

досліджень використовували методи хімічного аналізу водних екосистем, описані в 

п. 2.2.1. 

Описана методика дослідження формування забруднення зливового стоку з 

території машинобудівних підприємств, дозволила визначати забрудненість стоку з 

окремих ділянок підприємства з метою визначення місць утворення найбільш за-

бруднення стоків. 

 

2.2.3. Удосконалення методу визначення токсичності зливового стоку з 

території машинобудівних підприємств  

 

У попередніх розділах описані методи, за допомогою яких можна провести 

дослідження якості водного середовища. Використання фізико-хімічних методів 

аналізу, що не дозволяє визначити ступінь екологічної небезпеки стічних вод, тому 

для оцінки екологічної небезпеки забруднення зливового стоку прийнято рішення 

застосувати біологічні методи контролю якості води. Використання методу біотес-

тування дозволило дати інтегральну характеристику шкідливої дії зливових стоків 

на живі організми, їх життєві процеси, отримати комплексну оцінку якості водного 

середовища, а також визначити токсичність ЗС. 
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Для визначення токсичності тестовим організмом був обраний представник 

прісноводного зоопланктону – гілястовусих рачків Daphnia magna Straus, що мешкає 

в стоячих і слабопроточних водоймах. Дафнія служить важливою трофічною лан-

кою: його поїдають ракоподібні, молюски та риби. Висока чутливість рачків до ток-

сичних речовин, широке поширення, короткий життєвий цикл, відносна простота 

культивування виявилися визначальними характеристиками при виборі Daphnia 

magna Straus як тест – організму. Токсичність зливового стоку вирішено було визна-

чати за допомогою методики біотестування на Daphnia magna Straus (далі дафнії), 

рекомендованої Міністерством охорони навколишнього середовища та ядерної без-

пеки [210].  

Методика використовується для оцінки токсичності зворотних вод. Для оцінки 

токсичності ЗС, які характеризуються невеликими концентраціями забруднювачів 

застосовувалася вперше.  

Методика заснована на встановленні різниці між кількістю загиблих дафній в 

аналізованій пробі (дослідна вода) та їх кількістю у воді, яка не містить цієї токсич-

ної речовини – контрольній пробі. Згідно з цією методикою, критерієм гострої лета-

льної токсичності вод є загибель 50% та більше дафній в досліді, порівняно з конт-

ролем при тривалості біотестування до 96 год. 

Біотестуванню підлягали проби зливового стоку без розбавлення, ряд його ро-

збавлень та контрольна вода. Наприкінці біотестування підраховувалась кількість 

живих та загиблих дафній, розраховувався відсоток загиблих дафній у зливових во-

дах, їх розбавленнях та у контрольній воді. 

Як середовище для контроля брали питну воду, яку дехлорували протягом 7 

днів. Як тест-об'єкт використовували лабораторну культуру Daphnia magna Straus 

віком до 24 год, яку культивують і готують до біотестування в лабораторних умовах 

в приміщенні без шкідливих випарів і газів, при розсіяному світлі. Тривалість світ-

лового періоду повинна становила 16 год, темряви – 8 год. Температура води в кон-

тролі і в досліджуваних зразках підтримувалася в межах від 18 до 22оС.  
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Концентрація кисню в воді на початок тестування була не менше 6 мг/дм3 і 

складала більше 2мг/дм3 в кінці біотестування. Кількість тих дафній, що вижили ви-

значалась візуально після легкого струшування. 

Живими вважались особини, які при цьому рухались в товщі води або сплива-

ли із дна посуду не пізніше, ніж через 15с. після струшування. 

Культура дафній перевірялась на придатність для біотестування, використо-

вуючи в якості стандартного токсиканту калій двухромокіслий (К2Сr2О7). Значення 

кратності середнього летального розбавлення (ЛР50) визначалось графічним мето-

дом, що відповідає 50% відмерлих дафній. Для цього на осі абсцис відкладали деся-

тичні логарифми величин кратності розбавлення проб води, а на осі ординат кіль-

кість відмерлих тест – об'єктів у безрозмірних величинах – пробітах. 

Визначення токсичності зливового стоку машинобудівного підприємства та 

контрольної проби проводилося в трьох паралельних серіях дослідів. Для цього 

проби поміщали в хімічні стакани ємністю 250 см3.  

Пробу зливових вод наливали по 100 см3 в кожний посуд. У кожну з дослі-

джуваних і контрольних проб розміщували по 10 особин дафній віком до 24 год. пе-

реносились вони скляною трубкою діаметром від 5 до 7 мм, зануривши її в воду. 

Для розведення проб стоку використовували дехлоровану питну воду. Трива-

лість експериментів 1, 6, 24, 48 і 96 год. У разі, коли гинуло більше 50% дафній, біо-

тестування закінчували. 

Оцінка результатів біотестування проводиться шляхом підрахунку середньоа-

рифметичної кількості живих дафній в контролі і дослідних зразках. Кількість заги-

блих дафній в досліді, щодо контролю визначається за формулою [210]: 

 

 A = (Xk-Xd): Xk × 100 , (2.5) 

 

де А кількість загиблих дафній,%; 

Xk – середнє арифметичне кількості живих дафній в контролі, екземпляри; 

Xd – середнє арифметичне кількості живих дафній в досліді, екземпляри. 
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Згідно з методикою, вода вважається гостротоксичною, якщо загибель тест-

організмів за 96 год становить 50% і більше.  

На підставі величини А для нерозбавленої проби (кратність розбавлення дорі-

внює 1,0) робили висновок про наявність або відсутність гострої летальної токсич-

ності води.  

Вважали, що гостра летальна токсичність води виявляється, якщо А  50 %.  

За результатами розрахунку загиблих дафній (у відсотках) у кожному розбав-

ленні порівняно з контролем здійснювали кількісну оцінку токсичності кожної про-

би води.  

Відповідно до вимог нормативного документу [211] отримані значення N ви-

користовували для розрахунку необхідної кратності розбавлення зливової води для 

одного досліду (НКРД), що характеризує ступінь розбавлення зливових стоків во-

дою водного об’єкту.  

Необхідна кратність розбавлення зливової води для одного досліду (НКРД) 

розрахована за формулою:  

 

  , (2.6) 

 

де N –кратність розбавлення для кожної проби 

n – кратність розбавлення зливової води у контрольному створі  

водного об'єкта. 

 

Остаточне значення необхідної кратності розбавлення (НКР) обчислюється 

відповідно до [211] як середнє арифметичне значення ряду НКРД. 

Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) встановлювався наступним 

чином: 

 – якщо фактичний рівень токсичності ЗС менше або дорівнює одиниці 

(ФРТ≤1), то гранично допустимий рівень токсичності встановлювався відповідно 

значенню фактичного рівня токсичності (ГДРТ=ФРТ);  
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 – у випадку, коли фактичний рівень токсичності більше одиниці (ФРТ>1), 

гранично допустимий рівень токсичності повинен дорівнювати одиниці (ГДРТ=1), 

тобто вода на скиді у водний об’єкт, тому що відповідно до нормативу [211, 212] 

зливові стоки не повинні чинити гостру летальну токсичну дію на тест- об’єкти.  

Клас токсичності зливових стоків та класи токсичності показників ФРТ, ГДРТ 

визначаються відповідно до класифікації рівнів токсичності води 

Вперше використовували метод біотестування зливового стоку машинобудів-

ного підприємства на Daphnia magna Straus, що поряд з хімічними та фізичними по-

казниками, дозволяє дати повне уявлення про екологічну небезпеку стоку і визначає 

основні напрямки по його знешкодженню. 

 

 

Висновки до розділу 2. 

 

1. Описані фізико-хімічні методи із визначення концентрацій забруднювачів 

зливового стоку та досліджена характеристика зливового стоку машинобудівних 

підприємств ПАТ «ФЕД» та АТ « ХТЗ» (м. Харків). Встановлено, витратні характе-

ристики ЗС з території Харківського заводу ПАТ «ФЕД». 

2. Вперше виконано аналіз та розроблено методику дослідження зливового 

стоку з території машинобудівних підприємств, що дозволяє визначити основні за-

бруднювачі ЗС, які характерні для різних ділянок. Це дало змогу розробити методо-

логію очищення ЗС підприємств, яка базується на аналізі та пошуку забруднених 

територій, їх відокремлення при зборі стоків, та ефективне очищення.  

3. Розроблено методику дослідження динаміки зміни забрудненості стоку по 

ходу зливи, яка дозволяє визначати зміну якісного і кількісного складу забруднюю-

чих речовин під час випадання злив. 

4. Удосконалено методику дослідження токсичності зливового стоку з терито-

рії машинобудівних підприємств із використанням біотестування на Daphnia magna 

Straus. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ЗАГРОЗИ І РОЗРОБКИ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ 

З ТЕРИТОРІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Для проведення розрахунку елементів очисних споруд, які будуть використо-

вуватися для зменшення екологічної небезпеки та покращення стану довкілля, необ-

хідно провести дослідження специфіки формування якісного і кількісного складу ЗС 

з території підприємства. У процесі дослідження також визначено основні джерела 

надходження в стік специфічних речовин і динаміку зміни забрудненості стоку під 

час дощу. Це дозволить в подальшому визначити необхідність локалізації стоку за 

специфікою і ступеням забруднення, з метою очищення окремих потоків. Планом 

досліджень передбачається дослідження постадійного очищення зливових стоків 

відстоюванням та електролізом з метою визначення ефективності кожного з методів 

і вибору технології очищення. 

 

3.1 Дослідження особливостей утворення екологічної загрози та джерел 

забруднення зливового стоку з території машинобудівного підприємства 

 

У ході виконання роботи були проведені дослідження специфіки формування 

забруднення зливового стоку підприємства машинобудівного комплексу (завод ПАТ 

«ФЕД» м. Харків). Метою дослідження було виявлення ділянок утворення високо-

концентрованих ЗС для оптимізації відведення та очищення стоків з різних ділянок 

заводської території з метою зниження екологічної небезпеки ЗС. В результаті про-

веденого аналізу визначено вміст солей важких металів в зливовому стоці машино-

будівного підприємства (табл.3.1.). 
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Таблиця 3.1. 

Концентрація солей важких металів в зливовому стоці з окремих ділянок підприємства, мг/дм3 

Водозбірна 

територія 

 

Прилеглі території цехів 

 

Автошляхи  

та автостоянки 

 

Склад ПММ Адміністративні 

будинки  

Механічний Гальванічний 

 

 

Межа 

вимірювань 

 

Zn2+ 0,3 – 0,7 0,38 – 2,0 0,2 – 2,0 0,2 – 0,6 0,01-0,015 

Ni2+ 0,1 – 0,7 0,4 – 1,6 0,13 – 0,4 0,2 – 0,42 0,01 – 0,05 

Cr 3+ 0,1 – 0,5 0,02 – 0,63 0,05 – 0,3 0,01 – 0,3 0,001 – 0,02 

Pb2+ 0,01 – 0,4 0,01 – 0,38 0,35 – 5,0 0,4 – 2,15 0,01 – 0,35 

Cu2+ 0,01 – 0,5 0,03 – 0.71 0,07 – 0,27 0,06 – 0,3 0,0001 – 0,05 

 

 

Середні 

значення 

 

Zn2+ 0,6 1,1 0,87 0,45 0,013 

Ni2+ 0,43 1.14 0.27 0,32 0,02 

Cr 3+ 0,3 0,39 0,21 0,03 0,016 

Pb2+ 0,23 0,21 1,73 1,54 0,19 

Cu2+ 0,32 0,59 0,19 0,18 0,003 
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Дослідження показало, що діапазон зміни концентрацій солей важких металів, 

навіть в межах підприємства, досить широкий. 

Було встановлено, що найбільш забруднені іонами міді (0,6-1,1 мг/дм3), при 

ГДКр/г 0,001 мг/дм3; цинку (0,38-2,0 мг/дм3), при ГДКр/г 0,01 мг/дм3; нікелю (0,4-1,6 

мг/дм3), при ГДКр/г 0,01 мг/дм3 и хрому (0,25-0,93 мг/дм3), при ГДКр/г 0,005 мг/дм3, 

зливові стоки з території цехів, в яких проводять технологічні операції, пов'язані з 

процесами хімічної обробки металів (травлення, гальванічне покриття). Іони свинцю 

переважали в стоках з території автодоріг та автостоянок (0,35-5,0 мг/дм3), а також з 

територій, прилеглих до складів ПММ (0,4-2,15мг/дм3), (при ГДКр/г 0,001 мг/дм3 . 

Найбільш високі концентрації зважених речовини (див. табл.3.2) були виявле-

ні в стоках з території автодоріг та автостоянок до 2300 мг/дм3, з майданчика перед 

складськими приміщеннями до 1400 мг/дм3. 

 

Таблиця 3.2. 

Концентрація зважених речовин в зливових стоках з окремих ділянок 

машинобудівного підприємства. 

 

Водозбірна  

територія 

 

Концентрація зважених речовин, мг/дм3 

Мінімальні 

значення 

Максимальні 

значення 

Середнє 

значення 

Автошляхи  

Покрівлі будівель 

Склади ПММ 

Ливарний цех 

Цех металообробки 

300 

20 

260 

400 

320 

2300 

87 

1300 

2600 

1870 

1300 

60 

850 

1800 

1560 

 

Дослідження вмісту нафтопродуктів у зливовому стоці завод ПАТ «ФЕД» м. 

Харків показало, що основну екологічну загрозу створюють високі концентрації на-
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фтопродуктів, які характерні для зливового стоку з території складів ПММ до 40-

320 мг/дм3 та території автодоріг та автостоянок 28-168 мг/дм3, (при ГДКр/г 0,05 

мг/дм3), (див. табл.3.3) 

 

Таблиця 3.3. 

Концентрація нафтопродуктів у зливовому стоці з окремих ділянок водо-

збору машинобудівного підприємства. 

 

Водозбірна  

територія 

 

Концентрація зважених речовин, мг/дм3 

Мінімальні 

значення 

Максимальні 

значення 

Середнє 

Значення 

Автошляхи та 

автостоянки 

Покрівлі будівель 

Склади ПММ 

Адміністративні 

будинки 

28,1 

 

0,02 

40,34 

3,1 

168,3 

 

0,4 

320,1 

24,9 

68,6 

 

0,21 

168,0 

14,0 

 

Дослідження складу зливових вод машинобудівного підприємства машинобу-

дівного комплексу показали, що середні значення концентрацій забруднень, які 

отримані з різних водозбірних площ практично в одну годину, значно відрізняються. 

Аналіз результатів дослідження показав, що на території машинобудівного 

підприємства машинобудівного комплексу формуються слабко та висококонцентро-

вані дощові стоки, які залежать від характеристики технологічного процесу.  

Зроблено висновок, що для зниження навантаження на загальний стік та зме-

ншення екологічної небезпеки, раціонально вилучати максимальну кількість забру-

днюючих речовин з найбільш концентрованих стоків, а потім використовувати їх 

для технічних цілей. Слабкоконцентровані стоки треба піддавати очищенню на ло-
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кальних очисних спорудах шляхом відстоювання та використовувати на виробницт-

ві, або скидати у водоймище. 

 

3.2 Експериментальне визначення динаміки зміни забрудненості  

стоку під час дощу 

 

Використовуючи методики відбору проб та визначення витрат стоку, розроб-

лених в межах даної роботи (п.2.2.2), було отримано графіки, що відображають змі-

ну концентрацій основних забруднюючих речовин в зливовому стоці машинобудів-

ного підприємства. Для дослідження динаміки зміни концентрації основних забруд-

нюючих речовини в ЗС відповідно витрат стоку було отримано гідрографи стоку для 

дощів середньої інтенсивності 16,1 дм3/(с ∙ га) та 3,2 дм3/(с ∙ га). Динаміка зміни 

концентрації завислих речовин по ходу зливи представлена на рис. 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1– Зміни витрат стоку Q і концентрації зважених речовин (СЗР): 

1 – витрата зливового стоку; 

2 – концентрація зважених речовин. 
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У процесі дослідження було визначено динаміку зміни концентрації органіч-

них сполук, виражену через ХСК, яку наведено на рис 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Динаміка зміни витрат стоку Q і концентрації ХСК (СХСК): 

1 – витрата зливового стоку; 

3 – ХСК. 

 

З даних, наведених на рисунку, видно, що концентрація органічних речовин, 

виражена через ХСК, і зважених речовин в зливовому стоці істотно змінюється. Як 

правило, вона швидко зростає до максимуму протягом 600-1200 с. і далі зменшуєть-

ся до кінця дощу. Криві динаміки зміни концентрацій зважених речовин в стоці 

практично повторюють його гідрограф стоку.  

Невеличка розбіжність спостерігається в часі виникнення максимумів. Форму-

вання максимальних концентрацій відбувається зазвичай дещо раніше формування 

максимальної витрати стоку. Інтервал випередження обумовлюється гідродинамі-

кою в колекторі. В процесі припливу зливового стоку до замикаючого створу най-

більш істотно змінюється вміст завислих речовин і ХСК. Значення цих показників 
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можуть знижуватися в процесі припливу стоку. 

Динаміка зміни витрат стоку Q і концентрації забруднення нафтопродуктами 

(СНАФТ.)представлена на рис. 3.3 .: 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Динаміка зміни витрат стоку Q і концентрації забруд-

нення нафтопродуктами (СНАФТ.): 

 

Аналіз отриманої динаміки зміни витрат стоку і концентрації забруднення на-

фтопродуктами дозволяє зробити висновок про відсутність чітко вираженого піку 

концентрацій нафтопродуктів під час зливи. 

Дослідження забрудненості зливового стоку іонами важких металів під час зливи 

показали, що зміни їх концентрації носили, головним чином, випадковий характер. 

Однак при випаданні злив великої інтенсивності відзначалися піки концентрації цих 

речовин, які практично збігаються з піком витрат стоку. Внаслідок проведених дос-

ліджень були отримані графіки, наведені на рис 3.4. На них зображено динаміку 

зміни концентрацій забруднень в зливовому стоці від двох дощів різної інтенсивно-

сті. Середня інтенсивність одного склала 16,1 дм3/(с∙га), іншого 3,2 дм3/(с∙га). 
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Рисунок 3.4 – Динаміка зміни концентрації забруднення по БПК 5(СБСК5) та 

зважених речовин (СЗР) під час дощу: 

1 – середня інтенсивність дощу q = 12.5 дм3/(с∙га); 

2 – середня інтенсивність дощу q = 3,2 дм3/(с∙га); 

__________ – БСК5; 

--------------- – зважені речовини. 

 

Аналіз отриманих даних дозволив виділити певну закономірність в зміні якос-

ті стоку під час дощу в залежності від інтенсивності дощу. Проби, взяті під час ви-

падання дощу більшої інтенсивності, були більш концентровані по забрудненням в 

перші 600-900 с. від початку зливи. Надалі концентрація домішок була вище в дощі, 

що характеризується меншою інтенсивністю. Такі розбіжності обумовлюються гід-

родинамікою в зливовому колекторі. Зміна швидкості і витрати в зливовому колек-

торі при випаданні малоінтенсивної зливи відбувається плавно, що і відображається 

в динаміці надходження забруднюючих речовин зі зливовим стоком.  
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При збільшенні інтенсивності дощу збільшується витрати стоку, а тому, зрос-

тає здатність потоку переносити зважені речовини. Це призводить до вимивання ма-

ксимальної кількості зважених речовин. Випадання інтенсивних злив призводить до 

вимивання забруднень, які осіли в дощовій каналізації після випадання дощів малої 

інтенсивності, що призводить до значного збільшення концентрації забруднюючих 

речовин.  

Темп зростання і спадання концентрацій та максимальні значення концентра-

цій забруднень залежать від інтенсивності випадання дощу. У пробах, відібраних по 

закінченню стоку, вміст забруднень дещо зростає (див. рис 3.4). Це пов'язано з добі-

ганням найбільш концентрованих перших порцій зливи з найбільш віддалених діля-

нок водозбору. 

Оскільки основний обсяг опадів випадає з дощами малої або середньої інтен-

сивності, можна зробити висновок, що найбільша кількість забруднень надходить в 

дощову мережу з маленькими витратами води.  

Тому при проектуванні очисних споруд для очистки ЗС промислових підпри-

ємств потрібно приймати обсяг первинних відстійників з урахуванням прийому мак-

симальної кількості забруднень, що надходять з малими і середніми витратами води, 

і найбільш концентрованої частини зливового стоку, що надходить на початку інте-

нсивної зливи. Це дозволить значно зменшити площу, відведену під будівництво 

очисних споруд, знизити витрати на їх будівництво і експлуатацію. Таке вирішення 

питання очищення ЗС найбільш прийнято для підприємств, що мають невеликі 

площі для їх розміщення.  

 

3.3 Визначення токсичності зливового стоку з території машинобудівного 

підприємства ПАТ «ФЕД» (м. Харків) 

 

При визначенні токсичності зливового стоку було використано метод біотес-

тування, описаний в п.2.2.3 даної роботи. В ході дослідження використано модельні 

розчини зливового стоку, аналогічні за вмістом ІВМ і нафтопродуктів зливового 
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стоку з території підприємства машинобудівного комплексу ПАТ «ФЕД» (м. Хар-

ків), наведено у таблиці 2.1. 

При цьому проби, на відміну відібраної методики тестування, не включали в 

себе зважені речовини і нафтопродукти, тому перед біотестуванням завислі речови-

ни були вилучені з зливових вод шляхом попереднього відстоювання на протязі 4 

год. 

Придатність культури дафнії встановлювали шляхом визначення середньої ле-

тальної концентрації розчину калію двухромокіслого (К2Сr2О7) за 24 години тестуван-

ня (ЛК50-24). Для побудови графіка відсоток загиблих дафнії в кожному розчині 

К2Сr2О7, переводили в пробіти– умовні імовірнісні величини.  

Результати оцінки придатності лабораторної культури дафнії для біотестування 

див. в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4.  

Оцінка придатності культури дафнії для біотестування 

 

Концентрація 

К2Сr2О7, мг/дм3 

Середня кількість загиблих 

дафній,% 

Пробіти 

0,5 13 3,87 

1,0 21 4,19 

1,5 30 4,48 

2,0 38,75 4,72 

2,5 50,97 5,03 

3,0 65,66 5,41 

 

Графік залежності відсотка загиблих дафній від концентрації К2Сr2О7 із зазна-

ченням середньої летальної концентрації розчину калію двухромокіслого (К2Сr2О7) за 

24 години представлений на рисунку 3.5. 

В результаті проведеного експерименту графічним способом була отримана се-

редня летальна концентрація (ЛК50 - 24) К2Сr2О7 = 2,43 мг/дм3. Отримана ЛК50 -24 
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знаходиться в установленому діапазоні тест – об'єкта, який становить 0,9-2,5 мг/дм3 

К2Сr2О7, тому культура дафній визнана придатною для біотестування. 

 

Пробіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Залежність відсотка загиблих дафній від концентрації К2Сr2О7 

 

Для встановлення рівня токсичності зливових вод на прикладі підприємства 

ПАТ «ФЕД» (м. Харків) було відібрано 6 проб наступним чином:  

- проби №1, №2 відбиралися після тривалого посушливого періоду від дощів 

малої інтенсивності в червні (інтенсивність дощу q=0,0032 м3/(с∙га)); 

- проби №3, №4 від дощу високої інтенсивностіу травні місяці (інтенсивність 

дощу q=0,012 м3/(с∙га));  

- проби № 5 та №6 середньої інтенсивності у вересні (інтенсивність дощу 

q=0,0072 м3/(с∙га).  

Результати біотестування зливового стоку машинобудівного підприємства на 

дафніях, ( наведено у таблиці 3.5), показали, що всі проби води чинили гостру лета-

льну токсичну дію. Була встановлена кратність середнього летального розбавлення 

ЛР50 – 6,8; 9,7; 2,1; 2,3; 3,1; 4,2. Кратність розбавлення (N) для кожної із проб води, 

за якої забезпечується виживання дафній близько 100%, дорівнювала значенню 13,6; 

19,4; 4,2; 4,6; 6,2; 8,4 відповідно.  

LC50=2,43

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Концентрація К2Cr2O7 , мг/дм3
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Таблиця 3.5. 

Результати біотестування ЗС машинобудівного підприємства ПАТ «ФЕД»  

 

 

За даними підприємства кратність розбавлення зливових вод у контрольному 

створі складає 3. Для розрахунку необхідної кратності розбавлення для одного дос-

ліду (НКРД), значення кратності розбавлення зворотних вод водою водного об’єкту 

n приймається рівним 3.Розрахунок необхідної кратності розбавлення для одного 

досліду (НКРД), що характеризує відношення витрати зливових вод до коефіцієнта 

їх розбавлення, надано у таблиці 3.6. 

 

Таблиця3.6. 

Розрахунок НКРД проб зливових вод ПАТ «ФЕД» м. Харків 

 

Кратність  

розбав-

лення 

А (кількість загиблих дафній) ,% 

Номер проби 

1 2 3 4 5 6 

1:1 - - 61,8 58,7 - - 

1:3 - - 35,4 38,4 54,1 63,6 

1:5 56,8 64,8 25,6 28,3 33,4 45,7 

1:10 42,4 51,7 6,9 11 7,1 10,8 

1:20 19.2 24,3 - - - - 

Номер проби 1 2 3 4 5 6 

N 13,6 19,4 4,2 4,6 6,2 8,4 

n 3 3 3 3 3 3 

НКРД 10,6 16,4 1,2 1,6 3,2 5,4 
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Одержаний результат обчислення НКР дорівнює фактичному рівню токсично-

сті (ФРТ) і встановлюється ФРТ=6,4, зливові води заводу ПАТ «ФЕД», відповідно 

до нормативу [168], визначаються як середньотоксичні, клас токсичності 4. 

Біотестування зливового стоку машинобудівного підприємства на Daphnia 

magna Straus, поряд з хімічними та фізичними показниками, дозволило дати повне 

уявлення про небезпеку стоку і визначило основні напрямки по його знешкоджен-

ню. Результати біотестування зливових стоків машинобудівного підприємства на 

прикладі ПАТ «ФЕД» м. Харків показали, що вихідний ЗС гостро токсичний для 

дафній. У нерозбавленій пробі рачки Daphnia magna Straus гинули протягом 2 годин. 

 

3.4 Дослідження процесу відстоювання зливового стоку МБП 

 

При розробці схем і споруд для очистки ЗС промислових підприємств потріб-

но використовувати дані кінетики процесу осадження забруднень. Для вивчення 

процесу відстоювання використовували ЗС машинобудівного заводу ПАТ «ФЕД» м. 

Харків та АТ «ХТЗ». Кінетику відстоювання ЗС визначали в лабораторних умовах 

ваговим методом. В результаті досліджень була отримана залежність ефекту виді-

лення нафтопродуктів, БСК5 і зважених речовин з ЗС в залежності від тривалості 

відстоювання Т, с., яка представлена на рис. 3.6. 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Ефект вилучення нафтопродуктів, БСК5 і зважених речовин з ЗС 

методом відстоювання 
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В результаті дослідження було встановлено, що випадання зважених речовин з 

зливових вод триває протягом тривалого часу, але з дуже низькою інтенсивністю. 

Так, наприклад, при початковій концентрації зважених речовин 560 мг/дм3, їх вміст 

після відстоювання протягом 24 годин становив 40 мг/дм3, а через 72 годин– 21 

мг/дм3. Дані кінетики показали, що в зливовому стоці машинобудівного заводу міс-

титься значні кількості дрібнодисперсних домішок. 

Було визначено фракційний склад зважених речовин в ЗС ПАТ «ФЕД» та АТ 

«ХТЗ» (див. табл.3.7.). Щільність твердих механічних домішок, що містяться в ЗС 

машинобудівних підприємств, знаходиться в межах 2,4 – 2,8 мг/дм3. Отримані дані 

необхідні при виборі і розрахунку споруд і технологічних схем очищення ЗС маши-

нобудівних підприємств. 

 

Таблиця 3.7. 

Фракційний склад зважених речовин в ЗС МБП 

 

Розмір фракції, 

мм 

Вміст фракцій,% 

Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Середнє 

значення 

> 7 0,5 1,9 1,2 

7 – 5 1,3 7,6 4,45 

5 – 3 1,6 18,1 9,85 

3 – 1 25,1 48,6 36,85 

1 – 0,5 5,3 17,5 11,4 

0,5 – 0,1 2,1 3,4 2,75 

0,1 – 0,05 2,8 5,8 4,3 

0,05 – 0,01 4,6 21,2 12,9 

0,01 – 0,005 4,0 17,2 10,6 

<0,005 3,1 8,3 5,7 
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Одночасно проводили вимірювання концентрації ІВМ в результаті відстою-

вання. Відібрані проби до відстоювання і після аналізували на вміст ІВМ методом 

атомно-абсорбційної спектрофотометрії, який був описано у 2 розділі. 

Вимірювання всіх величин проводили не менше 6 разів, потім експеримента-

льні дані обробляли методом найменших квадратів відповідно до [213, 214].  

Результати досліджень наведені в таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.8. 

Ефект вилучення іонів важких металів з ЗС МБП відстоюванням 

 

Іон  

металу 

Концентрація до 

відстоювання, мг/дм3 

Концентрація після  

відстоювання, мг/дм3 

Зниження  

концентрації,% 

цинк 2,48 – 4,5 1,9 – 3,3 25 

мідь 1,6 – 2,4 0,8 – 2,1 27,5 

нікель 0,01 – 5,6 0,01 – 4,6 17,8 

хром III 0,01 – 1,1 0,01 – 0,9 18,02 

свинець 0,02 – 2,4 0,01 – 1,87 22,3 

 

Ефективно проводити відстоювання ЗС машинобудівних підприємств протя-

гом 2 – 2,5 годин, тому що при цьому БСК5 знижується на 76 – 80%, осідає 75 – 80% 

зважених речовин і витягуються 70 – 75% нафтопродуктів. Ефективність вилучення 

солей важких металів знаходиться в інтервалі 14,7 – 25%. Зниження концентрації 

ІВМ відбувається за рахунок сорбції на зважених речовинах. 

Проведені дослідження свідчать про низьку ефективність методу відстоюван-

ня для видалення ІВМ і недостатній витяг нафтопродуктів і зважених речовин. Ви-

никає необхідність пошуку методів доочищення ЗС промислових підприємств після 

відстоювання. Особливу увагу потрібно приділити вилученню солей важких мета-

лів. 
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3.5. Дослідження процесу електрокоагуляційного очищення зливових 

стоків машинобудівних підприємств 

 

Під час дослідження процесу відстоювання зливового стоку ПАТ «ФЕД» 

(м. Харків) та АТ «ХТЗ» було встановлено низьку ефективність цього методу. Такий 

метод не дозволяє знизити концентрації нафтопродуктів і зважених речовин до рів-

ня, що дозволяє скинути ЗС після відстоювання в водоймище або використовувати 

його для технологічних цілей на промисловому підприємстві. Тому необхідно вико-

ристовувати методи доочистки ЗС промислових підприємств після відстоювання. 

При цьому особлива увага була приділена вилученню солей важких металів. 

У процесі виконання дисертаційного дослідження для отримання солей важ-

ких металів був обраний метод електрокоагуляційного очищення ЗС, так як його 

можна використовувати для очищення стічних вод практично з будь-якими доміш-

ками колоїдного ступеню дисперсності, завдяки високій сорбційній здатності гідро-

ксидів металів, які отримано електрохімічним розчиненням анодів. Цей метод легше 

автоматизувати, тому експлуатація очисних споруд з використанням електрокоагу-

ляційних установок простіше, ніж реагентних. Це особливо актуально, враховуючи 

періодичність надходження зливових вод. 

Зливові води характеризуються високим вмістом солей, що дозволяє віднести 

їх до категорії електролітів, а тому ці води забезпечують високу ефективність проті-

кання процесів електролізу з найменшими втратами електроенергії.  

Вилучення з зливових вод в процесі електрокоагуляції розчинених речовин 

обумовлено здатністю катіонів Аl3 + і Fe3+ до комплексоутворення, при якому ком-

плексоутворюючі іони конкурують з групами ОН- за координаційні ділянки гідрок-

сидів і ймовірність координаційного впровадження залежить від їх концентрації і 

значення рН середовища. Агрегати, що утворилися в результаті взаємодії частинок з 

іонами металів або продуктами їх гідролізу, флотуються бульбашками газу, який 

утворюється на електродах. Вибір режимів електрокоагуляційного очищення вод 

визначається ефективністю вилучення домішок з води, тобто залишковим змістом 
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забруднень в розчині після завершення процесу очищення. Основними факторами 

електрокоагуляційного очищення є залишкова концентрація частинок забруднень і 

концентрація електрогенерованого коагулянту, який переходить в воду в процесі 

електролізу. У даній роботі використана лабораторна установка для дослідження 

електрокоагуляційного очищення зливових вод від зважених речовин, нафтопродук-

тів і ІВМ, схема якої представлена на рис. 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7– Схема експериментальної установки очищення 

ЗС методом електрокоагуляції 

 

Установка включає: ємність з вихідною зливовою водою 1, модельну установ-

ку електрокоагулятора 2, ємність для збору піни 3, ємність очищеної технічної води 

4, випрямляч електричного струму 5, витратомір води 6. 
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Зливова вода заливається в приймальну ємність 1. Далі вода, надходить в еле-

ктрокоагулятор 2, при заданій витраті (об'ємній швидкості) води, де обробляється 

електрогенерованим коагулянтом і електролізними газами. 

Піна, що виділяється на поверхні води, збирається в ємність для збору шламу і 

піни 3. Задана експериментом величина електричного струму на електродах елект-

рокоагулятора підтримується за допомогою лабораторного випрямляча електрично-

го струму 5 типу ВСА-5. 

Оцінка експериментальних даних проводилася безпосередньо після обробки 

води в електрокоагулятором. Результати проведених досліджень комплексного 

очищення зливових вод машинобудівного підприємства ПАТ «ФЕД» від зважених 

речовин (З.Р.), нафтопродуктів (Н.П.), та іонів важких металів наведено у таблиці 

3.9. 

 

Таблиця 3.9. 

Результати дослідження очищення ЗС на лабораторній установці 

 

 

Концентрації забуднюючих речовин, мг/дм3 

Час  

відстоюван-

ня 

год.  

Сила 

струму, 

А 

 

 

Початкові 

 

 

Кінцеві 

Д
о
 е

л
ек

тр
о
к
о

а-

гу
л
я
ц

ії
 

П
іс

л
я
 е

л
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 Pb Zn Cu Ni Pb 

340 28 1,1 0,12 0,12 0,41 3,3 - 0,03 - 0,01 0,03 1,5 5.0 500 

260 34 0,8 0,23 0,09 0,3 2,4 - 0,01 - - - 2,0 3.0 600 

490 24 0,6 0,42 0,11 0,89 4,3 0,09 0,01 0,015 - 0,05 2,0 3,0 500 

620 38 1,2 0,56 0,32 1,1 5,4 0,21 0,03 0,01 0,02 0,05 2,5 4,0 500 

730 29 1,3 0,83 0,42 1,35 10 0,13 0,02 0,01 0,02 0,04 2,5 10 600 
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Експеримент проводився на основі повного факторного експерименту типу 

ПФЕ-23 [215]. Відбір експериментальних даних проводився безпосередньо після об-

робки води в електрокоагуляторі. За критерій оцінки очищення була обрана залиш-

кова величина домішок, що визначається за концентрацією ІВМ. 

При числі факторів k = 3 маємо повнофакторний експеримент (ПФЕ-23), необ-

хідну кількість дослідів n = 8. Експериментальні точки розташовані в вершинах куба 

з центром на початку координат, який наведено на рис.3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8– Розташування експериментальних точок 

 

Матриця планування повнофакторного експерименту (ПФЕ-23)наведено в таб-

лиці 3.10. 

Х1 

Х2 

Х3 

1 2 

3 
4 

5 
6 

7 8 
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Таблиця 3.10. 

Матриця планування повнофакторного експерименту (ПФЕ-23) 

 

          

№ 

досліду 

х0 x1 х2 х3 х4 = х1х2 х5 =х1х3 х6 = х2х3 х7 =х1х2х3 z 

1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 z01 

2 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 z02 

3 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 z03 

4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 z04 

5 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 z05 

6 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 z06 

7 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 z07 

8 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 z08 

 

У виділеному фрагменті таблиці 3.8 розташована матриця планування МП. 

Допоміжні (не активні) фактори х4, х5, х6, х7 введені для того, щоб зробити модель 

лінійною. 

Математична модель має наступний вигляд: 

.xaxaxaxaxaxaxaxaa

xxxaxxaxxaxxaxaxaxaaZ

7

1i

ii776655443322110

32173263152143322110








(3.1.) 
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Узагальнюючи розгляд ПФЕ, відзначимо наступні його властивості: 

Симетричність щодо центру експерименту, тобто алгебраїчна сума елементів 

вектор-стовпця кожного фактору дорівнює нулю; 





n

1i

ij m,1j,0x

, (J – номер фактору). 





n

1i

2
ij m,1j,nx

 – умова нормування. 

 

ортогональність: 




n

1i

ikij kj;m,0k;m,0j,0xx

. 

 

Ротатабельность – однакова точність передбачення значення функції відгуку 

на рівних відстанях від центру експерименту. Точки експерименту лежать на повер-

хні сфери, центром якої є точка основного рівня (гіперкуб факторного простору 

вписується в кулю). 

Переваги даного ПФЕ: 

Простота визначення коефіцієнтів моделі ai: 

n

zr
a i

i

),(



 

 

Кожен з коефіцієнтів ai характеризує вплив тільки «свого» фактору хi на фун-

кцію відгуку. 



95 

 

9
5
 

 

Фактори, коефіцієнти при яких малі в порівнянні з іншими, були виведені зі 

складу рівняння (моделі) без перерахунку коефіцієнтів. 

Можливість будувати моделі у вигляді неповного полінома 2-го порядку і, та-

ким чином, враховувати ефекти взаємодії ( «змішування») чинників. Це особливо 

важливо при проведенні хімічних дослідів, коли ефекту взаємодії можна надати са-

мостійний сенс. 

Проводилось кодування факторів (див. табл. 3.9.) 

 

Таблиця 3.11. 

Таблиця кодування факторів 

 

Рівні Інтервали Фактори 

факторів варіювання Величина 

струму, 

 мА (t1) 

Витрата стічної 

води, 

 дм3 (t2) 

Час відстою-

вання, 

год (t3) 

Основний 

 рівень α 

0 3 0,3 3 

інтервал  

варіювання β 

1 2 0,2 2 

верхній  

рівень t + 

+1 5 0,5 5 

Нижній  

рівень t- 

-1 1 0,1 1 

реальні 

 фактори ti i

ii

i

t
x






 2

31

1




t
x  

 
2

33

3




t
x

 

 

де t1, t2, t3 – позначені реальні, некодовані чинники. 
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Матриця повного факторного експерименту типу ПФЕ-23 , представлена в таб-

лиці 3.12. 

Таблиця 3.12. 

Матриця повного факторного експерименту типу ПФЕ-23 

 

№ 

 

X1 X2 Х3 

 

Ni, 

мг/дм3 

(Y1) 

Zn, 

мг/дм3 

(Y2) 

Cu, 

мг/дм3 

(Y3) 

Pb, 

мг/дм3 

(Y4) 

Cr + 3, 

мг/дм3 

(Y5) 

1 -1 -1 +1 0,13 0,1 0,09 0,17 0,09 

2 -1 +1 +1 0,25 0,13 0,10 0,21 0,15 

3 +1 -1 +1 0,05 0,1 0,08 0,1 0,075 

4 +1 +1 +1 0,09 0,09 0,09 0,12 0,09 

5 -1 -1 -1 0,27 0,23 0,27 0,47 0,22 

6 -1 +1 -1 0,34 0,27 0,19 0,44 0,21 

7 +1 -1 -1 0,2 0,20 0,26 0,34 0,17 

8 +1 +1 -1 0,23 0,24 0,28 0,39 0,23 

 

Проведені розрахунки (див. додаток В) дозволили отримати математичні мо-

делі в кодованих факторах(формули 3.3-3.7) : 

 

Модель для Ni+2 , 

YNi
+2 =0,2-0,048х1+0,03х2-0,07х3-0,02х1х2-0,008х1х3+0,01х2х3-0,005х1х2х3.               (3.3) 

 

Модель для Zn+2  

YZn
+2 =0,18-0,016х1+0,011х2-0,06х3-0,006х1х2+0,001х1х3-0,011х2х3-0,004х1х2х3 .          (3.4) 

 

Модель для Cu+2    

YCu
+2 =0,15-0,025х1+0,003х2-0,065х3+0,01х1х2+0,012х1х3+0,005х2х3-0,012х1х2х3 .    (3.5) 
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Модель для Pb+2  

YPb
+2 =0,28-0,044х1+0,009х2-0,13х3+0,004х1х2+0,004х1х3+0,006х2х3-0,014х1х2х3 .        (3.6) 

 

Модель для Cr + 3 

YGr
+3=0,16-0,015х1+0,0125х2+0,055х3+0,005х1х2-0,0025х1х3+0,005х2х3- 

-0,0175х1х2х3 .                                                                                                                                                               (3.7) 

Оцінка значущості коефіцієнтів моделі проводилася на основі критерію, вико-

нання котрого підтверджувало значимість коефіцієнту[215]: 

 

                                                          ,                               (3.8) 

де tкр критерій розподілу Стьюдента для довірчої ймовірності 95% і числа сту-

пенів свободи φ = 8 (tкр = 2,306); 

Si - середньоквадратичне відхилення, яке визначається за формулою: 

 , 

(3.9) 

де φ - число ступенів свободи (φ = 8); 

SR-дисперсія, яка визначається за формулою: 

 ,                                  (3.10) 

 

де yi - експериментальні значення концентрацій солей металів; 

yрозр.- експериментальні значення концентрацій солей металів. 

 

При оцінці значущості коефіцієнтів для нікелю коефіцієнт а7 виявився не зна-

чущим ( табл. В.6 ), тому модель для нікелю перетворено в наступний вигляд: 

 

YNi
+2 =0,2-0,048х1+0,03х2-0,07х3-0,02х1х2-0,008х1х3+0,01х2х3 .                                   (3.11) 
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Оцінка значущості коефіцієнтів моделей для цинку, міді, свинцю і хрому (див 

додаток В) показала, що всі коефіцієнти математичних моделей значимі, що доведе-

но виконанням умови ( формула 3.8). 

Для перевірки гіпотези про адекватність отриманих моделей використовували 

критерій Фішера[215 ]. Отримана модель вважалася адекватною, якщо виконувалася 

умова: 

 

 ,                                            (3.12) 

 

де Fтабл.-табличне значення критерію Фішера для достовірної ймовір-

ності 95% і числа ступенів свободи ,яка в цьому випадку дорівнює 8. 

Fрозр.-розрахункове значення, яке визначається за формулою: 

 

 , 

(3.13) 

 

де Yi - експериментально отримані значення концентрацій солей  

металів; 

Yрозр. і Yсеред.розр. - розрахункові і середні розрахункові значення 

концентрацій солей металів, отримані за побудованими математични-

ми моделями; 

m - кількість факторів, що впливають на значення концентрації 

(величина струму, витрата стічної води і час відстоювання m = 3); 

n - кількість спостережень( n = 8). 

 

За результатами перевірки (див. Додаток Г) всі побудовані математичні моделі 

(3.3- 3.7, 3.11) були визнані адекватними. 
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При підстановці в ці моделі виразів реальних факторів (останній рядок таблиці 

кодованих факторів) маємо формули 3.13-3.17. 

 

Модель для Ni+2 , 
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Модель для Zn+2  
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Модель для Cu+2  
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Модель для Pb+2  
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Модель для Cr +3 
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Після проведених обчислень остаточно маємо моделі 3.18.-3.22.: 

 

Модель для Ni+2  

YNi
+2=0,31-0,0033t1+0,225 t2-0,047t3-0,05 t1t2-0,002 t1t3+ 0,021t2t3 .              (3.18) 

 

Модель для Zn+2  

YZn
+2=0,26-0,009 t1+0,14 t2-0,027 t3-0,018 t1t3-0,013 t2t3-0,005 t1 t2t3 .          (3.19) 

 

Модель для Cu+2   

YCu
+2=0,38-0,043 t1+0,008 t2-0,06 t3+0,7t1t2+0,05t1t3+0,06 t2t3- 0,015t1t2t3 .       

                                                                                                                              (3.20) 

 

Модель для Pb 

YPb
+2=0,61-0,044 t1+0,04 t2-0,09 t3+0,062t1t2+0,006 t1t3+ 0,068t2t3-0,018t1t2t3 . 

 (3.21) 

 

Модель для Cr + 3 

YCr
+3=0,32-0,029 t1+0,062t2-0,05 t3+0,08t1t2+0,006 t1t3+ 0,08t2t3-0,023t1t2t3 .   

                                                                                                                              (3.22) 

 

 Провівши порівняльний аналіз значень коефіцієнтів отриманих моделей 

(3.18) – (3.22) можна зробити висновок, що саме час відстоювання після електрокоа-

гуляції має найбільший вплив на зниження залишкової концентрацій солей важких 

металів у зливових водах МБП.  

Для оцінки впливу часу відстоювання здійснено чисельне моделювання при 

різної щільності електричного струму (рис. 3.9 – 3.11).  
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а) 

 

б) 

 

 Рисунок 3.9 – Залежність концентрацій ІВМ: нікелю (а), цинку (б), від 

щільності електричного струму та часу відстоювання після електрокоагуляції 
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– Концентрація, при щільності струму 2 А/м3 
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а) 

 

б)  

 

Рисунок 3.10 – Залежність концентрацій ІВМ: міді (а), свинцю (б), від щільно-

сті електричного струму та часу відстоювання після електрокоагуляції 
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Рисунок 3.11 – Залежність концентрацій свинцю хрому від щільності електри-

чного струму та часу відстоювання після електрокоагуляції 

 

Наведені на рис. 3.9–3.11 дані також свідчать про те, що збільшуючи час 

відстоювання можна підвищити ефективність очищення при меншій щільності 

струму і навпаки, підвищуючи щільність струму можна зменшити необхідний час 

на відстоювання. Цікавим також є те, що для певних металів збільшенням часу 
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104 

 

1
04
 

 

щільності струму в інтервалі 2–50 А/м3 табл. 3.13. 

Таблиця 3.13. 

Залежності залишкової концентрації важких металів (у) від часу 

відстоювання (х) 

 

Вид  

забруднення 

Щільність 

струму, А/м3 

Рівняння регресії апроксимуючих 

кривих 
R2 

Ni 

2 y = 0,0049x
2
–0,0723x+0,4671 0,9975 

10 y = 0,0177x
2
–0,2037x+0,58 0,989 

50 y = 0,0133x
2
–0,1688x+0,5543 0,9975 

Zn 

2 y = 0,0123x
2
–0,1527x+0,5 0,9924 

10 y = 0,0088x
2
–0,1219x+0,4786 0,9955 

50 y = 0,0145x
2
–0,1712x+0,51 0,9851 

Cu 

2  y = 0,0031x
2
–0,069x+0,35 0,9919 

10 y = 0,0069x
2
–0,1047x+0,3994 0,9837 

50 y = 0,0105x
2
–0,1285x+0,3947 0,9796 

Pb 

2  y = 0,024x
2
–0,2914x+0,8797 0,9973 

10 y = 0,0143x
2
–0,2142x+0,8207 0,9999 

50 y = 0,0267x
2
–0,3088x+0,8763 0,9879 

Cr+3 

2 y = 0,0069x
2
–0,1047x+0,3994 0,9837 

10 y = 0,0031x
2
–0,069x+0,35 0,9919 

50 y = 0,0105x
2
–0,1285x+0,3947 0,9796 

 

Отримані залежності дозволяють визначити тривалість відстоювання після 

електрокоагуляції для досягнення необхідного ступеня очищення при заданих па-

раметрах щільності струму. 
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Математична обробка результатів експериментів виконувалася за допомо-

гою програмного пакета Statistica, призначеного для статистичної обробки даних 

експериментальних досліджень, встановлення взаємозалежностей факторів впли-

ву та відгуку, поданням їх у графічному вигляді та побудовою на основі цього ре-

гресійних моделей для заданих параметрів.  

Обробка експериментальних результатів методом регресійного аналізу в 

програмі Statistica дозволила отримати наступні узагальнюючі рівняння (форму-

ли(3.23)–(3.27)) залежності концентрації забруднюючих речовин (С мг/дм3) від 

часу відстоювання (Т, год) та щільності струму (I, А/м3). 

За допомогою отриманих рівнянь були встановлені взаємозалежності фак-

торів впливу та відгуку із поданням їх у графічному вигляді (рис. 3.12 – 3.14) 

 

СNi=0,4761–0,049Т–0,0193І+0,0023Т
2,                        (3.23) 

 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Залежність концентрації іонів нікелю (C, мг/дм3) від часу 

відстоювання (Т, год) та щільності струму (I, А/м3) 
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             СZn
+2=0,3556–0,0507∙T–0,0049∙I+0,0022∙T 

2 ,                     (3.24) 

 

 
а) 

 

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

2
,                      (3.25) 

 
б) 

 

Рисунок 3.13 – Залежність концентрації іонів металів (C, мг/дм3) :цинку (а), 

міді (б ) від часу відстоювання (Т, год) та щільності струму (I, А/м3) 
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СPb
+2=0,6059–0,0954∙T–0,0089∙I+0,0041∙T

2
,                         (3.26) 

 
а) 

 

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

2
 .                             (3.27) 

 

 
б) 

 

Рисунок 3.14 – Залежність концентрації іонів металів (C, мг/дм3) : свинцю (а), 

хрому (б) від часу відстоювання (Т, год) та щільності струму (I, А/м3) 
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Аналіз досліджень зниження концентрації солей важких металів (див. рис 3.12 

– 3.14) виявив оптимальні параметри для вилучення Ni2+ та Pb2+ – щільність струму 

– 50 А/м3 та час відстоювання після електрокоагуляції – 9 год, Cu2+ та Zn2+ – час від-

стоювання після електрокоагуляції – 12 год і Cr3+ – щільність струму – 10 А/м3 та 

часу відстоювання після електрокоагуляції 4 год. Отримані залежності дозволяють 

визначити конкретні умови очищення ЗС від ІВМ. 

 

Висновки до розділу 3. 

 

1. Проведено дослідження забрудненості ЗС ПАТ «ФЕД» (м. Харків), який по-

казав факт формування слабо - і сильно забруднених стоків у залежності від харак-

теристики технологічного процесу. 

2. Досліджено закономірності змінювання концентрацій забруднюючих речо-

вин під час зливи, показано, що максимальна кількості забруднень надходять з до-

щами малої чи середньої інтенсивності і найбільш концентрована частина ЗС надхо-

дить протягом 1800 с. після початку зливи. 

3. Проведено біотестування зливових стоків машинобудівного підприємства 

на прикладі заводу ПАТ «ФЕД» (м.Харків) показали, що відповідно до класифікації 

рівнів токсичності характеризує зливові води заводу ПАТ «ФЕД» як середньо ток-

сична, 4 клас токсичності. 

4. Досліджено процес відстоювання ЗС МБП, та визначено, що найбільш інте-

нсивне процес очищення проходить на протязі 2-2,5 год., відзначена низька ефекти-

вність відстоювання для вилучення іонів важких металів 14,7 – 27,5%. Запропонова-

но видалення завислих речовин та нафтопродуктів із ЗС проводити методом відсто-

ювання терміном до 2,5 год, а для доочищення використовувати електрокоагуляцію.  

5. Проведено дослідження процесу електрокоагуляційного очищення ЗС МБП, 

за результатом якого проведено математичного моделювання і встановлено оптима-

льні параметри (щільність струму та час відстоювання після електрокоагуляції) для 

вилучення іонів важких металів. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПОКРАЩЕННЯ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ШЛЯХОМ ВІДВЕДЕННЯ І ОЧИЩЕННЯ ЗЛИВОВИХ СТОКІВ  

 

Проведені в рамках цієї роботи дослідження, а також узагальнення даних з 

проектування і експлуатації схем відведення, акумулювання, методів і споруд для 

очистки ЗС, які наведені у джерелах науково-технічної інформації, дозволяють роз-

робити ряд нових технологічних рішень, які наведено у 4 розділі. 

 

4.1 Екологічні вимоги до ступеню очищення зливових стоків підприємств 

Основними забруднюючими компонентами зливових стоків промислових під-

приємств є зважені речовини, нафтопродукти і специфічні забруднюючі речовини, 

які не характерні для зливового стоку з селітебної території: сполуки важких мета-

лів, емульсовані нафтопродукти та інші специфічні домішки (див. 2 розділ). З огляду 

на негативний вплив поверхнево-зливового стоку на якість води в водоймах, перс-

пективним є очищення і використання ЗС для технічного водопостачання. Якісний і 

кількісний склад зливового стоку, що утворюється на майданчиках промислових 

підприємств, вимоги до води при скиданні або при подальшому використанні ви-

значають ступінь очищення ЗС. 

Законом України «Про тваринний світ» все річки країни віднесені до категорії 

рибогосподарського призначення. Зливові стоки, що скидаються у водні об'єкти, 

можуть містити домішок не більше гранично допустимих концентрацій (ГДК) [216] 

їх у водоймі без урахування їх змішування [135]. 

При використанні зливового стоку в якості технічної води на виробництві ви-

моги до її якості можуть бути значно знижені. Необхідна ступінь очищення зливо-

вих стоків визначається необхідністю і ступенем їх подальшого використання. Мо-

жливі наступні варіанти використання очищених ЗС: гідротранспорт матеріалів, по-

лив та миття території, гасіння коксу, мийка транспорту, підживлення «чистих» 
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оборотних циклів охолодження, охолодження трансформаторів, гальванічні вироб-

ництва, підживлення парокотельного обладнання. 

Коли використання ЗС в технічному водопостачанні підприємства неможливо, 

допускається його відведення у водні об'єкти. Місця випуску ЗС в ВО узгоджуються 

з органами по регулюванню використання і охороні вод, санітарно-

епідеміологічною службою та рибоохороною. 

При цьому зливовий стік обов'язково повинен підлягати очищенню від домі-

шок, що плавають, нафтопродуктів зважених речовин і специфічних домішок. В 

особливих випадках, при узгодженні з відповідними органами, очищений зливовий 

стік можна направляти в міську каналізаційну мережу [216]. 

 

4.2 Розробка раціональних схем відведення стоків з території машинобу-

дівних підприємств 

Розробка раціональних схем відведення ЗС з території промислових підпри-

ємств виконується згідно з вимогами [216], що забезпечують охорону водних об'єк-

тів від забруднень. 

Раптовість утворення, різкі коливання витрати та кількості забруднюючих ре-

човин в ЗС (див. 2 розділ) ускладнює вирішення питань очищення і використання 

цих стоків. Результати дослідження, проведені в рамках даної роботи, показали, що 

на території машинобудівних підприємств формуються слабо і висококонцентровані 

дощові стоки в залежності від характеристики технологічного процесу. 

Для зниження навантаження на загальний стік, раціонально вилучати макси-

мальну кількість забруднюючих речовин з найбільш концентрованих стоків, а потім 

використовувати їх для технічних цілей. 

Слабоконцентровані стоки, які не потребують ретельного очищення від спе-

цифічних домішок, потрібно піддавати очищенню на локальних очисних спорудах 

шляхом відстоювання, використовувати на виробництві або скидати в водний об'єкт. 

Таким чином, виникає необхідність розробки систем зливової каналізації, що 

дозволяють розділяти слабо і висококонцентровані стоки з метою вилучення найбі-
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льшої кількості домішок при зниженні витрат на будівництво та експлуатацію очис-

них споруд. 

У розділі 1.3 були розглянуті варіанти відведення ЗС з території промислових 

підприємств. Однак особливості формування якісного і кількісного складу зливово-

го стоку підприємств і сучасні вимоги до очищення цих стоків викликають необхід-

ність розробки нових схем відведення ЗС підприємств. 

В результаті аналізу існуючих систем дощової каналізації підприємств були 

розроблені найбільш раціональних схеми відведення зливового стоку, представлені 

на рис. 4.1-4.4. Розглянемо основні з них. 

Найбільш зручною і простою є схема відведення ЗС, розроблена в НТУ «ХПІ» 

за участю автора ( див. рис. 4.1), що включає дощоприймальні колодязі 1, колектор 

для відведення «умовно-чистих» вод у водойму 2, колектор відводу вод 3 з найбільш 

забруднених ділянок 4 на локальні очисні споруди 5, резервуар-накопичувач очище-

ного ЗС 6, трубопровід відведення очищеного стоку на виробництво 8 і трубопровід 

для скидання очищеного стоку 7 у водний об'єкт. 

Система працює наступним чином: зливовий стік, що збігає по поверхні до-

рожнього покриття, потрапляє через дощоприймачі 1 в колектор для відведення 

"умовно-чистих" стоків 2 і без очищення відводиться у водний об'єкт. Сильно за-

бруднені стоки з найбільш забруднених ділянок 4 потрапляють на очисні споруди 5 

через колектор відводу сильно забруднених стоків 3. 

Очищений стік потрапляє в резервуар очищеної води 6. Потім з цього резерву-

ара вода прямує по колектору 8 на повторне використання для технічного водопо-

стачання підприємства або колектором 7 очищену воду відводять для розведення ЗС 

при скиданні у водний об'єкт стоків з "умовно чистих" ділянок. 

Використання запропонованої системи зливової каналізації дозволить прово-

дити очистку найбільш забрудненого стоку, що знизить площу для будівництва очи-

сних споруд та підвищить надійність роботи системи за рахунок акумулювання і 

очищення найбільш забрудненого ЗС. 
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Рисунок 4.1 – Рекомендована основна система зливової каналізації: 

1 – дощоприймальні колодязі; 

2 – колектор для відведення «умовно-чистих» вод у водойму; 

3 – колектор відводу вод з найбільш забруднених ділянок; 

4 – найбільш забруднені ділянки; 

5 – локальні очисні споруди; 

6 – резервуар-накопичувач очищеного ЗС; 

7 – трубопровід відведення очищеного стоку на виробництво; 

8 – трубопровід для скидання очищеного стоку у водний об'єкт.  

 

Застосування запропонованої системи зливової каналізації призводить до ски-

дання розведеного неочищеного стоку з «умовно чистих» ділянок, що можливе ли-

ше при узгодженні з органами по регулюванню використання і охорони вод, рибоо-

хороні і санітарно-епідеміологічною службою. 

Для підприємств, на яких концентрації забруднюючих речовин в зливовому 

стоці з усіх водозбірних ділянок не відповідають нормам скидання у водоймище, 

пропонується схема зливової каналізації, яка представлена на рис. 4.2. 
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Система включає дощоприймальні колодязі 1, колектор 2 для відводу «умов-

но-чистих» вод у відстійник накопичувач 6, колектор відводу вод 3 з найбільш за-

бруднених ділянок 4 на локальні очисні споруди 5, трубопровід відведення очище-

ного стоку на виробництво 7 і трубопровід для скидання надлишку очищеного стоку 

у ВО-8. 

 

 

Рисунок 4.2 – Система зливової каналізації з відстійником-накопичувачем: 

1 – дощоприймальні колодязі; 

2 – колектор для відведення «умовно-чистих» вод у водойму; 

3 – колектор відводу вод з найбільш забруднених ділянок; 

4 – найбільш забруднені ділянки; 

5 – локальні очисні споруди; 

6 – резервуар-накопичувач; 

7 – трубопровід відведення очищеного стоку на виробництво; 

8 – трубопровід скидання надлишку очищеного ЗС у водний об'єкт.  
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Працює система таким чином. Зливовий стік, що збігає по поверхні дорожньо-

го покриття, потрапляє через дощоприймачі 1 в колектор для відведення "умовно-

чистих" стоків 2 і відводиться в відстійник-накопичувач 6. сильно забруднені стоки 

з найбільш забруднених ділянок 4 через колектор відводу сильно забруднених сто-

ків 3, потрапляють на очисні споруди 5 . Очищений стік потрапляє у резервуар-

накопичувач 6, з якого вода прямує по колектору 7 на повторне використання для 

технічного водопостачання підприємства або колектором 8 надлишок очищеного 

стоку відводять у водний об'єкт. 

Застосування запропонованої системи каналізації, дозволяє проводити глибоке 

очищення найбільш забрудненого зливового стоку, очищати «умовно чисті» ЗС і 

стоки після глибокого очищення відстоюванням, що дозволить знизити витрати і час 

на очистку, дозволить використовувати очищений ЗС для технічних потреб підпри-

ємства, забезпечить дотримання сучасних вимог до скидання зливових вод.  

Однак використання запропонованої системи зливової каналізації призводить 

до змішування і подальшого спільного очищення стоку з «умовно чистих» ділянок і 

з забруднених ділянок. Це прийнятне для тих підприємств, на яких концентрації за-

бруднень ЗС з «умовно чистих» ділянок незначно перевищують концентрації забру-

днень в очищеному ЗС із забруднених ділянок. 

Ці недоліки можна усунути, використовуючи для відведення ЗС з території 

підприємства систему, наведену на рис. 4.3. 

Система складається з дощоприймальних колодязів 1, колектору 2 для відводу 

«умовно-чистих» вод у відстійник проточного дії 9, колектору відводу вод 3 з най-

більш забруднених ділянок 4 на локальні очисні споруди 5, трубопровода для відве-

дення очищеного стоку на виробництво 7, трубопроводу для скиду надлишку очи-

щеного стоку у ВО-8, трубопроводу 10 для відведення очищеного стоку в резервуар-

накопичувач очищеного ЗС 6. 
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Рисунок 4.3 – Система відведення ЗС з додатковим відстійником: 

 

1 – дощоприймальні колодязі; 

2 – колектор для відведення «умовно-чистих» вод у водойму; 

3 – колектор відводу вод з найбільш забруднених ділянок; 

4 – найбільш забруднені ділянки; 

5 – локальні очисні споруди; 

6 – резервуар-накопичувач очищеного ЗС; 

7 – трубопровід відведення очищеного стоку на виробництво; 

8 – трубопровід для скидання очищеного стоку у водний об'єкт; 

9 – відстійник проточного дії; 

10 – трубопровід відведення очищеного ЗС в резервуар-накопичувач.  
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Відповідно до даної системи ЗС, що утворився, потрапляє через дощоприймачі 

1 в колектор для відведення "умовно-чистих" стоків 2 в відстійник проточного дії 9 і 

після відстоювання направляється трубопроводом 10 в резервуар - накопичувач 6. 

сильно забруднені стоки з найбільш забруднених ділянок 4 через колектор відводу 

сильно забруднених стоків 3, потрапляють на очисні споруди 5, після яких надхо-

дять у відстійник-накопичувач 6, з якого вода прямує по колектору 7 на виробницт-

во. Можливе повторне використання очищеного ЗС для технічного водопостачання 

підприємства або колектором 8 надлишок очищеного стоку може скидається у вод-

ний об'єкт. 

Запропонована система зливової каналізації дозволить проводити очистку 

найбільш забрудненого зливового стоку, що знизить площу для будівництва очис-

них споруд та підвищить надійність роботи системи за рахунок акумулювання і 

очищення найбільш забрудненого ЗС.  

Використання запропонованої схеми відведення ЗС дозволяє проводити очи-

щення відповідно до сучасних вимог, знижуючи до мінімуму вплив на екологічний 

стан водних об'єктів. До недоліків запропонованої системи можна віднести змішу-

вання і акумулювання сильно забруднених стоків після глибокого очищення з «умо-

вно чистими» стоками після відстоювання, склад яких може значно відрізнятися. Це 

може звузити сферу застосування очищеного ЗС. 

На підставі вивченого досвіду, проведених досліджень і розрахунків, найбільш 

перспективною, з точки зору автора, є система, представлена на рисунку 4.4. Засто-

сування цієї схеми дозволить уникнути недоліків попередньої схеми. 

Система складається з дощоприймальних колодязів 1, колектору 2 для відводу 

ЗС з «умовно-чистих» ділянок в відстійник проточного дії 3, трубопроводу 4 для 

відводу стоку після відстоювання для потреб технічного водопостачання; колектору 

5 для відводу надлишку «умовно чистого» стоку після відстоювання в водойму, ко-

лектору 7 відводу вод з найбільш забруднених ділянок 6 на спорудження глибокого 

очищення 8, трубопроводу 9 для відводу очищеного стоку для технічного водопо-

стачання, трубопроводу 10 для відведення надлишку очищеного стоку у водоймище. 
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Рисунок 4.4 – Система зливової каналізації з роздільним очищенням і викори-

станням ЗС: 

1 – дощоприймальні колодязі; 

2 – колектор для відведення «умовно-чистих» вод; 

3 – відстійник – накопичувач; 

4 – колектор відводу очищеного ЗС з «умовно чистих» ділянок на виробни-

цтво; 

5 – трубопровід скидання очищеного ЗС з «умовно чистих» ділянок у ВО; 

6 – найбільш забруднені ділянки; 

7 – колектор для відведення сильно забруднених ЗС; 

8 – локальні очисні споруди; 

9 – трубопровід відведення очищеного ЗС з сильно забруднених ділянок на 

виробництво; 

10 – трубопровід скидання очищеного ЗС з сильно забруднених ділянок во-

дний об'єкт. 
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Працює система таким чином. Зливовий стік, що збігає по поверхні дорожньо-

го покриття, потрапляє через дощоприймачі 1 в колектор для відведення "умовно-

чистих" стоків 2 на очисні споруди у вигляді відстійника-накопичувача 3, з якого 

очищені стоки колектором 4 відводяться для технічного водопостачання, а надли-

шок «умовно чистого» стоку після відстоювання трубопроводом 5 відводиться у во-

дойму.  

Сильно забруднені стоки з найбільш забруднених ділянок 6 через колектор 

відводу сильно забруднених стоків 7 потрапляють на очисні споруди глибокого 

очищення, що включають акумулюючи ємності 8, звідки колектором 9 подаються 

для технічного використання або трубопроводом 10 надлишок очищеного стоку 

скидається у водойму. 

Розподіл ЗС за ступенем забруднення з наступним очищенням за запропоно-

ваною схемою дозволяє відводити сильно забруднені ЗС для глибокого очищення і 

робити витяг основних забруднювачів з «умовно чистих» стоків, що дозволить роз-

ширити сферу застосування цих стоків після очистки, знизить витрати на очистку, 

підвищить надійність роботи очисних споруд. Запропонована схема відведення ЗС 

дозволяє здійснювати очищення відповідно до сучасних вимог. 

Вибір запропонованих схем для відведення ЗС стоків з території промислових 

підприємств здійснюється в залежності від характеру забруднення водозбірної тери-

торії, наявності площ для будівництва очисних споруд і ґрунтується на вимогах до 

очищення ЗС, які визначаються подальшим використанням очищених стоків. 

Таким чином, застосування рекомендованих вище систем відведення ЗС стоків 

з території промислових підприємств, зменшить навантаження на міські очисні спо-

руди, знизить витрати на будівництво і експлуатацію споруд очистки ЗС, дозволить 

запобігти забрудненню водоймищ, а очищений стік використовувати в промислово-

му водопостачанні. 
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4.3 Розробка технологічних схем і конструктивних елементів очищення 

зливових стоків машинобудівних підприємств 

 

Очищення зливових стоків з території промислових підприємств полягає в 

зниженні концентрацій забруднюючих речовин до вимог, що забезпечують охорону 

водних об'єктів від забруднень (див. Розділ 4.1). При розробці раціональних техно-

логічних схем очищення зливових стоків з території промислових підприємств не-

обхідно вибрати такі методи, які дозволяють забезпечити необхідний рівень очистки 

зливових стоків МБП. 

 

4.3.1 Рекомендовані технологічні схеми очищення зливового стоку маши-

нобудівних підприємств 

 

За результатами дослідження, проведеного в рамках даної роботи (див. 

2розділ), ЗС машинобудівних підприємств забруднений плаваючими механічними 

домішками, нафтопродуктами, завислими речовинами і іонами важких металів. То-

му вибір технологічної схеми був спрямований на вилучення основних забруднюва-

чів з ЗС МБП. 

При цьому потрібно керуватися рівнем вимог до якості води, обумовленим 

вимогами до води при скиданні, або при подальшому використанні в системі техні-

чного водопостачання підприємства. 

На рис. 4.5. наведені варіанти технологічної схеми очищення ЗС машинобуді-

вного підприємства ПАТ «ФЕД» м. Харків та АТ «ХТЗ». 

Ця схема є найбільш зручною і перспективною, схема (див. рис 4.5), і включає 

в себе очисні споруди: грати, пісковловлювачі, відстійники, відстійник-накопичувач 

установку для електрокоагуляційного очищення. 
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Рисунок 4.5 – Рекомендована схема очищення зливового стоку машинобудів-

них підприємств. 
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4.3.2 Основні конструктивні елементи, рекомендовані для споруд очистки 

зливових стоків МБП 

 

Грати 

Для виділення зі зливового стоку сміття і великих забруднень в складі очис-

них споруд доцільно використовувати брудоутримуючі решітки. Вони повинні вста-

новлюватися перед відстійними спорудами, якщо поверхневий стік надходить само-

пливом. При напірній подачі ЗС решітки встановлюють перед насосами. З огляду на 

періодичність надходження ЗС, решітки можуть бути немеханізовані. Збір сміття з 

решіток рекомендується проводити в бездощовий період. Сміття після збору збира-

ється в контейнери і утилізується. 

Пісколовки 

Для видалення найбільш важких суспензій (пісок, дрібний гравій ) повинні пе-

редбачатися пісколовки. Пісколовки можуть бути горизонтальні, тангенціальні. Як 

пісколовки можна використовувати гідроциклони, піскові бункери. Вибір типу піс-

коловки проводиться в залежності від наявності вільних площ, гідрогеологічної осо-

бливості територій. 

Відстійні споруди 

Для вилучення плаваючих домішок-нафтопродуктів, жирів і для видалення 

дрібнодисперсних зважених речовин при очищенні ЗС рекомендується використо-

вувати відстійні споруди (освітлювачі). 

Згідно [135], обсяг відстійних споруд потрібно приймати, виходячи з періоду 

одноразового перевищення розрахункової інтенсивності Р = 0,05-0,1 року. Передба-

чається, що при цьому уловлюється до 70% річного стоку. При цьому внаслідок си-

льних злив значна частина зливового стоку скидається у водойму, що не відповідає 

сучасним вимогам (див. Розділ 4.1). Тому рекомендується розміщення такого відс-

тійника, обсяг якого буде розрахований на прийом 100% зливового стоку.  

У випадках, коли розміщення відстійника такого обсягу неможливо, потрібно 

проектувати відстійник, який приймає максимальну кількість забруднюючих речо-
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вин, що надходять з найбільш забрудненої частиною зливи. У цьому випадку після 

заповнення відстійника надлишок зливових вод буде скидатися у водойму. При 

цьому необхідно погоджувати скидання у водоймище з відповідними природоохо-

ронними органами. Однак з огляду на негативний вплив ЗС на водні об'єкти, можна 

зробити висновок про необхідність очищення всього стоку. Для цього в умовах 

проммайданчика необхідно використовувати акумулюючи ємності, що дозволяють 

накопичувати надлишок ЗС і дають можливість проводити очистку в інтервалах від-

сутності атмосферних опадів. Як акумулюючи ємності повинні використовуватися 

типові відстійні споруди періодичної дії, земляні ставки. 

Для освітлення ЗС рекомендується використання типових відстійників прото-

чного або накопичувального дії. 

Всі типи відстійників потрібно обладнати пристроями для збору плаваючих 

частинок. Для цього у впускній частині відстійника потрібно встановлювати напів-

занурені щити і пристрої для збору та відведення нафтопродуктів і плаваючих за-

бруднень. В якості таких пристроїв потрібно застосовувати нафтозбірні лотки, по-

воротні щілинні труби, напівзатоплені воронки, насосні установки. Зібрані з повер-

хні плаваючі речовини, головним чином нафтопродукти, можуть пройти вторинну 

переробку після відділення води. У відстійниках повинні розміщуватися приямки 

для збору осаду. При цьому днище відстійника виконується з ухилом в бік приямка. 

Відстійники необхідно обладнати системою видалення осаду з-під води: скребкові 

механізми, мулоскреби, ілососи, гідроелеватори . 

При необхідності очищення ЗС до вимог, що пред'являються до технічної во-

ди, рекомендується здійснювати доочистку стоків за допомогою електрокоагуляції. 

 

4.4. Розробка апарату електрохімічної очистки ЗС МБП 

 

При розробці апарату очищення зливових вод, керувалися вимогами до очи-

щення ЗС, які визначаються в залежності від подальшого використання стоків. Та-

кож враховували можливості розміщення споруд очистки ЗС на території підприєм-
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ства. Для підприємства, розташованого в місті. яке не має достатніх площ, розмі-

щення споруд очистки ЗС займають великі площі, наприклад, ставки-накопичувачі 

або відстійники-накопичувачі неможливо. Тому для таких підприємств потрібно ви-

користовувати конструктивні елементи, які з одного боку забезпечують сучасні ви-

моги очищення, а з іншого – володіють невеликими розмірами. Також необхідно 

врахувати епізодичність надходження зливових стоків. Тому кращим вирішенням 

питання очищення ЗС підприємств є використання на ряду з застосуванням процесів 

відстоювання, електрокоагуляційного очищення. 

Як приклад можна привести технічні рішення по очищенню зливових стоків 

ПАТ «ФЕД» (м.Харків), запропоновані кафедрою «Безпеки праці та навколишнього 

середовища» НТУ «ХПІ», які були використані при розробці апарату електрохіміч-

ної очистки стічних вод, виконаної за участю автора цієї роботи. 

На рис. 4.6 схематично зображено апарат електрохімічної очистки стічних вод. 

Він складається з коридорного відстійника 1 з вертикальними перегородками 5, 

який обладнаний знімними гратами 2 для видалення великих механічних домішок, 

вертикальним напівзануреним щитом 3 для відсікання домішок, які спливають при-

стосуванням для відводу спливлих домішок 4, яке виконано у вигляді щілинної по-

воротною труби. У конструкцію апарату включено переливний патрубок для відво-

ду надлишку стоків 6. До складу апарату також входить камера електрокоагуляції 7, 

з полицями відстійник 8, вихідна камера 9, які розділені вертикальними перегород-

ками 10 з отворами 11, 12 для направлення потоку води. Труба, що з'єднує вихідну 

камеру з електродної камерою 13, виконана в обхід поличного відстійника і оснаще-

на вентилем 14. Електроди 15 розташовані в електродному відсіку 16, з якого стік 

надходить в розділовий пристрій 17, де з'єднується з водою, що надійшла через тру-

бу 18 з коридорного відстійника. Під коридорним відстійником 1, камерою електро-

коагуляції 7, обладнаної піновідводним пристроєм 23, камерою відстоювання 8, ви-

хідний камерою 9 розташовані приямки 20 для збору осаду і патрубки з вентиля-

ми 19. Вихідний патрубок 21 розташований у вхідній камері 9 для відведення очи-

щеної води з кишенею 22 для відбору очищеної води. 
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Рисунок 4.6 – 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 – карман; 

23 – піновідвідний устрій 
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Новизною апарата є включення до складу: поличного відстійника 8, який за-

безпечує високу ефективність очищення; труби 13, що з’єднує вихідну камеру з еле-

ктродною камерою, обладнаною вентилем 14, який дає можливість припинення еле-

ктрокоагуляції в разі необхідності зі зберіганням решти етапів очищення; перелив-

ного патрубка 6 для відведення надлишку ЗС, що дозволяє уникнути аварійних си-

туацій при потраплянні такої кількості стоків, яка перевищує об’єм відстійника, на-

приклад, при сильних зливах; приямків 20 та патрубків з вентилями 19, що розташо-

вані під коридорним відстійником, камерою електрокоагулювання, поличним відс-

тійником, вихідною камерою та дозволяють очищувати апарат шляхом змиву. 

Запропонований апарат електрохімічної очистки дозволяє ефективно очищати 

стоки, які містять нафтопродукти, специфічні розчинені домішки і велика кількість 

грубодисперсних домішок, зважених речовин, наприклад, зливові стоки з території 

МБП за рахунок ефективного поєднання процесів очищення зливових стоків мето-

дами відстоювання та електрокоагулювання, про що свідчать результати лаборатор-

них експериментів, які були проведені на натурних розчинах ЗС машинобудівних 

підприємств ПАТ «ФЕД» та АТ « ХТЗ» (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

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 
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Аналіз екологічної безпеки очищених ЗС за показниками токсичності підтвер-

див позитивний ефект від запропонованої системи очищення тому, що фактичний 

рівень токсичності встановлено рівним 1. Це характеризує ЗС ПАТ «ФЕД» як неток-

сичні – 1 клас токсичності, а результати біотестування на Daphnia magna Straus по-

казали, що всі проби не чинили гостру летальну токсичну дію.  

При використанні апарату можна зупиняти електрокоагуляцію в разі потреби 

зі збереженням інших етапів очищення. Використання апарату дасть можливість 

уникнути аварійних ситуацій при попаданні великої кількості стоків, яке перевищує 

обсяг відстійника, наприклад, при випаданні сильних злив. Це дозволить підвищити 

екологічну безпеку зливових стоків машинобудівних підприємств, зменшити витра-

ти на очистку і підвищити надійність та ефективність роботи апарату електрохіміч-

ної очистки. 

 

4. 5. Обґрунтування економічної ефективності проекту з відведення та 

очищення ЗС МБП. 

 

Доказом доцільності впровадження природоохоронного проекту є оцінка його 

економічної ефективності. Для прикладу була розглянута територія ПАТ «ФЕД», м. 

Харків, на території якого утворюється біля 16900 м3 зливового стоку (за даними, 

наданими підприємством).  

З огляду на екологічну небезпеку ЗС підприємства і пов'язану з цим необхід-

ність його очищення були розглянуті наступні технічні рішення для (ТР): 

-ТР№1 – технічне рішення передбачає відвід ЗС з території підприємст-

ва із застосуванням ґрат та дощоприймальних колодязів .Тому підприємство 

повинно оплачувати водовідведення всього стоку в міську каналізацію без 

очищення; 

-ТР№2 – технічне рішення передбачає відвід ЗС з території підприємст-

ва із локалізацією особливо небезпечних дільниць (джерел небезпечних інгре-
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дієнтів) на території підприємства із застосуванням систем локального очи-

щення. Підприємство очищує найбільш забруднену частину стоку (приблизно 

15% – 2535м3), а іншу частину "умовно чистих" дощових вод може скинути в 

у водний об'єкт без очищення; 

-ТР№3 – технічне рішення аналогічне ТР№2 тільки очищена вода не 

скидається в каналізацію а повертається на використання, як технічна вода, на 

виробництво. Очищений зливовий стік, об’ємом не менш 20% (у нашому ви-

падку 25% – 4225 м3) від загальної кількості використовуються для технічних 

потреб, інша частина скидається у ВО без очищення. 

Вартість дощоприймачів складається з вартості її окремих частин, труб, кана-

лів, дощоприймального колодязя . Ціна зливової каналізації «під ключ» в Україні 

[217]. 

Для підготовки ЗС перед очищенням в електрокоагуляторі використовується 

вапно негашене (вартість 2300 грн/т [218]).Ємності обираємо з пропозицій на сайті 

«Пожежні резервуари зберігання води. Для ТР№2 достатньо 20м3 ємності, для 

ТР№3 – 30м3. Накопичувальні ємності каналізації, стічних вод» вартість металевої 

ємності 10 м3 – 18500 грн [219]. 

Для доочищення ЗС у зворотному циклі на виробництві використовуються 

фільтри [220], випрямляч В-ТПЕ-500-275-1-УХЛ5 з мікропроцесорною системою 

управління [221, 222], насоси вихрові SPRUTQB 60 об'єм прокачки рідини, 2,1 м3 

/год [223]. 

Матеріал електродів – сталевий лист Ст45 [224]. Рекомендована доза заліза 

складає 15 гр/м3на год [225].Вартість електроенергії розрахуємо виходячи із вартості 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» – підприємств для 2 класу – 212 коп/ кВт (без ПДВ) та 

254,4 коп/кВт (з ПДВ) [226]. КП "Харківводоканал" тарифи, водовідведення встано-

вленні для споживачів Харківської області, які не є суб’єктами господарювання у 

сфері ЦВВ (населення, бюджетні організації, підприємства, інші)для споживачів – 

5,22 грн/м3 (без ПДВ), 6,264 грн/м3 з ПДВ, а за водопостачання – 10,21грн/м3 (без 

ПДВ), 12,252 грн/м3 з ПДВ № 521 від 09.04.2019 21.04.2019 [227]. Середня кількість 

https://sbk.ltd.ua/uk/rezervuari-stalevi/26-pozharnye-rezervuary-dlya-xraneniya-vody-nakopitelnye-emkosti-dlya-kanalizaczii-stochnyx-vod.html
https://sbk.ltd.ua/uk/rezervuari-stalevi/26-pozharnye-rezervuary-dlya-xraneniya-vody-nakopitelnye-emkosti-dlya-kanalizaczii-stochnyx-vod.html
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днів з дощем –123 (для м. Харків) [228].Основні економічні показники технічних 

рішень щодо очищення ЗС машинобудівних підприємств приведені в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2. 

Основні економічні показники технічних рішень щодо очищення ЗС та 

підготовки технічної води 

 

№  Показник ТР № 1 ТР № 2 ТР № 3 

1 2 3 4 5 

1. Вартість обладнання    

1.1 Дощоприймач на 300 п.м , тис.грн  141,00 141,00 141,00 

1.2 Кількість відстійників , шт - 2 3 

1.3 Вартість відстійників (резервуарів), тис. 

грн. 

- 37,0 55,5 

1.4 Електрокоагулятор (особлива конструк-

ція), тис. грн. 

- 300,0 300,0 

1.5 Фільтр змішаної дії, тис. грн.  - – 6,408 

1.6 Випрямляч електричного струму , тис. 

грн. 

 10,00 10,00 

1.7 Кількість насосів  - 2 3 

1.8 Вартість насосів, тис.грн. - 2,4 3,6 

1.9 Вартість допоміжної арматури і трубоп-

роводів (15% від вартості основного облад-

нання), тис. грн. 

21,15 73,56 77,48 

1.10 Транспортні витрати і вартість монтажу 

обладнання (80% від вартості основного і 

допоміжного обладнання) 

130 392,32 413,206 

1.11 Загальна вартість обладнання, тис.грн 292,15 956,28 1007,19 
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закінчення табл. 4.2 

1 2 3 4 5 

 Експлуатаційні витрати    

2. Вартість матеріалів    

2.1 Вага металевих електродів на рік, т  - 0,38 0,507 

2.2 Вартість металевих електродів, тис.грн за 1т 

Ст45 

- 26,8 26,8 

2.3 Вартість металевих електродів, тис.грн Ст45 на 

рік 

- 10,18 13,59 

3. Вартість реагентів    

3.1 Потреби у вапні, т. на рік - 0,2 0,3 

3.2 Вартість вапно, тис. грн./рік - 0,46 0,69 

4. Вартість електроенергії -   

4.1 Очищення води у електрокоагуляторі, кВт/год. - 40  60  

4.2 Кількість годин очищення у електрокоагуляторі, 

123 зливи на рік по 0,5 годині, годин на рік 

- 61,5  61,5  

4.3 Вартість витрат електроенергії на очищення у 

електрокоагуляторі, тис.грн на рік 

- 6,258 9,387 

4.4 Потужність насосів, кВт - 4  6  

4.5 Кількість годин роботи насосів на рік, год. - 123 123 

4.6 Вартість електроенергії на роботу насосів, 

тис.грн на рік 

- 1,251 1,877 

5. Додаткові витрати -   

5.1 Невраховані витрати ( 10 % від загальних екс-

плуатаційних), очищення дощоприймальних 

колодязів, тис. грн 

1,2 1,815 25,544 

6. Скид у міську каналізацію    

6.1 Об’єм скиду у каналізацію,м3 169000 0 0 

6.2 Витрати на водовідведення у міську каналізацію, 

тис.грн 

207,059 0 0 

6.3 Загальні експлуатаційні витрати, тис.грн. 208,259 19,965 28,1 

7. Прибуткова частина    

7.1 Річний об’єм очищених зливових стоків,м3 - 2535 4225 

7.2 Річний прибуток від використання очищених ЗС 

для технічних потреб, тис. грн.  

- - 51,765 

7.3 Річний прибуток за рахунок зниження витрат на 

відведення ЗС у міську каналізацію, тис. грн. 

- 207,059 207,059 

7.4 Річний прибуток від реалізації ТР, тис. грн. 208,259 207,059 258,824 

7.5 Річний чистий прибуток від реалізації проекту, 

тис. грн 

500,229 187,094  230,72 
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Шлам, що утворюються прі використанні вапна та заліза на стадії коагуляції 

при підготовці технічної води технічної якості, відноситься до IV класу небезпеки 

відходів виробництва – мало небезпечні [229] і може бути використаним при вироб-

ництві будівельних матеріалів [230]. 

Проведений порівняльний аналіз запропонованих технологічних рішень до-

зволив зробити висновок про те, що технічне рішення ТР№3 є найбільш перспекти-

вним з економічної точки зору. Тільки в цьому рішенні відзначено значна дохідна 

частина від використання ЗС для технологічних потреб підприємства. 

Для оцінки економічної ефективності технологічних рішень проведена оцінка 

за основними показниками економічної ефективного проекту [231] (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Показники економічної ефективності технологічного рішення 

 

№ Економічні показники ТР№1 ТР№2 ТР№3 

1 Річний прибуток від реалізації 

проекту, тис. грн. 

0 207,059 258,824 

2 Загальні експлуатаційні витра-

ти, тис.грн. 

208,259 19,965 28,1 

3 Середньорічна сума чистого 

прибутку (чистого грошового 

потоку CF), тис. грн 

Збиток 

208,259 

187,094 230,72 

4 Загальна вартість обладнання 

(сума інвестицій IC), тис.грн 

292,15 956,28 1007,19 

5 Термін окупності (PР), років 

PP=IC/СF 

Збиток 5,11 4,365 

 

Розрахунок був виконано за максимальними показниками, проте їх можна 

змінити в залежності від умов і потреби, зменшити або збільшити. Наприклад, ви-
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трата електричної енергії визначався виходячи зі споживання електроенергії зі зви-

чайної електромережі, а може бути використана сонячна або вітрова енергія, що 

значно здешевить проект. 

Проведений порівняльний аналіз запропонованих технологічних рішень до-

зволив зробити висновок про те, що технічні рішення ТР№ 2 та ТР№3 є найбільш 

перспективними з економічної точки зору. Відзначено значна дохідна частина від 

використання ЗС для технологічних потреб підприємства. 

Економічна ефективність розроблених технічних рішень: ТР№2 становить 

близько 187 тис.грн/рік; ТР№3становить близько 230 тис. грн/рік. Термін окупності 

технічних рішень : ТР№2 – 5,11років; ТР№3 – близько 4,4 років. З точки зору еколо-

гічної безпеки, ТР№3 є найбільш доцільним, тому що ЗС після очищення викорис-

товуються для потреб підприємства, що відповідає принципам раціонального вико-

ристання водних ресурсів. 

 

Висновки до розділу 4. 

 

1. За результатами повного факторного експерименту типу ПФЕ-23 були отри-

мані математичні моделі очистки ЗС ПАТ «ФЕД» (за схемою: відстоювання, елект-

рокоагуляція, відстоювання) у вигляді залежності залишкових концентрацій солей 

важких металів у зливових стоках від сили струму, часу відстоювання після елект-

рокоагуляції і об’єму стічних вод. 

2. Для оцінки впливу часу відстоювання здійснено чисельне моделювання при 

різної щільності електричного струму, що дозволило обрати раціональний режим 

роботи апарату очищення ЗС МБП. 

3. На базі отриманих результатів дослідження очищення зливових стоків на 

лабораторній установці розроблена блок-схема комплексної технології очищення 

зливових стоків МБП та рекомендовані основні конструктивні елементи, для споруд 

очистки зливових стоків МБП. 
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4. Удосконалено схему відведення ЗС МБП, яка дозволяє відводити сильно за-

брудненні стоки на локальні спорудження глибокого очищення, а стоки із «умовно 

чистих» ділянок МБП очищувати у відстійниках-накопичувачах. 

5. Розроблено апарат електрохімічного очищення, який дозволяє підвищувати 

екологічну безпеку МБП за рахунок зменшення концентрацію полютантів ЗС: за 

нафтопродуктами та сполуками важких металів:, про що свідчить зниження токсич-

ності зливових вод та відсутність гострої летальної небезпеки у тест-об’єктів 

Daphnia magna. 

6. Визначено економічну ефективність розроблених технічних рішень. Серед-

ньорічна сума чистого прибутку склала близько 230 тис. грн/рік, термін окупності – 

близько 4,4 років. 
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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 знижен-

ня навантаження ЗС підприємства на довкілля. Отримані результати дозволили зро-

бити такі висновки: 

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 оброб-

ки металів (травлення, гальванічне покриття). Визначали високі концентрації наф-

топродуктів у ЗС із території складів ПММ до 320 мг/дм3 і території автодоріг та ав-

тостоянок 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. Стічні води будь-якої ділянки та-

кож забруднюються дрібнодисперсними (близько 45 % фракція менше 50 мкм) зави-

слими 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 по-

чатку 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 %), недостане вилучення нафтопродуктів 70–75 % та завислих речо-

вин 75–80 %. Запропоновано видалення завислих речовин та нафтопродуктів із ЗС 

проводити методом відстоювання терміном до 2,5 годин, а для доочищення викори-

стовувати електрокоагуляцію.  
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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 елект-

рокоагуляції ефективніше (майже в 1,4–3 рази), ніж збільшення сили струму. Чисе-

льне моделювання процесу електрокоагуляційного очищення ЗС за різної щільності 

електричного струму, виявило оптимальні параметри для вилучення ІВМ. 

5. Виконано обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення си-

стеми відведення ЗС МБП шляхом їх поділу на слабко та сильно забруднені та сис-

теми очищення, яка включає стадії відстоювання, електрокоагуляційного очищення 

з наступним відстоюванням. Запропонована конструкція апарату електрохімічного 

очищення, яка зменшує показники перевищення ГДКр/г у ЗС МБП за нафтопродук-

тами (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 дослі-

дження були впроваджені при розробці модернізації систем відведення та очищення 

зливових стоків підприємств ПАТ «ФЕД», м. Харків, АТ «ХТЗ», м. Харків і в навча-

льних процесах у Національному технічному університеті «Харківський політехніч-

ний інститут». 
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Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

Монографія: 

1. Максименко О. А. Визначення рівня токсичності зливових вод машинобу-

дівного підприємства. Безпека людини у сучасних умовах : монографія / 

В.В. Березуцький, Н.Л. Березуцька та ін. ; за заг. ред. В.В. Березуцького. Харків : 

ФОП Мезіна В.В., 2018. С. 80–85. 

Статті у наукових фахових виданнях України, що входять до міжнарод-

них наукометричних баз: 

2. Maksimenko O., Pancheva H., Madzhd S., Pysanko Y., Bryankin O., 
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storm wastewater at machine-building Enterprises. «Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies». 2018. № 6 / 10 (96). P.21–27. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз Scopus, Index 

Copernicus, Open Academic Journals Index, Ulrich’s Periodicals Directory). 

Здобувачу особисто належить математична модель електрохімічного очи-

щення зливових стоків підприємства. 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

3. Максименко Е.А. Некоторые результаты биотестирования поверхностных 
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рситету «Харківський політехнічний інститут». Харків, 2009. Вип.16. С. 20–25. 

(Стаття у науковому фаховому виданні України). 
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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: 
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ляційного очищення промислових вод. Інформаційні технології: наука, техніка, те-

хнологія, 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). 
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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. Пробле-

ми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії Укра-

їни : 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, осві-

та, 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 учас-

ті – 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, екс-

плуатація, 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 систем від-

ведення зливових стоків з території машинобудівних підприємств. 
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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 : мате-

риалы 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 поверх-

нево-зливової каналізації Строительство, архитектура, общественные науки : 

Сборн. тез. докл. XXXVI Науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудни-

ков 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 маши-

ностроительного предприятия : Еколого-правовые и экономические аспекты эколо-

гической 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). 
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22. Максименко О.А. Основні вимоги щодо ступеня очищення поверхнево-

зливового стоку промислового підприємства Інформаційні технології: наука, техні-

ка, 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 поверх-

ностно-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). 

Здобувачу особисто належить методика прогнозування якісного складу зли-

вового 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. 
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рохімічного очищення стічних вод / Березуцький В.В., Максименко О.А.; патенто-
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ДОДАТОК Б 

 

Акти впровадження результатів досліджень 
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ДОДАТОК В 

Розрахунок коефіцієнтів математичної моделі 
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Розрахунок коефіцієнтів математичної моделювняння 

  

 

 

 

      

Yi=а0+а1х1+а2х2+а3х3+а4х1х2+а5х1х3+а6х2х3+а7х1х2х3 

 

  

 

  

де 

 
 

  

 

 
 

    

 

 
 

   

 

  

 

  

 

        

 

  

 

 
 

           

 

     

Таблиця В.1 

Розрахунок коефіцієнтів математичної моделі для солей нікелю 

 

 

  
x1 x2 x3 yi yi*x1 yi*x2 yi*x3 yi*x1*x2 yi*x1*x3 yi*x2*x3 yi*x1*x2*x3 

 

 

  
1 1 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 

 

  
-1 1 1 0,24 -0,24 0,24 0,24 -0,24 -0,24 0,24 -0,24 

 

 

  
1 -1 1 0,05 0,05 -0,05 0,05 -0,05 0,05 -0,05 -0,05 

 

 

  
-1 -1 1 0,11 -0,11 -0,11 0,11 0,11 -0,11 -0,11 0,11 

 

 

  
1 1 -1 0,23 0,23 0,23 -0,23 0,23 -0,23 -0,23 -0,23 

 

 

  
-1 1 -1 0,34 -0,34 0,34 -0,34 -0,34 0,34 -0,34 0,34 

 

 

  
1 -1 -1 0,22 0,22 -0,22 -0,22 -0,22 -0,22 0,22 0,22 

 

 

  
-1 -1 -1 0,27 -0,27 -0,27 -0,27 0,27 0,27 0,27 -0,27 

 

 

     

0,193 -0,0475 0,03 -0,0725 -0,02 -0,0075 0,01 -0,005 

 

 

     

ао а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 

  

  

YiNi=0,2-0,048х1+0,03х2-0,07х3-0,02х1х2-0,008х1х3+0,01х2х3-0,005х1х2х3 

 

а0  
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YiZn=0,18-0,016х1+0,011х2-0,06х3-0,006х1х2+0,001х1х3-0,011х2х3-0,004х1х2х3 

 

 

 

 

Таблиця В.2 

Розрахунок коефіцієнтів математичної моделі для солей цінку 

  

x1 x2 x3 yi yi*x1 yi*x2 yi*x3 yi*x1*x2 yi*x1*x3 yi*x2*x3 yi*x1*x2*x3 

  

  

1 1 1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

  

  

-1 1 1 0,14 -0,14 0,14 0,14 -0,14 -0,14 0,14 -0,14 

  

  

1 -1 1 0,11 0,11 -0,11 0,11 -0,11 0,11 -0,11 -0,11 

  

  

-1 -1 1 0,12 -0,12 -0,12 0,12 0,12 -0,12 -0,12 0,12 

  

  

1 1 -1 0,24 0,24 0,24 -0,24 0,24 -0,24 -0,24 -0,24 

  

  

-1 1 -1 0,28 -0,28 0,28 -0,28 -0,28 0,28 -0,28 0,28 

  

  

1 -1 -1 0,2 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,2 0,2 

  

  

-1 -1 -1 0,23 -0,23 -0,23 -0,23 0,23 0,23 0,23 -0,23 

  

     

0,176 -0,01625 0,0113 -0,0613 -0,00625 0,00125 -0,011 -0,00375 

  

     

ао а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 
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Таблиця В.3 

 

Розрахунок коефіцієнтів математичної моделі для солей міді   

  

x1 x2 x3 yi yi*x1 yi*x2 yi*x3 yi*x1*x2 yi*x1*x3 yi*x2*x3 yi*x1*x2*x3 

  

  

1 1 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

  

  

-1 1 1 0,11 -0,11 0,11 0,11 -0,11 -0,11 0,11 -0,11 

  

  

1 -1 1 0,067 0,067 -0,067 0,067 -0,067 0,067 -0,067 -0,067 

  

  

-1 -1 1 0,09 -0,09 -0,09 0,09 0,09 -0,09 -0,09 0,09 

  

  

1 1 -1 0,2 0,2 0,2 -0,2 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

  

  

-1 1 -1 0,23 -0,23 0,23 -0,23 -0,23 0,23 -0,23 0,23 

  

  

1 -1 -1 0,16 0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 0,16 0,16 

  

  

-1 -1 -1 0,28 -0,28 -0,28 -0,28 0,28 0,28 0,28 -0,28 

  

     

0,152 

-

0,02538 0,0029 -0,0654 0,01038 0,01213 0,0054 -0,012125 

  

     

ао а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 

  

               

  

YiCu=0,15-0,025х1+0,003х2-0,065х3+0,01х1х2+0,012х1х3+0,005х2х3-0,012х1х2х3 
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Таблиця В.4 

 

Розрахунок коефіцієнтів математичної моделі для солей свинцю 

 

  

x1 x2 x3 yi yi*x1 yi*x2 yi*x3 yi*x1*x2 yi*x1*x3 yi*x2*x3 yi*x1*x2*x3 

  

  

1 1 1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

  

  

-1 1 1 0,22 -0,22 0,22 0,22 -0,22 -0,22 0,22 -0,22 

  

  

1 -1 1 0,11 0,11 -0,11 0,11 -0,11 0,11 -0,11 -0,11 

  

  

-1 -1 1 0,17 -0,17 -0,17 0,17 0,17 -0,17 -0,17 0,17 

  

  

1 1 -1 0,38 0,38 0,38 -0,38 0,38 -0,38 -0,38 -0,38 

  

  

-1 1 -1 0,44 -0,44 0,44 -0,44 -0,44 0,44 -0,44 0,44 

  

  

1 -1 -1 0,34 0,34 -0,34 -0,34 -0,34 -0,34 0,34 0,34 

  

  

-1 -1 -1 0,47 -0,47 -0,47 -0,47 0,47 0,47 0,47 -0,47 

  

     

0,281 -0,04375 0,0087 -0,1263 0,00375 0,00375 0,0063 -0,01375 

  

     

ао а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 

  

               

  

YiPb=0,28-0,044х1+0,009х2-0,13х3+0,004х1х2+0,004х1х3+0,006х2х3-0,014х1х2х3 
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Таблиця В.5 

 

Розрахунок коефіцієнтів математичної моделі для солей хрому 
   

  

x1 x2 x3 yi yi*x1 yi*x2 yi*x3 yi*x1*x2 yi*x1*x3 yi*x2*x3 yi*x1*x2*x3 

  

  

1 1 1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

  

  

-1 1 1 0,15 -0,15 0,15 0,15 -0,15 -0,15 0,15 -0,15 

  

  

1 -1 1 0,08 0,08 -0,08 0,08 -0,08 0,08 -0,08 -0,08 

  

  

-1 -1 1 0,09 -0,09 -0,09 0,09 0,09 -0,09 -0,09 0,09 

  

  

1 1 -1 0,23 0,23 0,23 -0,23 0,23 -0,23 -0,23 -0,23 

  

  

-1 1 -1 0,21 -0,21 0,21 -0,21 -0,21 0,21 -0,21 0,21 

  

  

1 -1 -1 0,17 0,17 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17 0,17 0,17 

  

  

-1 -1 -1 0,24 -0,24 -0,24 -0,24 0,24 0,24 0,24 -0,24 

  

     

0,158 -0,015 0,0125 -0,055 0,005 -0,0025 0,005 -0,0175 

  

     

ао а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 

  

              

 

  

YiGr=0,16-0,015х1+0,0125х2+0,055х3+0,005х1х2-0,0025х1х3+0,005х2х3-0,0175х1х2х3 

   



 

1
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Таблиця В.6 

Оцінка значущості коефіцієнтів моделей. 

 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 SR Si Si﮲tкр 

Ni 0,2 -0,048 0,03 -0,07 -0,02 -0,008 0,01 -0,005 0,008264 0,0029 0,007 

Zn 0,18 -0,016 0,011 -0,061 -0,006 0,001 -0,011 -0,004 0,000116 0,000041 0,0001 

Cu 0,152 -0,025 0,003 -0,065 0,01 0,012 0,005 -0,012 0,001684 0,0006 0,0014 

Pb 0,28 -0,044 0,009 -0,13 0,004 0,004 0,006 -0,014 0,000296 0,0001 0,00024 

Cr+3 0.16 -0,015 0,013 -0,055 0,005 -0,003 0,005 -0,02 0,000104 0,00004 0,0001 
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Додаток Г 

 

Перевірка адекватності регрессії.Крітерій Фішера. 



 
1
8
2
 

 

 

 

Таблиця Г 1 

Перевірка адекватності регрессіі для Нікелю 

  
 

Yi=0,2-0,048х1+0,03х2-0,07х3-0,02х1х2-0,008х1х3+0,01х2х3-0,005х1х2х3 
  

   

ао=0,2 а1=-0,048 а2=0,03 а3=-0,07 а4=-0,02 а5=-0,008 а6=0,01 

   

             

x1 x2 x3 Yi а1х1 а2х2 а3х3 а4х1х2 а5х1х3 а6х2х3 Yрозр. 

(Yрозр.-

Yср.розр.)^2 (Yi-Yрозр.)^2 

1 1 1 0,08 -0,048 0,03 -0,07 -0,02 -0,008 0,01 0,094 8,444836 0,000196 

-1 1 1 0,24 0,048 0,03 -0,07 0,02 0,008 0,01 0,246 0,060516 3,6E-05 

1 -1 1 0,05 -0,048 -0,03 -0,07 -0,02 -0,008 -0,01 0,014 0,000196 0,001296 

-1 -1 1 0,11 0,048 -0,03 -0,07 0,02 0,008 -0,01 0,166 0,027556 0,003136 

1 1 -1 0,23 -0,048 0,03 0,07 0,02 0,008 -0,01 0,27 0,0729 0,0016 

-1 1 -1 0,34 0,048 0,03 0,07 -0,02 -0,008 -0,01 0,31 0,0961 0,0009 

1 -1 -1 0,22 -0,048 -0,03 0,07 0,02 0,008 0,01 0,23 0,0529 0,0001 

-1 -1 -1 0,31 0,048 -0,03 0,07 -0,02 -0,008 0,01 0,27 0,0729 0,0016 

         

сума 1,6 8,827904 0,008864 

   

Fрозр.= 1327,90373 

   

середнє розрах. 3 

  

   

Fтабл= 2,57058184  достовірність95% 

      

    

4,03214298  достовірність 99% 

      

   

Fрозр.>Fтабл 

модель  

адекватна 

      



 
1
8
3
  

 

 

Таблиця Г 2 

Перевірка адекватності регрессіі для цинку. 

  

Yi=0,18-0,016х1+0,011х2-0,06х3-0,006х1х2+0,001х1х3-0,011х2х3-0,004х1х2х3 

 
  

   

ао=0,18 а1=-0,016 а2=0,011 

а3=-

0,061 а4=-0,006 а5=0,001 а6=-0,011 а7=-0,004 

  

              
x1 x2 x3 Yi а1х1 а2х2 а3х3 а4х1х2 а5х1х3 а6х2х3 а7х1х2х3 Yрозр. 

(Yрозр.-

Yср.розр.)^2 

(Yi-

Yрозр.)^2 

1 1 1 0,09 -0,016 0,011 -0,061 -0,006 0,001 -0,011 -0,004 0,094 0,007396 1,6E-05 

-1 1 1 0,14 0,016 0,011 -0,061 0,006 -0,001 -0,011 0,004 0,144 0,020736 0,000016 

1 -1 1 0,11 -0,016 -0,011 -0,061 0,006 0,001 0,011 0,004 0,114 0,012996 1,6E-05 

-1 -1 1 0,12 0,016 -0,011 -0,061 -0,006 -0,001 0,011 -0,004 0,124 0,015376 0,000016 

1 1 -1 0,24 -0,016 0,011 0,061 -0,006 -0,001 0,011 0,004 0,244 0,059536 0,000016 

-1 1 -1 0,28 0,016 0,011 0,061 0,006 0,001 0,011 -0,004 0,282 0,079524 4E-06 

1 -1 -1 0,2 -0,016 -0,011 0,061 0,006 -0,001 -0,011 -0,004 0,204 0,041616 1,6E-05 

-1 -1 -1 0,23 0,016 -0,011 0,061 -0,006 0,001 -0,011 0,004 0,234 0,054756 1,6E-05 

          

сума 1,44 0,291936 0,000116 

   

Fрозр.= 3355,5862 

    

середнє розрах. 0,18 

  

   

Fтабл= 2,5705818  достовірність95% 

       

    

4,0321429  достовірніст 99% 

       

   

Fрозр.>Fтабл 

 

модель адекватна 

        



 
1
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Таблиця Г 3 

Перевірка адекватності регрессіі для міді. 

 

  

 

Yi=0,152-0,025х1+0,003х2-0,065х3+0,01х1х2+0,012х1х3+0,005х2х3-

0,012х1х2х3 
                

   

ао=0,152 а1=-0,025 а2=0,003 а3=-0,065 а4=0,01 а5=0,012 а6=0,005 а7=-0,012 

  

              
x1 x2 x3 Yi а1х1 а2х2 а3х3 а4х1х2 а5х1х3 а6х2х3 а7х1х2х3 Yрозр. 

(Yрозр.-

Yср.розр.)^2 

(Yi-

Yрозр.)^2 

1 1 1 0,08 -0,025 0,003 -0,065 0,01 0,012 0,005 -0,012 0,08 0,005184 0 

-1 1 1 0,11 0,025 0,003 -0,065 0,01 -0,012 0,005 0,012 0,13 0,0169 0,0004 

1 -1 1 0,067 -0,025 -0,003 -0,065 -0,01 0,012 -0,005 0,012 0,068 0,004624 0,000001 

-1 -1 1 0,09 0,025 -0,003 -0,065 -0,01 -0,012 -0,005 -0,012 0,07 0,0049 0,0004 

1 1 -1 0,2 -0,025 0,003 0,065 0,01 -0,012 -0,005 0,012 0,2 0,04 0 

-1 1 -1 0,23 0,025 0,003 0,065 0,01 0,012 -0,005 -0,012 0,25 0,0625 0,0004 

1 -1 -1 0,16 -0,025 -0,003 0,065 -0,01 -0,012 0,005 -0,012 0,16 0,0256 

7,70372E-

34 

-1 -1 -1 0,28 0,025 -0,003 0,065 -0,01 0,012 0,005 0,012 0,258 0,066564 0,000484 

          

сума 1,216 0,226272 0,001685 

    

Fрозр.= 179,0481 

   

середнє розрах. 0,152 

  

    

Fтабл= 2,570582 достовірність95% 

      

     

4,032143 достовірність 99% 

      

    

Fрозр.>Fтабл модель адекватна 
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Таблиця Г 4 

Перевірка адекватності регрессіі для свинцю 

 

   

Yi=0,28-0,044х1+0,009х2-0,13х3+0,004х1х2+0,004х1х3+0,006х2х3-

0,014х1х2х3 
  

              

 

ао=0,28 а1=-0,044 а2=0,009 а3=-0,13 

а4= 

0,004 а5=0,004 

а6= 

0,006 а7=-0,014 

  

              
x1 x2 x3 Yi а1х1 а2х2 а3х3 а4х1х2 а5х1х3 а6х2х3 а7х1х2х3 Yрозр. 

(Yрозр.-

Yср.розр.)^2 

(Yi-

Yрозр.)^2 

1 1 1 0,12 -0,044 0,009 -0,13 0,004 0,004 0,006 -0,014 0,116 0,027225 1,6E-05 

-1 1 1 0,22 0,044 0,009 -0,13 -0,004 -0,004 0,006 0,014 0,216 0,046656 1,6E-05 

1 -1 1 0,11 -0,044 -0,009 -0,13 -0,004 0,004 -0,006 0,014 0,106 0,011236 1,6E-05 

-1 -1 1 0,17 0,044 -0,009 -0,13 0,004 -0,004 -0,006 -0,014 0,166 0,027556 1,6E-05 

1 1 -1 0,38 -0,044 0,009 0,13 0,004 -0,004 -0,006 0,014 0,384 0,147456 1,6E-05 

-1 1 -1 0,44 0,044 0,009 0,13 -0,004 0,004 -0,006 -0,014 0,444 0,197136 0,000016 

1 -1 -1 0,34 -0,044 -0,009 0,13 -0,004 -0,004 0,006 -0,014 0,342 0,116964 4E-06 

-1 -1 -1 0,46 0,044 -0,009 0,13 0,004 0,004 0,006 0,014 0,474 0,224676 0,000196 

          

сума 2,248 0,798905 0,000296 

   

Fрозр.= 3598,67117 

    

середнє розрах. 0,281 

  

   

Fтабл= 2,57058184 достовірність95% 

       

    

4,03214298 достовірність 99% 

       

   

Fрозр.>Fтабл модель адекватна 
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Таблиця Г 5 

Перевірка адекватності регрессіі для хрому 

 

 
 

Yi=0,16-0,015х1+0,013х2-0,055х3+0,005х1х2-0,003х1х3+0,005х2х3-0,02х1х2х3 
 

              

   

ао=0,16 а1=-0,015 а2=0,0125 

а3=-

0,055 а4=0,005 а5=-0,003 а6=0,005 а7=0,02 

   

              
x1 x2 x3 Yi а1х1 а2х2 а3х3 а4х1х2 а5х1х3 а6х2х3 а7х1х2х3 Yрозр. 

(Yрозр.-

Yср.розр.)^2 

(Yi-

Yрозр.)^2 

1 1 1 0,09 -0,015 0,013 -0,055 0,005 -0,003 0,005 -0,02 0,09 0,0049 

1,73334E-

33 

-1 1 1 0,15 0,015 0,013 -0,055 -0,005 0,003 0,005 0,02 0,156 0,024336 3,6E-05 

1 -1 1 0,08 -0,015 -0,013 -0,055 -0,005 -0,003 -0,005 0,02 0,084 0,007056 0,000016 

-1 -1 1 0,09 0,015 -0,013 -0,055 0,005 0,003 -0,005 -0,02 0,09 0,0081 

1,92593E-

34 

1 1 -1 0,23 -0,015 0,013 0,055 0,005 0,003 -0,005 0,02 0,236 0,055696 3,6E-05 

-1 1 -1 0,21 0,015 0,013 0,055 -0,005 -0,003 -0,005 -0,02 0,21 0,0441 0 

1 -1 -1 0,17 -0,015 -0,013 0,055 -0,005 0,003 0,005 -0,02 0,17 0,0289 0 

-1 -1 -1 0,24 0,015 -0,013 0,055 0,005 -0,003 0,005 0,02 0,244 0,059536 1,6E-05 

          

сума 1,28 0,232624 0,000104 

   

Fрозр.= 2982,35897 

    

серне розрах. 0,16 

  

   

Fтабл= 2,57058184 достовірність95% 

       

    

4,03214298 достовірність 99% 

       

   

Fрозр.>Fтабл модель адекватна 

        


