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Метою роботи є розробка нових інженерно-технічних методів 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах та ґрунтових водах. 

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних 

задач: 

1. Проаналізувати сучасний стан попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на малотоннажних виробництвах в країнах світу. 

2. Розглянути особливості процесу керування надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва малого та 

середнього бізнесу. 

3. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. 

4. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах. 

5. Перевірити достовірність розроблених математичних моделей та 

методів. 
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6. Запропонувати варіанти впровадження розроблених математичних 

моделей та інженерно-технічних методів. 

Для розв’язання поставлених завдань застосовувались такі методи як 

математичне моделювання, імітаційне моделювання, методи системного 

аналізу, методи математичної статистики, теорії вірогідності, теорії 

прийняття рішень, загальнонаукові та спеціалізовані методи, зокрема, методи 

фізико-хімічного аналізу (електрохімічний метод прямої кондуктометрії). 

У першому розділі роботи проаналізовано світові тенденції з 

вирішення питань попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на об`єктах малотоннажного виробництва в провідних країнах 

світу та у європейських країнах, що розвиваються, та визначено: по-перше –

попередження цих надзвичайних ситуацій включає як математичні підходи 

так і окремі локальні вузькопрофільні задачі; по-друге – не зважаючи на 

увагу, яка їм приділяється в світі, відсутні єдині світові підходи до 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об`єктах 

малотоннажного виробництва, що вказує на необхідність розробки 

інноваційних інженерно-технічних методів попередження цих надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з аналізом окремих компонент навколишнього 

середовища в межах території функціонування даних об’єктів.  

У другому розділі розглянуто існуючі підходи з попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об`єктах малотоннажного 

виробництва, й показано, що останні мають істотні системні протиріччя. 

Запропоновано шляхи усунення вказаних протиріч: по-перше - створення 

дієвих методів попередження надзвичайних ситуацій, і, як наслідок, розробки 

єдиної системи моніторингу попередження надзвичайних ситуацій, яка б 

задовольняла вимогам як ДСНС України, так і сфери захисту довкілля та яка 

б повністю охоплювала всі ланки функціонування єдиної системи цивільного 

захисту та екологічної безпеки; по-друге - чітке визначення повноважень усіх 

суб’єктів моніторингу як в системі цивільного захисту України, так і в 

системі забезпечення екологічної безпеки держави. 
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У третьому розділі на основі математичної моделі виявлення 

негативних факторів накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів 

малотоннажного виробництва розроблено інженерно-технічний метод 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах. Він призначений для попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру та дозволяє скоротити кількість наслідків цієї 

надзвичайної ситуації першого та другого рівнів пріоритетності і не 

допустити переростання останньої на місцевий рівень поширення небезпеки. 

Його використання передбачає виконання семи процедур, а саме: збір і 

систематизація даних щодо стану ґрунтів; формалізація систематизованих 

даних щодо стану ґрунтів; розв’язання окремої задачі з дослідження 

стабільності мінерального складу підземних вод; розв’язання окремої задачі з 

відбору проб ґрунту та приготування водної витяжки; розв’язання окремої 

задачі з вимірювання електропровідності проб ґрунту; прийняття 

управляючого рішення щодо стану ґрунтів; контроль виконання прийнятого 

рішення. 

У четвертому розділі на основі математичної моделі виявлення 

негативних факторів потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу 

об’єктів малотоннажного виробництва розроблено інженерно-технічний 

метод попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 

речовин в ґрунтових водах. Він призначений для попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру та дозволяє скоротити кількість наслідків 

цієї надзвичайної ситуації першого та другого рівнів пріоритетності і не 

допустити переростання останньої на регіональний рівень поширення 

небезпеки. Його використання передбачає виконання семи процедур, а саме: 

збір і систематизація даних щодо стану ґрунтових вод; формалізація 

систематизованих даних щодо стану ґрунтових вод; рішення окремої задачі з 

вибору показника стану води на території потенційної зони НС; рішення 
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окремої задачі з вибору місць відбору проб води в зоні НС; рішення окремої 

задачі з вимірювання електропровідності проб ґрунтових вод; прийняття 

управляючого рішення щодо стану ґрунтових вод; контроль виконання 

прийнятого рішення. 

У п’ятому розділі наведено результати перевірки достовірності 

розроблених математичних моделей та інженерно-технічних методів 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації водних розчинів. 

Описано розробку та схеми двох оригінальних лабораторних установок для 

перевірки розроблених математичних моделей та інженерно-технічних 

методів. Перша - лабораторна експериментальна установка для ідентифікації 

небезпечних речовин в ґрунтах, друга - експериментальна автоматизована 

установка для ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах. 

Результати всіх натурних експериментальних досліджень співпадають з 

результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, розраховані з 

вірогідністю 95 % за критерієм Стьюдента, що підтверджує достовірність 

розроблених математичних моделей, а також достовірність інженерно-

технічних методів попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва. 

У шостому розділі розглянуто приклади застосування математичних 

моделей та інженерно-технічних методів на окремих об'єктах 

малотоннажного виробництва, які пропонується використовувати у всіх 

підрозділах ДСНС України місцевого та регіонального рівнів 

підпорядкування в інтересах попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру та оптимізації профілактики їх виникнення на 

місцях. 

Ключові слова: надзвичайна ситуація техногенного характеру, об’єкт 

малотоннажного виробництва, інженерно-технічний метод, попередження 

надзвичайних ситуацій, хімічно-небезпечні речовини, водні розчини, ґрунт, 

ґрунтові води, електропровідність 
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публікацій в частині впливу хімічно-небезпечних речовин на водні об’єкти. 

13. Loboichenko V.M., Vasyukov A.E., Tishakova T.S. Investigations of 

Mineralization of Water Bodies on the Example of River Waters of Ukraine. Asian 

Journal of Water, Environment and Pollution. 2017. Vol.14, Iss.4. P. 37-41. 

(Стаття у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science, Q3) 

 Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, проведено аналіз мінералізації досліджуваних вод 

та сформульовано висновки. 

14. Loboichenko V.M., Tishakova T.S., Vasyukov A.E. Application of 

direct coulometry for rapid assessment of water quality in Krasno-Oskol Reservoir 

(Kharkiv Region, Ukraine). Der Pharma Chemica. 2016. 8(19). Р. 27-34. 

(Стаття у міжнародній наукометричній базі Scopus, Q4) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, проведено аналіз мінералізації досліджуваних вод 

та сформульовано висновки. 

15. Vasyukov A., Loboichenko V., Bushtec S. Identification of bottled 

natural waters by using direct conductometry. Ecology, Environment and 

Conservation. 2016. Vol. 22 (3). P. 1171-1176. (Стаття у міжнародній 

наукометричній базі Scopus, Q4) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, проведено розрахунки коефіцієнта ідентифікації 

досліджуваних вод та сформульовано висновки. 
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16. Дрозд А.В., Лобойченко В.М., Тишакова Т.С. 

Спектрофотометрическое определение иодидов по продуктам 

галогенирования флуоресцеина с использованием электрохимического 

окисления. Журнал аналитической химии. 2011. Т. 66, № 2. С. 135-138. 

(Стаття у міжнародній наукометричній базі Scopus, Q3) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, проведено експерименти з застосуванням 

електрохімічного методу та сформульовано висновки. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, що входять  

до міжнародних наукометричних баз: 

17. Лобойченко В.М. Формування методики ідентифікації 

передумов поширення надзвичайних ситуацій унаслідок накопичення 

шкідливих речовин на хімічних об’єктах. Комунальне господарство міст. 

2020. 1(154). С. 298-305. (Стаття у науковому фаховому виданні України, 

включеному до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus та Ulrich's 

Periodicals Directory) 

18. Ільїнський О., Лобойченко В., Квасов В., Варламов Є., 

Захарченко Ю. Щодо особливостей державного інформаційного обміну під 

час виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. Комунальне 

господарство міст. 2020. 3(156). C. 170-179. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз Index 

Copernicus та Ulrich's Periodicals Directory) 

Особисто здобувачем виконано постановку проблеми, аналіз останніх 

досліджень і публікацій та сформульовано висновки в частині управління 

надзвичайними ситуаціями в Україні та в світі. 

19. Азаров С., Дивизинюк М., Лобойченко В., Мирненко В., 

Шевченко Р. Новые подходы к разработке комплексных методов 

гражданской безопасности. Journal of Scientific Papers «Social Development 

and Security». 2020. Т.10, №3. С. 51-63. (Стаття у науковому фаховому 
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виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз Crossref, 

BASE, Google Scholar, Ulrich`s web, ZENODO, Index Copernicus, Research Bib, 

DOAJ, World Cat) 

Особисто здобувачем запропоновано структуру комплексного 

інженерно-технічного методу з оцінки та попередження надзвичайних 

ситуацій. 

20. Лобойченко В.М. Формування окремих задач математичної 

моделі інженерно-технічного метода попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок аварій на технологічному обладнанні потенційно небезпечних 

об’єктів. Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та 

архітектура. 2019. Т. 6, № 152. С. 224-232. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз Index 

Copernicus та Ulrich's Periodicals Directory) 

21. Лобойченко В.М. Розробка процедури ідентифікації факторів 

небезпеки на об’єктах малотонажного хімічного виробництва. Проблеми 

надзвичайних ситуацій. 2019. № 2(30). С.176-186. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України, включеному до міжнародних наукометричних 

баз Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Research Bib, Google 

Scholar). 

22. Лобойченко В.М. Закономірності зміни мінералізації водних 

витяжок розораних ґрунтів Лозівського району Харківської області. Вісник 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2015. 

№ 12. С 67-76. (Стаття у науковому фаховому виданні України, включеному 

до міжнародної наукометричної бази Ulrich's Periodicals Directory). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

23. Лобойченко В.М. Идентификация природных вод со стабильным 

анионно-катионным составом. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 

2017. Випуск 5/2017 (106). С. 95-100. (Стаття у науковому фаховому виданні 

України) 
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24. Лобойченко В.М. Экспресс-идентификация природной воды со 

стабильным солевым составом. Екологічна безпека та природокористування. 

2017. № 3–4 (24). С. 67-73. (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

25. Лобойченко В.М., Васюков А.Е. Оценка сезонных колебаний 

минерального состава воды «Березовская» санатория «Берминводы». 

Екологічна безпека. 2017. № 2/2017 (24) С. 83-89. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, проведено розрахунки та сформульовано висновки. 

26. Лобойченко В.М., Жук В.Н. Оценка гидроэкологического 

состояния городских водоемов на примере Алексеевского пруда города 

Харькова. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2017. Вип. 4/2017 

(105). С. 74-81. (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, реалізовано задачу з вибору місць відбору проб води 

в зоні надзвичайної ситуації, здійснено аналіз їх електропровідності, 

сформульовано висновки. 

27. Лобойченко В.М., Райденко С.О. Моніторинг якості води р. Уди 

в Харківській області за показником мінералізації як складова її екологічної 

безпеки. Екологічна безпека. 2015. № 2(20). С. 19-25. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, реалізовано задачу з вибору місць відбору проб води 

в зоні надзвичайної ситуації, здійснено аналіз їх мінералізації та 

сформульовано висновки. 

28. Лобойченко В.М. Экспресс-оценка качества воды реки Мерефа и 

подземной воды «Березовская». Восточно-Европейский журнал передовых 

технологий. Экология. 2012. Т. 6, № 10 (60). С. 7-9. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України) 
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Патенти 

29. Патент на винахід № 120000 Україна. МПК 

(2019.01) G 01 N 27/00, G 01 N 15/00. Пристрій для визначення коефіцієнта 

ідентифікації водних розчинів / В.М. Лобойченко, О.Є. Васюков, 

В.А. Андронов; заявник та патентовласник Національний університет 

цивільного захисту України; заявка № a 201708183; заявл. 07.08.2015; опубл. 

10.09.2019, Бюл. № 17. 

Особисто здобувачем запропоновано ідею пристрою та формулу 

патенту, виконано розробку принципової схеми пристрою  

30. Патент на винахід № 103096 Україна. МПК 

(2013.01) G 01 N 27/00, G 01 N 15/00, G 01 N 33/18(2006.01). Спосіб 

ідентифікації водного розчину середньої та високої мінералізації 

/ О.Є. Васюков, В.А. Андронов, В.М. Лобойченко, А.В. Дрозд, 

С.Ю. Шекера; заявник та патентовласник Національний університет 

цивільного захисту України; заявка № а 201200566; заявл. 18.01.2012; опубл. 

10.09.2013, Бюл. № 17. 

Особисто здобувачем виконано розробку методики ідентифікації 

водного розчину середньої та високої мінералізації, запропоновано формулу 

патенту. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:  

31. Лобойченко В.М. Вирішення окремої задачі з ідентифікації 

небезпеки в рамках формування інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій. Dynamics of the development of world science. 

Abstracts of the 5th International scientific and practical conference (January 22-

24, 2020). Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. P. 679-683. (Форма 

участі – заочна). 

32. Лобойченко В.М. Розробка математичної моделі інженерно-

технічного методу комплексної оцінки та контролю наявності речовин 

техногенного забруднення. Сучасні напрями розвитку інформаційно-
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комунікаційних технологій та засобів управління. Тези доповідей десятої 

міжнародної науково-технічної конференції. 9-10 квітня 2020 року. Том 2: 

секції 3, 4. Баку – Харків – Жиліна, 2020. С. 85. (Форма участі – заочна). 

33. Лобойченко В.М., Стрілець В.М. Розробка алгоритму 

ідентифікації передумов поширення надзвичайних ситуацій унаслідок 

накопичення шкідливих речовин на хімічних об’єктах. Теорія і практика 

гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали ХІ 

Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. С. 42-45. (Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем виконано постановку проблеми та розроблено 

алгоритм ідентифікації передумов поширення надзвичайних ситуацій. 

34. Лобойченко В.М., Стрелец В.М. Разработка математической 

модели инженерно-технического метода предупреждения последствий 

чрезвычайных ситуаций, связанных с появлением в воде вредных веществ. 

Технологии ликвидации чрезвычайных ситуаций: сб. материалов VI 

Международной заочной научно-практической конференции. – Минск: УГЗ, 

2020. – С. 161-162. (Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем виконано постановку проблеми та розроблено 

математичну модель інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій. 

35. Лобойченко В.М. Идентификация опасностей в рамках 

математической модели инженерно-технического метода комплексной 

оценки и контроля техногенного загрязнения окружающей среды. Проблемы 

экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных 

материалов: сб. материалов VII международной заочной научно-

практической конференции. Минск : УГЗ, 2020.С. 112-113. (Форма участі – 

заочна). 

Особисто здобувачем розроблено математичну модель інженерно-

технічного методу попередження надзвичайних ситуацій. 
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36. Лобойченко В.М., Байдужий В.В., Груздова В.О. Дослідження 

стану окремих водних об'єктів Харківської області, що знаходяться під 

впливом техногенних факторів // Problems of Emergency Situations: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Національний 

університет цивільного захисту України, 2020.С. 374-376. (Форма участі – 

очна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан окремих водних об’єктів за 

показником мінералізації. 

37. Лобойченко В.М., Малько О.Д. Деякі аспекти державного 

управління екологічною безпекою у сфері цивільного захисту// Державне 

управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2019 р. Х.: Вид-

во НУЦЗУ, 2019. C. 138-140. (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем виконано постановку проблеми, аналіз останніх 

досліджень і публікацій та сформульовано висновки. 

38. Loboichenko V.М. Special Aspects of Express Identification the 

State of Natural Objects Using Conductometri cMethod. INTERNATIONAL 

CHEMISTRY & BIOLOGY CONFERENCE’19. 01-05 AUGUST 2019, SHARM 

EL SHEIKH- EGYPTTURKSH CHEMICAL SOCIETY PUBLISHING No: 39. 

p. 55. (Форма участі – заочна). 

39. Лобойченко В.М., Байдужий В.В., Груздова В.О. Прискорена 

оцінка стану водних об’єктів як складова запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій// Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, 

практика». – Харків: НУЦЗУ, 2019. – С. 41-43. (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан окремих водних об’єктів із 

застосуванням кондуктометричного методу. 

40. Лобойченко В.М. Розробка підходів до запобігання та 

ідентифікації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, 

пов’язаних із забрудненням гідросфери та літосфери // Розвиток цивільного 



16 

захисту в сучасних безпекових умовах: Матеріали 21 Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (за міжнародною участю). − Електронне 

видання комбінованого використання. – Київ: ІДУЦЗ, 2019. – С. 172-174. 

(Форма участі – заочна). 

41. Лобойченко В.М. Актуальность формирования инженерно-

технических методов предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

авариями на потенциально опасных объектах // Безопасность человека и 

общества: совершенствование системы реагирования и управления защитой 

от чрезвычайных ситуаций»: сб. материалов III Международной заочной 

научно-практической конференции. Минск : УГЗ, 2019. С. 52. (Форма участі 

– заочна). 

42. Лобойченко В.М. Експрес-аналіз природної води як складова 

ідентифікації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру . 

Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку : 

Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 

жовт. 2018 р. С. 271-272. (Форма участі – заочна). 

43. Лобойченко В.М., Мікоткін І.С. Дослідження поводження з 

твердими побутовими відходами в місті Куп’янськ як складова забезпечення 

його екологічної безпеки // Матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи 

розвитку», 10-11 жовтня 2017 року, Київ – 2017. - С. 263-264. (Форма участі – 

заочна). 

Особисто здобувачем проаналізовано вплив полігону твердих 

побутових відходів на стан ґрунтів. 

44. Вамболь В.В., Лобойченко В.М. Оценка экологического 

состояния распаханных земель Харьковского района (Украина) по 

показателю электропроводности // Culegere de articole științifice «Solul şi 

îngrăşămintele în agricultura contemporană. Conferinţă știinţifică internațională, 

consacrată aniversării a 120 de ani de la naşterea academicianului Ion Dicusar», 6-
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7 septembrie 2017, Chişinău, Republica Moldova, p. 301-306. (Форма участі – 
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ABSTRACT 

Loboichenko V.M. Engineering and technical methods of prevention of man-

made emergencies at low-tonnage production facilities by identification of aqueous 

solutions 

Thesis for a Doctor of Engineering Science Degree in specialty 21.02.03 - 

Civil Defence (21 - National Security). National University of Civil Defence of 

Ukraine, SES of Ukraine, Kharkiv, 2020.  

The goal of the work is to develop new engineering and technical methods 

of emergency situation prevention by industrial character at low-tonnage 

production facilities by identifying chemicals in soils and groundwater. 

To achieve this goal expected the following problems are solved: 

1. To analyze the current state of emergency situation prevention by 

industrial character based on low-tonnage industries in the world. 

2. To consider particular qualities of management process emergency 

situation prevention by industrial character on objects of small-scale production of 

small and average business. 

3. To develop an engineering and technical method of emergency situation 

prevention by industrial character at low-tonnage production facilities by 

identifying chemicals in soils. 

4. To develop an engineering and technical method of emergency situation 

prevention by industrial character at low-tonnage production facilities by 

identifying chemicals in groundwater. 

5. Check the validity mathematical models and methods which were 

developed. 

6. To offer options for implementation mathematical models, engineering 

and technical methods which were developed. 

Methods such as mathematical modeling, simulation modeling, methods of 

system analysis, mathematical statistics methods, theory of probability, theory of 

decision, general scientific and specialized methods, in particular, methods of 
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physicochemical analysis (electrochemical method of direct conductometry) were 

used to solve the assignment. 

The world’s tendencies on the questions decision of emergencies prevention 

of technogenic character on low-tonnage manufacture objects in the leading 

countries of the world and in the developing European countries are analyzed, and 

defined in the first section of the work: 

firstly, these emergencies prevention includes both mathematical approaches 

and individual local narrow-profile problems; 

secondly, despite the attention paid to them in the world, there are no unified 

global approaches to the emergency situation prevention by industrial character at 

low-capacity production facilities, which indicates the need to develop innovative 

engineering methods of prevent these emergencies, with the analysis of separate 

components of environment within the territory of functioning of the given objects. 

The existing approaches of emergency situation prevention by industrial 

character at low-tonnage production facilities were considered, and show that the 

latter have significant systemic contradictions in the second section were reviewed. 

The ways of elimination of the specified contradictions are offered: 

firstly, the effective methods creation of emergency prevention, and, as a 

consequence, the single monitoring system development of emergency prevention, 

which would meet the requirements of both the SES of Ukraine and the field of 

environmental protection and which would fully cover all aspects of a single civil 

protection and environmental system security; 

secondly, all subjects of monitoring clear definition of the powers both in the 

civil protection system of Ukraine and system of ensuring the ecological security 

of the state. 

Based on a mathematical model for negative factors of chemicals 

accumulation detecting in soils of low-tonnage production facilities, an 

engineering method is used in the third section to emergency situation prevention 

by industrial character at low-tonnage production facilities by identifying 

chemicals in soils. It is designed to emergency situation prevention by industrial 
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character and reduces the consequences of this emergency number the first and 

second priority levels and to prevent the latter from escalating to the local level of 

danger. Its use involves the seven procedures implementation, namely: collection 

and systematization of data of soil condition; formalization of systematized data of 

soil condition; solving a separate problem to study the stability of the mineral 

composition of groundwater; solving a separate problem of soil sampling and 

preparation of water extract; solving a separate problem of measuring the electrical 

conductivity of soil samples; making a management decision on the condition of 

soils; control over the implementation of the decision. 

Based on a mathematical model for negative factors detecting of chemicals 

entering groundwater near low-tonnage production facilities, an engineering 

method is used emergency situation prevention by industrial character at low-

tonnage production facilities by identifying chemicals in groundwater were 

considered in the fourth section. It is designed to emergency situation prevention 

by industrial character and reduces the consequences number the first and second 

priority levels emergency and to prevent the latter from escalating to the regional 

level of danger. Its use involves the seven procedures implementation, namely: 

data collection and systematization of the groundwater state; formalization of 

systematized data on the groundwater state; solution of a separate problem on the 

choice of water status indicator on the territory of the potential zone of the 

emergency; solution of a separate problem on the selection of water sampling sites 

in the emergency zone; solution of a separate problem for measuring the electrical 

conductivity of groundwater samples; making a management decision on the state 

of groundwater; control over the implementation of the decision. 

The results of verification of the developed mathematical models and 

engineering methods of emergency situation prevention by industrial character at 

low-tonnage production facilities by identifying aqueous solutions were presented 

in the fifth section. The development and two original laboratory schemes 

installations for the developed mathematical models and engineering methods 

verification are described. The first is a laboratory experimental installation for the 
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identification of hazardous substances in soils; the second is an experimental 

automated installation for the identification of hazardous substances in 

groundwater. The results of all experimental studies field coincide with the results 

of simulations, fit into confidence intervals calculated with a probability of 95% by 

Student's criterion, which confirms the developed mathematical models reliability, 

as well as the reliability of engineering methods of preventing man-made 

emergencies. 

The application of mathematical models examples and engineering methods 

at individual low-capacity production facilities, which are proposed to be used in 

all units of the SES of Ukraine of local and regional levels of subordination in 

order to emergency situation prevention by industrial character and optimize 

prevention on the ground were considered in the sixth section. 

Keywords: emergency situation by industrial character, low-tonnage 

production facility, engineering method, emergency prevention, chemically 

hazardous substances, aqueous solutions, soil, groundwater, electrical conductivity. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтованість теми дисертаційного дослідження. На сьогодні 

цивільний захист, як й деякі інші сучасні напрямки, що активно 

розвиваються в останні десятиріччя, на жаль не має стійкої методологічної 

основи. Існуючий методологічний апарат цивільного захисту, спирається, з 

одного боку, на запозичені з інших напрямків підходи, з іншого боку - до 

нього додаються додаткові протиріччя синергетичного характеру, що є 

результатом складних процесів їх поєднання в рамках дослідження 

теоретичних аспектів цивільного захисту. Додатковим чинником виступає 

накопичення прикладних досліджень, які потребують, в свою чергу, 

формування системних підходів до методології досліджень в сфері 

цивільного захисту. 

Відповідно, на сьогодні існує актуальна проблема сфери цивільного 

захисту з розробки методів цивільного захисту, які формуються у ході 

синергетичного поєднання базових елементів різних галузей із спеціальними 

методами цивільної безпеки та мають проблематику, що є складовою 

декількох суміжних напрямків.  

І якщо окремі питання, що однозначно віднесені до сфери цивільного 

захисту як в методологічному, так і прикладному плані, на сьогодні 

розглянуті досить повно та широко, то методи групи, проблематика якої 

одночасно відноситься до декількох напрямків сфери цивільної безпеки, 

одним з яких є цивільний захист, мають не достатній розвиток. В свою чергу, 

це спричиняє гальмування прогресу наукових досліджень в сфері цивільної 

безпеки як в напрямку поєднання загальнонаукових методів досліджень із 

спеціальними методами цивільного захисту, так й з причини вимушеного 

розподілу дослідницької сфери цивільної безпеки між суміжними 

напрямками, що значно ускладнює отримання кінцевого результату. 



41 

Так, існуюча на сьогодні організація з попередження надзвичайних 

ситуацій (НС) техногенного характеру на малотоннажному виробництві 

потребує докорінної технічної реорганізації в частині заходів системи 

цивільного захисту, що диктуються технолого-економічними та 

урбаністичними особливостями сьогодення. Формування єдиних підходів з 

попередження подібних надзвичайних ситуацій, що базуються на сучасних 

інженерно-технічних методах, які б функціонально повністю охоплювали 

потреби окремих структурних підрозділів системи цивільного захисту, є 

важливим елементом з подолання існуючого протиріччя. 

Відповідно, нагальним на часі є розробка методів з дослідження 

процесів забезпечення безпеки підприємств малотоннажного виробництва. 

Враховуючи це, наукова проблема у сфері цивільного захисту, а саме, 

створення інженерно-технічних методів попередження НС техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва є актуальною, а її 

розв’язання є важливим з точки зору підвищення безпеки суспільства та 

довкілля. 

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

виконана в рамках «Стратегії національної безпеки України», затвердженої 

Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015. Наукові 

дослідження за темою дисертації виконувалися у відповідності до Галузевого 

тематичного плану на 2018 рік прикладних науково-дослідних робіт 

Міністерства Внутрішніх Справ України (МВС) та галузевого тематичного 

плану Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), 

а також у рамках наступних науково-дослідних робіт, які проводились у 

стінах Національного університету цивільного захисту України та Інституту 

державного управління у сфері цивільного захисту: «Розробка програмно-

інформаційного комплексу оцінки характеристик надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру» (№ ДР 0109U003072), Дослідження 

умов раннього моніторингу та попередження надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру» (№ ДР 0112U002587), «Експрес-
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аналіз природної води як складова ідентифікації надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру» (№ ДР 0119U001005), в тому числі у 

відповідності до науково-дослідних робіт за договором № 48/0000010 від 

03.02.2014 «Екологічна оцінка мінерального складу питних вод курорту 

Березівські мінеральні води», (№ ДР 0114U002244), «Методика вимірювання 

електропровідності водних розчинів для визначення хімічного класу 

фасованих мінеральних вод». (№ ДР 0115U000584). Здобувач був 

виконавцем та відповідальним виконавцем даних науково-дослідних робіт. 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є розробка нових 

інженерно-технічних методів попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах. 

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних 

задач: 

1. Проаналізувати сучасний стан попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на малотоннажних виробництвах. 

2. Розглянути особливості процесу управління надзвичайними 

ситуаціями техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва малого та середнього бізнесу. 

3. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. 

4. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах. 

5. Перевірити достовірність розроблених математичних моделей та 

інженерно-технічних методів попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації водних розчинів. 
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6. Запропонувати варіанти впровадження розроблених математичних 

моделей та інженерно-технічних методів. 

Об'єкт дослідження - попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва. 

Предмет дослідження - характеристики процесу попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які визначаються наявністю 

хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах. 

Методи дослідження – математичне моделювання, імітаційне 

моделювання, методи системного аналізу, методи математичної статистики, 

теорії вірогідності, теорії прийняття рішень, загальнонаукові та 

спеціалізовані методи, зокрема, методи фізико-хімічного аналізу 

(електрохімічний метод прямої кондуктометрії). 

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вирішена важлива 

наукова проблема у сфері цивільного захисту з попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах в 

інтересах їх не розповсюдження та переростання на більш значні рівні 

поширення.  

В результаті проведеного дисертаційного дослідження вперше 

отримані наступні наукові результати: 

1. Розроблено математичну модель виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного 

виробництва, яка являє собою систему з чотирьох аналітичних залежностей. 

Перша аналітична залежність описує процес трансформації хімічного складу 

води в елементах ґрунту від часу та концентрації хімічно-небезпечної 

сполуки в елементі ґрунту. Друга – встановлює залежність руху води в 

осередку поширення надзвичайної ситуації від часу початку аварії. Третя – 

визначає залежність розповсюдження хімічно-небезпечних домішок в 

елементах ґрунту зони поширення надзвичайної ситуації в залежності від 

часу та концентрації хімічно-небезпечної сполуки. Четверта дозволяє 
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визначити відповідну електропровідність проб ґрунту в залежності від 

величини концентрації небезпечних домішок в елементі ґрунту зони 

поширення надзвичайної ситуації. 

2. Розроблено математичну модель виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва являє собою систему з чотирьох аналітичних 

залежностей. Перша аналітична залежність описує процес руху ґрунтових 

вод в зоні поширення надзвичайної ситуації в залежності від гідравлічного 

напору та коефіцієнту водовіддачі. Друга – встановлює залежність процесу 

поширення забруднюючих речовин в ґрунтових водах від коефіцієнту 

гідродинамічної дисперсії та швидкості ґрунтових вод. Третя – визначає 

залежність конвективної дифузії забруднюючих речовин з урахуванням 

кінетики сорбції. Четверта – дозволяє визначити відповідність 

електропровідності ґрунтових вод в залежності від величини концентрації 

небезпечних домішок в елементі ґрунтових вод зони поблизу об’єкту 

малотоннажного виробництва. 

3. Розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. Він призначений для 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру та дозволяє 

скоротити кількість наслідків цієї надзвичайної ситуації першого та другого 

рівнів пріоритетності і не допустити переростання останньої на більш 

значний рівень поширення небезпеки. Його використання передбачає 

виконання семи процедур, а саме: збір і систематизація даних щодо стану 

ґрунтів; формалізація систематизованих даних щодо стану ґрунтів; 

розв’язання окремої задачі з дослідження стабільності мінерального складу 

підземних вод; розв’язання окремої задачі з відбору проб ґрунту та 

приготування водної витяжки; розв’язання окремої задачі з вимірювання 

електропровідності проб ґрунту; прийняття управляючого рішення щодо 

стану ґрунтів; контроль виконання прийнятого рішення. 
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4. Розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах. Він призначений 

для попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру та дозволяє 

скоротити кількість наслідків цієї надзвичайної ситуації першого та другого 

рівнів пріоритетності і не допустити переростання останньої на більш 

значний рівень поширення небезпеки. Його використання передбачає 

виконання семи процедур, а саме: збір і систематизація даних щодо стану 

ґрунтових вод; формалізація систематизованих даних щодо стану ґрунтових 

вод; рішення окремої задачі з вибору показника стану води на території 

потенційної зони надзвичайної ситуації; рішення окремої задачі з вибору 

місць відбору проб води в зоні надзвичайної ситуації; рішення окремої задачі 

з вимірювання електропровідності проб ґрунтових вод; прийняття 

управляючого рішення щодо стану ґрунтових вод; контроль виконання 

прийнятого рішення. 

5. Розроблено лабораторну експериментальну установку для 

ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтах (у складі перемішувача, 

дозатора, ємності з розчином, сенсора з платиновим або графітовим 

покриттям та обчислювального блоку), яка дозволяє забезпечити реалізацію 

сучасних способів ідентифікації водних розчинів різної мінералізації шляхом 

отримання нової характеристики – коефіцієнта ідентифікації та збільшити 

ефективність досліджень шляхом підвищення точності та зниження вартості 

за рахунок використання сенсора з платиновим або графітовим покриттям та 

дозатора. 

6. Розроблено лабораторну експериментальну автоматизовану 

установку для ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах (у складі 

сенсора, що включає електроди з платиновим або графітовим покриттям; 

зчитувального пристрою; перемішувача; первинної ємності з розчином; 

вторинної ємності з розчином; електричного насосу-дозатора з індикацією; 

магістралі, блоку управління; обчислювального блоку), яка дозволяє 
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проводити широкий спектр досліджень з ідентифікації розчинів та 

забезпечити реалізацію сучасних способів ідентифікації водних розчинів 

різного аніоно-катіонного складу в сфері цивільного захисту та збільшити 

ефективність досліджень шляхом скорочення часу та працевитрат, 

підвищення точності та зниження вартості дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів. Алгоритми 

застосування інженерно-технічних методів попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах і 

відповідні процедури їх виконання реалізовані у «Методиці вимірювання 

електропровідності водних розчинів для визначення хімічного класу 

фасованих мінеральних вод» (реєстраційний код в Реєстрі методик 

проведення судових експертиз Міністерства юстиції України – 10.5.12 від 

23.03.2018) та в процесі повсякденної діяльності фахівців Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та представників оперативно-рятувальних 

підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у вигляді 

практичних рекомендацій з розробки ефективних оперативно-тактичних 

рішень з попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 

малотоннажних виробництвах, що реалізують розроблені керуючий алгоритм 

та основні процедури інженерно-технічних методів попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру та дозволяють значно 

підвищити ефективність запропонованих управлінських рішень та вчасно 

вжити заходів протидії.  

Результати дисертаційного дослідження використані в практичній 

діяльності Краснокутського районного сектору Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківський області 

(акт впровадження від 14.07.2020 року), в практичній діяльності Науково-

дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інститута 

мікрографії (акт впровадження від 15.09.2020 року), в практичній діяльності 

Науково-виробничого підприємства «Елва» у формі товариства з обмеженою 
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відповідальністю (акт впровадження від 18.06.2020 року) та в практичній 

діяльності ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» (акт впровадження від 

20.08.2020 року). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи отримані автором особисто.  

Особисто здобувачем виконано збір даних літературних та 

інформаційних джерел, систематизацію матеріалу про особливості стану з 

попередження надзвичайних ситуацій на об’єктах малотоннажного 

виробництва у провідних країнах світу та у європейських країнах, що 

розвиваються. 

Особисто здобувачем:  

– розроблено математичну модель виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного 

виробництва, яка визначає умови попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва в 

залежності від варіантів рішення задач з дослідження стабільності 

мінерального складу підземних вод; з відбору проб ґрунту та приготування 

водної витяжки; з вимірювання електропровідності проб ґрунту; 

– розроблено математичну модель виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва, яка дозволяє визначити умови попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва в залежності від варіантів рішення задач з вибору показника 

стану води на території потенційної зони НС; з вибору місць відбору проб 

води в зоні НС; з вимірювання електропровідності проб ґрунтових вод; 

- розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах; 
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- розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах; 

– організовано проведення експериментів й обробка отриманих 

результатів;  

– розроблено схеми та виготовлені дві лабораторні установки - 

лабораторну експериментальну установку для ідентифікації небезпечних 

речовин в ґрунтах та лабораторну експериментальну автоматизовану 

установку для ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах, з 

натурного дослідження стану ґрунтів та ґрунтових вод, за допомогою яких 

перевірено достовірність розроблених математичних моделей та інженерно-

технічних методів попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації 

хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах;  

– Запропоновано варіанти впровадження математичних моделей та 

інженерно-технічних методів на окремих об'єктах малотоннажного 

виробництва, які пропонується використовувати у всіх підрозділах ДСНС 

України місцевого та регіонального рівнів підпорядкування в інтересах 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру та оптимізації 

профілактики їх виникнення на місцях.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

роботи доповідались та обговорювались на наукових конференціях: 

Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии защиты от чрезвычайных ситуаций» (Минск, 2013), ІV 

Міжнародна науково-практична конференція «Надзвичайні ситуації: безпека 

та захист» (Черкаси, 2014), Київська конференція з аналітичної хімії. 

«Сучасні тенденції. 2016», (Київ, 2016), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, 

практика» (Харків, 2016), 19 Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку» (Київ, 
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2017), Conferinţă știinţifică internațională, consacrată aniversării a 120 de ani de la 

naşterea academicianului Ion Dicusar «Solul şi îngrăşămintele în agricultura 

contemporană» (Chişinău, 2017) [Міжнародна наукова конференція, 

присвячена 120-річчю від дня народження академіка Іона Дикусара «Ґрунт та 

добрива в сучасному сільському господарстві» (Кишинів, 2017)],20 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан цивільного 

захисту України та перспективи розвитку» (Київ, 2018), Міжнародна 

науково-практична конференція «Державне управління у сфері цивільного 

захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 2019), International Chemistry & 

Biology Conference’19 (Sharm el Sheikh, 2019) [Міжнародна конференція з 

хімії та біології19 (Шарм-ель-Шейх, 2019)], Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, 

практика» (Харків, 2019), 21 Всеукраїнська науково-практична конференція 

(за міжнародною участю) «Розвиток цивільного захисту в сучасних 

безпекових умовах»(Київ, 2019), III Международная заочная научно-

практическая конференция «Безопасность человека и общества: 

совершенствование системы реагирования и управления защитой от 

чрезвычайных ситуаций» (Минск, 2019), Міжнародна науково-практична 

конференція «Problems of Emergency Situations» (Харків, 2020), VII 

международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы 

экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных 

материалов» (Минск, 2020), Десята міжнародна науково-технічна 

конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій та засобів управління» (Баку, Харків, Жиліна, 2020), The 5th 

International scientific and practical conference (Vancouver, 2020) [V 

Міжнародна науково-практична конференція (Ванкувер, 2020)]. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

49 наукових робіт у вітчизняних та закордонних виданнях, з них: 1 

монографія, 15 статей включені до міжнародних науково-метричних баз 

Scopus та Web of Science, 12 наукових статей у фахових наукових виданнях 
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України, з яких 6включені до міжнародних науково-метричних баз, 3 

патенти, тези 18доповідей у збірниках матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

змісту, переліку умовних скорочень, вступу, шести розділів, висновків, 

списку використаних джерел й 2 додатків. Загальний обсяг дисертації 311 

сторінок, який містить 28 таблиць та 57 ілюстрацій, список використаних 

джерел з 373 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ НА ОБ’ЄКТАХ 

МАЛОТОННАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

 

1.1. Аналіз стану з попередження надзвичайних ситуацій на 

об’єктах малотоннажного виробництва у провідних країнах світу 

 

Аналіз стану з попередження надзвичайних ситуацій (НС) на об’єктах 

малотоннажного виробництва у провідних країнах світу будемо виконувати 

наступним чином. На першому етапі визначимо загальносвітові підходи до 

попередження НС на об’єктах малотоннажного виробництва. По-друге, 

визначимо тенденції в питаннях попередження НС техногенного характеру 

внаслідок потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води. На третьому етапі 

проведемо аналіз сучасних тенденцій з попередження НС техногенного 

характеру внаслідок накопичення хімічних речовин в ґрунті. 

Необхідність проведення комплексних досліджень із забезпечення 

безпеки населення та оцінки впливу техногенного забруднення довкілля 

відзначається в [1]. Зокрема, наголошується, що до основних заходів захисту 

населення і територій відноситься спостереження і контроль за довкіллям, 

продуктами харчування і водою, який забезпечується «організацією збору, 

опрацювання і передачі інформації про стан довкілля, забруднення продуктів 

харчування, харчової сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними 

речовинами та інфекційними мікроорганізмами». Державний нагляд та 

контроль з метою перевірки повноти і якості заходів щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям, забезпечення готовності органів управління, сил і 

засобів системи захисту населення і територій, посадових осіб до дій у разі 
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виникнення цих ситуацій полягає, у тому числі й у забезпеченні «охорони 

довкілля та збереження природних ресурсів, додержання порядку і умов 

користування надрами з метою запобігання небезпечним екологічним і 

геологічним процесам». 

За інформацією Національного інституту стратегічних досліджень [2] 

забруднення поверхневих вод України відноситься до еколого-техногенних 

проблем національного рівня, вирішення яких потребує серед іншого 

«створення української системи моніторингу і управління в сфері екологічної 

безпеки як сегменту глобальної мережі екологічного моніторингу на основі 

сучасних технологій». Як складова цієї проблеми виступає недостатність 

використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод 

для питного водопостачання населення, що, в свою чергу, робить необхідним 

ідентифікацію та подальше дослідження стану ґрунтів та ґрунтових вод. 

Тобто, поверхневі та підземні води розглядаються в контексті необхідності 

або можливості їх використання для питного водопостачання населення 

держави. Для вирішення проблем техногенного походження глобального 

рівня, зокрема, змін клімату, цим документом пропонується превентивна 

діяльність й в напрямку водних ресурсів. 

Постійне збільшення в світі кількості надзвичайних ситуацій 

техногенного походження [3], зокрема, зростання темпів їх виникнення, як в 

абсолютних величинах, так і порівняно з природними катастрофами [4], 

вказує на необхідність більш детального вивчення питань забезпечення 

цивільної безпеки на техногенних об’єктах. Як важливий елемент готовності 

до подібних надзвичайних ситуацій Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ) відносить раннє попередження та необхідність достатніх 

технологічних ресурсів [5]. В керівництві ВООЗ [6] серед інструментів 

планування підготовки до лих міститься в тому числі й інформація про 

системи раннього попередження та інструменти захисту від небезпек при 

лихах. Згідно доповіді Організації Об’єднаних Націй (ООН) [7] важливим 

запобіганням техногенних небезпек є раннє попередження про них, яке 
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повинно бачитися на різних рівнях та з різними поняттями та інструментами, 

в тому числі з урахуванням тривалого впливу та короткочасних наслідків.  

В США у відповідь на занепокоєння щодо небезпек для 

навколишнього середовища та небезпек, спричинених зберіганням та 

поводженням з токсичними хімічними речовинами [8] був прийнятий в 1986 

р. Закон про планування надзвичайних ситуацій та право на знання громади 

(EPCRA). Хоча при цьому більша увага приділяється небезпекам, пов’язаним з 

витоком нафти [9], аніж небезпекам з іншими хімічними речовинами. 

Закон про збереження та відновлення ресурсів (RCRA) [10], 

розроблений Агентством охорони навколишнього природного середовища 

США (Environmental Protection Agency - EPA) [11] регламентує рамки для 

належного поводження з небезпечними та не небезпечними твердими 

відходами [12], місця зберігання яких можуть розглядатись як хімічні 

об’єкти. Конкретні методи тестування таких небезпек визначені у публікації 

EPASW-846 «Методи випробувань для оцінки твердих відходів: фізичні / 

хімічні методи» [13]. 

В канадській Програмі виявлення небезпеки та оцінки ризику [14] 

відмічається, що при подіях з хімічно небезпечними матеріалами обсяг 

попередження змінюється залежно від ситуації. Ідентифікація небезпеки 

відноситься й до перших кроків планування попередження надзвичайних 

ситуацій за рішенням Національного агентства з навколишнього середовища 

та планування (NEPA) Ямайки [15]. За директивою ЄС «Севезо» 

(SEVESO) [16] відзначається, що оператори закладів, де небезпечні речовини 

знаходяться у значних кількостях, повинні мати внутрішній план 

надзвичайних ситуацій для заходів, які слід вжити закладу у разі великої 

аварії [17]. А державне статутне агентство Австралії відзначає, що управління 

надзвичайними ситуаціями включає циклічний процес з чотирьох фаз 

профілактики, підготовленості, реагування та відновлення [18].  

Збільшення кількості хімічних речовину поверхневих видах є 

важливими питаннями внаслідок жорстких вимог до джерел питної води, 
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встановлених в Європі [19]. В Китаї з 2016 р., враховуючи зростання рівня 

смертності внаслідок великих аварій (MAs)та особливо серйозних аварій 

(PSAs) [20], прийнято Керівні принципи всебічного та надійного 

стримування MAs та PSAs. В Південній Кореї як на складову запобігання 

надзвичайних ситуацій вказують на необхідність встановлення плану 

реагування на нихза допомогою географічної інформаційної системи (ГІС) та 

методів моделювання [21]. Так, авторами [22] виявлено просторові 

автокореляції хімічних заводів та аварій та оцінено рівні хімічної небезпеки.  

В роботі [23] відмічається на підставі аналізу виробничих практик в 

США, Японії та Європі, що існує мало законів, які стосуються заходів 

запобігання та заходів реагування на одночасні катастрофи, що 

супроводжуються стихійним лихом. 

Необхідність визначення стану водних джерел як складову 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

забрудненням води в Китаї, зазначають автори [24]. 

Дослідження на окремі іони та солоність для безпосереднього 

скринінгу, коли лабораторні можливості обмежені, запропоновано 

мароканськими вченими [25]. А використання чисельного моделювання в 

поєднанні з суміжним методом для оцінки забруднення морської води в 

трьох затоках Бохайського моря використовується в [26]. Оцінка впливу 

міського стоку на повені в Ірландії здійснена авторами [27] шляхом 

фокусного опитування. А в роботі [28] апробовано стратегію управління 

ризиками щодо забруднення ґрунтових вод на прикладі дослідження площі 

забруднення підземних вод. На платформі MATLAB в роботі [29] 

застосовано моделі інтегрованого та автоматичного типу, а якість ґрунтових 

вод оцінюється за дев'ятьома факторами оцінки за допомогою методу 

зменшення розмірності. В роботі [30] використано систему штучного 

інтелекту, що називається інтегрованою мережею довготривалої пам'яті й 

показано широку придатність до застосування для визначення окремих 

хімічних забруднювачів та галузей – забруднювачів. 
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Низка турецьких авторів пропонують використовувати або 

мультиваріативні статистичні методи і індикатори забруднення для оцінки 

якості води [31], або Індекс якості води та виявлення дифузних 

забруднювачів [32]. В [33] застосовують комплексний індекс якості води, 

який показав міський, промисловий, сільськогосподарський вплив на 

розподіл забруднень для води річки Вень-Руй Тан на сході Китаю.  

Окремі специфічні показники (глюкоза, ацетат та їх суміш), що є 

характерними лише для окремих виробництв пропонується визначати за 

допомогою спеціального сенсору у воді в режими реального часу [34]. А 

різноманітний набір компонентів автори [35] пропонують визначати за 

допомогою узагальнених адитивних моделей. 

В США автори пропонують використовувати оцінку за 100 %-вою 

шкалою та «кольорову схему» для визначення якості води в Нью-Йоркській 

гавані [36], мультиваріативний аналіз з застосуванням фізико-хімічних 

параметрів та макрофітів [37] для оцінки якості водних об’єктів. 

Моделювання якості та стану води проведено в роботах [38, 39]. При 

цьому в [38] акцентується увага на врахуванні невизначеності моделювання 

для масштабних водозаборів на урбанізованих територіях Нідерландів, тоді 

як в [39] здійснено комплексний аналіз для моделювання потоку та 

транспорту хімічно-небезпечних речовин у річках на основі гідродинаміки, 

часових рядів та моделювання якості води. 

Особливість врахування різних складових при моделюванні стану 

досліджуваних канадських вод та впливі на них хімічно-небезпечних речовин 

відзначається в [40, 41]. При цьому в [40] зазначається необхідність 

врахування поглядів зацікавлених сторін при моделюванні і для визначення 

забруднювачів води, тоді як в [41] визначаються основні процеси та критичні 

фактори, які слід враховувати при розробці надійних концептуальних 

моделей систем взаємодії цих вод. 

Використання хемометричних підходів, зокрема, методу головних 

компонентів, для визначення стану води досліджено в [42]. А автори 
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[43]пропонують використовувати для цього довгострокові архівні біологічні 

дані у поєднанні з гідрогеохімічним моделюванням.  

В [44] на підставі концепції «водного сліду» показано, що досі не існує 

консенсусу щодо методологічного стандарту, який слід застосовувати для 

відтворення водних об'єктів. Без попередньої підготовки та організації 

спостережень не можливо провести задовільну оцінку техногенного впливу 

на якість води, що наголошується в [45]. Для цього в Європі ще з середини 

90-х років Європейське агентство з охорони довкілля започаткувало систему 

збору даних щодо якості підземної та поверхневої води [46]. 

Практичне застосування керованого управління водоносним 

горизонтом, зокрема, штучне підживлення та заміщення підземних вод 

шляхом використання відновленої стічної води та поверхневої води набуло 

розповсюдження в Каліфорнії, Айдахо та Аризоні (США) [47] для зменшення 

негативного впливу пестицидів та хімічно-небезпечних речовин. Тоді як в 

[48] пропонується методологія з двома рівнями деталізації-скринінг та 

детальний рівень для оцінки забруднення води.  

В роботі [49] відзначається, що основними методами досліджень, що 

використовуються для проектування просторової якості води є багатомірний 

статистичний аналіз та мас-спектрометрія з індуктивно зв'язаною плазмою. 

Цей же інструментальний метод використовується для дослідження якості 

підземних вод в [50]Тоді як в[51] застосовують такі більш тривіальні методи 

як атомно-абсорбційну спектроскопію, хроматографію тощо. 

Перехід до використання біологічних показників для оцінки якості вод 

є характерним для більшості сучасних закордонних держав [52]. При цьому 

слід відзначити, що більшість закордонних авторів все ж таки 

використовують для оцінки якості води фізико-хімічні показники. 

За допомогою фізичних та фізико-хімічних параметрів фахівці 

оцінюють вплив фермерської діяльності [53], гірничих робіт [54], сезонних 

чинників [55] та різних антропогенних факторів [56] на якість води. В [57] 
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разом з фізико-хімічними показниками для цього додатково використовують 

дистанційне зондування та карти земної поверхні. 

Загальні проблеми підземних вод, фактори та чинники, що впливають 

на її забрудненість, розглянуто в [58]. В [59] фізико-хімічні параметри та 

геоінформаційна система (GIS) є основою для індексу якості підземної води 

(WQI). В [60] автори окрім безпосередньо визначення якості вод за класами 

вказують на оцінку забрудненості підземної води за допомогою Індексу 

забрудненості. 

Індекси якості води можуть формуватися на підставі різних факторів та 

показників, в тому числі з урахуванням біологічної оцінки, статистичних та 

стохастичних підходів, для поверхневих чи підземних вод [61]. Так, в [62] 

запропоновано спрощені підходи для його визначення та констатується 

відсутність загальноприйнятого комбінованого індексу якості води для 

різних країн. Індекс якості води використовується в [63] для оцінки 

прибережних вод. Фізико-хімічні та біологічні критерії для визначення 

індексу якості води для підземних вод використано в [64]. В [65] індекс 

якості води складається з індексу якості води для здоров'я та прийнятного 

індексу якості води.  

В [66] оцінка якості морської води проводилась з використанням 

додаткового нового параметру- індексу оцінки якості води для 

навколишнього середовища. 

В Китаї водне законодавство спирається на низку стандартів щодо 

якості підземних та поверхневих вод [67]. Й також часто застосовується 

Індекс якості води, який представляє собою результат визначень індексів 

якості води трьох груп показників [68]. В [69] окрім Індексу якості води, 

автори використовують поетапний лінійний регресійний аналіз для 

визначення мінімального Індексу якості води.  

Зручність використання Індексу води для інтерпретації стану води 

водних об’єктів та співставлення їх між собою відмічається в [70]. В [71] для 
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визначення Індексу якості води використовують послідовну, повністю 

з'єднану, тришарову персептронну модель нейронної мережі. 

В той же час в [72] відмічається неоднозначність підходів щодо 

розрахунку річкових індексів якості води як в межах однієї держави, так і для 

різних країн, а в [73] наголошується на необхідності враховування 

додаткових чинників при визначенні індексу якості підземних вод та 

факторів іх забруднення. 

Індексні методи широко використовуються для картографування 

уразливості підземних вод до забруднення. Найбільш відомою є модель 

DRASTIC, що застосовується в США, Португалії, Південній Кореї та низці 

інших держав [74]. Можна окрім DRASTIC відзначити AVI, GOD, EPIK, за 

допомогою яких охарактеризовано поточні водоносні горизонти на півдні 

Іспанії [75] та в Греції [76]; SINTACS  - похідну модель DRASTIC [77], 

застосовану до підземних вод району Канчеепурам (Індія). 

Процедура моделювання була застосована для визначення можливості 

забруднення ґрунтових вод на ділянках різних країн [78]. 

Комплексна оцінка якості річкової води з використанням інтегрованого 

фізико-хімічного, біологічного та екотоксикологічного підходу проведена 

в [79]. 

В [80] для оцінки якості води використовують типові фізико-хімічні та 

біологічні показники. А в роботі [81] додатково визначають вміст пестицидів. 

Для оцінки техногенних впливів на водосховище Алькева (Португалія), 

автори [82] використовують мультиваріативні статистичні методи та 

кластерний аналіз. Для цього водосховища було також проведено й 

екотоксикологічний аналіз, який показав, що токсичність води водосховища 

може бути пов’язана з використанням пестицидів [83]. Комплексне 

дослідження цієї зміненої водної екосистеми, з урахуванням якості води є 

важливою складовою забезпечення вимог Водної Рамкової Директиви 

ЄС [84]. 
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Подібні статистичні підходи (кластерний аналіз, факторний аналіз-

метод головних компонент, дискримінаційний аналіз) з використанням 

значного масиву вихідних фізико-хімічних параметрів використовуються для 

дослідження просторової та тимчасової варіативності якості води річок 

Гомті [85] та Ганг (Індія) [86]. Варіація кластерного аналізу також 

запропонована в [87] для оцінки якості підземної води. 

В [88] автори використовують моделювання та дані щодо вихідних 

видів землекористування, щоб оцінити якість води та затрати на її очищення 

в Швеції. Регресійний аналіз та метод найменших квадратів 

використовувались в [89] для визначення просторової мінливості якості води 

в басейні річки Хан Південної Кореї. Метод головних компонент та 

канонічний кореляційний аналіз застосовувались для просторово-

тимчасового дослідження змін якості води річки Карунь, Іран. Відзначено як 

домінуючи параметри електропровідності та ТDS (Total Dissolved 

Solids) [90]. 

Просторово-тимчасове дослідження якості води району Три ущелини, 

Китай було проведено в [91]. Для обробки даних використовували 

мультиваріативні статистичні методи, кластерний аналіз, непараметричні 

тести та факторний аналіз. Необхідність визначення тенденцій змін якості 

води для подальшого управління її якістю за умови антропогенного 

втручання відзначається в [92] з використанням мультистатистичних методів.  

Кластерний аналіз, факторний аналіз – метод головних компонент 

використані в [93] для визначення прихованих джерел забруднення води у 

річці Сонгхуа в районі Харбін (Китай). Ці ж методи застосовано авторами 

[94] для ідентифікації характеристик якості води та оцінки просторової 

структури якості води в регіоні дельти річки Перл (Китай). Нечіткий 

комплексний аналіз та статистичні методи використано для оцінки якості 

води в басейні річки Чжанвайнан (Китай) [95]. Для оцінки якості підземних 

вод автори [96] серед іншого, використовують сірий реляційний аналіз для 

оцінки якості підземних вод району річки Хутуо (південний Китай). 
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На необхідності використання статистичних підходів при оцінці якості 

поверхневих вод відзначається в [97], в тому числі й з використанням 

геостатиститчних підходів з використанням методу головних компонент 

(PCA) та нечіткої оптимальної моделі (FOM) [98]. Пропонується також [99] 

застосування багатомірної статистики та дисперсійного аналізу для оцінки 

якості води. 

Автори [100] запропонували якість води оцінювати на основі 

кластерного аналізу та візуалізації ГІС. В [101] якість води оцінювалась за 

Індексом забруднення води на підставі 9 хімічно-небезпечних речовин. 

Базова статистика, величина міжквартільного діапазону, кореляційна 

матриця та кластерний аналіз використовувались для визначення 

комплексної взаємодії іонів у воді поблизу ТЕС (Бангладеш) [102]. Оцінка 

якості води та визначення хімічно-небезпечних речовин й джерел 

забруднення води в озері Бурулус (Єгипет) за допомогою технології 

дистанційного зондування та ГІС були використані в [103]. В [104] 

використано безпосередньо лабораторні визначення низки важких металів та 

гіперспектральний дистанційний зонд для оцінки якості води. 

Індекс якості води, індекс забруднення важкими металами, та індекс 

забруднення застосовується в [105] для визначення якості води в річці Нил 

(Єгипет). 

Нечіткий покращений Індекс забруднення води запропоновано для 

просторово-часової оцінки якості води річки Цюй в провінції Сичуань 

(Китай) [106].  

Автори [107] пропонують використовувати Метод головних 

компонент, факторний аналіз та Метод абсолютної оцінки головної 

компоненти - множинної лінійної регресії (APCS-MLR) для оцінки якості 

води та ідентифікації потенційних джерел забруднення трьох головних річок 

Південної Флориди (США). Мультиваріативні статистичні методи 

застосовуються для визначення основних джерел забруднення поверхневих 

вод в [108].  



61 

Подібні мультиваріативні підходи застосовано в [109] для оцінки якості 

води та визначення джерел впливу на річки в районі Озера Тайхау (Китай). В 

[110] за допомогою методів мультиваріативної статистики визначено основні 

чинники, що сприяють забрудненню ґрунтових вод даного регіону. 

Декілька методів для визначення якості води водосховища 

Цзіньчучуань (Китай) використано в [111], зокрема, однофакторний аналіз, 

метод сірого реляційного оцінювання та метод нечіткої комплексної оцінки. 

Просторово-часовий аналіз з використанням мультиваріативних 

статистичних методів виконано в [112] для оцінки якості води озера Поян 

(Китай). Комплексна оцінка якості води з урахуванням впливу відкладення 

хімічно-небезпечних речовин та динамічної зміни границь води на прикладі 

водосховища Білюхе (Китай) запропонована в [113], використовувались як 

лабораторні дослідження, так і побудова моделі. В [114] такі 

мультиваріативні статистичні методи як факторний та кластерний аналіз, 

метод головних компонент використовуються для просторово-часової оцінки 

якості води річки Тигр (Турція).  

Метод, який вирішує завдання класифікації та регресії шляхом 

побудови дерева рішень, застосовано в [115] для ідентифікації потенційних 

факторів впливу на якість води низки водосховищ питної води провінції 

Чжецзян (Китай). Для скорочення кількості змінних, що використовуються 

для оцінки якості води. авторами [116] запропоновано використовувати 

нечіткий грубий набір для скорочення атрибутів.  В [117] використано метод 

головних компонент, факторний, кластерний та дискримінаційний аналізи 

для поділу басейну річки Фуджи (Японія) на три кластери.  

Підхід з використанням палеолімологічних методів для оцінки впливу 

антропогенних забруднювачів або інших чинників на екологічний стан 

маленьких мілких озер застосований в [118].  

Автори [119, 120] відзначають значне забруднення ґрунтів важкими 

металами та наголошують на різних джерелах антропогенного їх 

надходження, хоча й розрізняються в тому, як надалі забезпечити їх 
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відновлення. Так, в [119] пропонується використання електрохімічних 

методів, тоді як автори [120] наголошують на більшій безпечності та 

екологічності фіторемедіації. 

В документі щодо управління забрудненими землями 

Південноафриканської республіки [121] пропонується дослідження 

забруднених ґрунтів проводити із застосуванням значної кількості складних 

та дорогих методів, як лабораторних, так і польових , з наголошенням 

особливостей пробовідбору забруднених зразків ґрунту. В Керівництві щодо 

забруднених ґрунтів Австралії відмічається необхідність врахування форм 

неорганічних хімічно-небезпечних речовин [122]. 

Автори [123] відзначають необхідність проведення досліджень стану 

ґрунтів за умови забруднень від підземних споруд та відмічають особливості 

підходів до отримання даних в Нідерландах, Англії, Канаді, США. 

На прикладі ґрунтів районів Патна, що розташовані в межах рівнини 

Гангу на сході Гангу (Індія) [124]за допомогою хемометричного оцінювання 

показано вплив промислового землекористування на забруднення ґрунту. 

Італійські автори [125] наголошують на необхідності створення графічної 

моделі як важливого елементу оцінки забруднення ґрунтів. 

Наслідки випадкової, маломасштабної варіабельності концентрації 

хімічно-небезпечних речовин у ґрунті розглядаються в [126].В [127] 

відмічається переважний вплив промислових факторів на забруднення 

міських ґрунтів міста Кайфенг (Китай) важкими металами (As, Cd, Hg та Pb).  

Дослідження стану ґрунтів [128, 129] на наявність забруднень 

внаслідок поводження з електронними відходами показало, що вони чинять 

на них значний вплив. При цьому в межах населеного пункту, в якому 

відбувається переробка електронних відходів (поблизу міста Тайчжоу, 

Китай) виявлено значне забруднення в районах поблизу майстерень з 

утилізації відходів неорганічними речовинами [128]. В той же час в [129] 

відмічено, що зберігання та спалювання електронних відходів в місті Гуйю 
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(провінція Гуандун, Китай) спричиняє накопичення в ґрунті та в осаді річки 

Ляньцзян значної кількості органічних сполук. 

Індійські автори [130] також наголошують на значному небезпечному 

впливі важких металів на ґрунтовий профіль при зберіганні електронних 

відходів. Тоді як вміст As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb і Zn, виміряний для 

сільськогосподарських ґрунтів поблизу шахт вздовж річки Дьяоцзян в регіоні 

автономності Гуансі-Чжуан (Китай) [131] показав, що поблизу району шахти 

наявні сильно забруднені області. 

Вплив вугледобувної галузі Китаю на вміст хімічно-небезпечних 

речовин досліджено в роботах [132, 133]. Відмічається менше забруднення 

ґрунтів внаслідок видобування вугілля, ніж металів [132], тоді як в роботі 

[133] відмічається накопичення металів Cd, Hg, Cu, Pb, As в меліорованих 

ґрунтах ті міграція мікроелементів вугільної рудної породи в поверхневі 

шари. 

В [134] досліджується вплив вугільної промисловості та електростанції 

на забруднення ґрунтів житлових районів біля трьох вугільних шахт та 

електростанції (Хуайан, Китай). Для оцінювання якості ґрунтів в Лайві 

(Китай) як складової попередження надзвичайних ситуацій в роботі [135] 

застосувався індекс забруднення Nemerow та метод багатофакторного 

статистичного аналізу. Автори [136] пропонують контролювання сезонної 

динаміки засолення ґрунтів за допомогою ступінчастої множинної лінійної 

регресії, нейронних мереж зворотного розповсюдження та методів опірних 

векторів. Як захід для вирішення проблем щодо відставання дослідження 

забруднень ґрунту керівництво Китаю оприлюднило План дій щодо 

контролю забруднення ґрунтів (2016 р.) [137]. 

В США [138] для оцінки міграції хімічно-небезпечних речовин в ґрунті 

(броміди та хлориди) запропоновано математичну модель, засновану на 

кумулятивному бета-розподілі. В роботі [139] запропоновано використання 

дистанційного зондування та ГІС технології для дослідження якості ґрунтів.  
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Значну негативну дію таких потенційно небезпечних об’єктів як 

шкіряні заводи показано в роботі [140]. Досліджено вміст хімічно-

небезпечних речовин в ґрунті, які потрапляють туди з неочищеними 

стічними водами понад 50 шкіряних заводів Кулі (Туреччина). Техногенні 

небезпеки від Цементного комплексу Лас-Віньяс (Іспанія) на стан ґрунтів та 

водосховища, що будується поряд, проаналізовано в роботі [141]. 

В Марокко дослідження стану ґрунтів з використанням різних індексів 

геоакумуляції, коефіцієнтів збагачення, факторів забруднення, індексів 

забруднення навантаження та ГІС [142] показало перевищення в них вмісту 

Zn, Cr, Pb, Cu та Cd. 

Підхід, заснований на кореляції між респірацією (диханням) ґрунту та 

його забрудненням запропонований в [143]. В свою чергу, необхідність 

врахування властивостей ґрунту поверхневого і надповерхневого горизонтів 

відзначається в [144] на прикладі ґрунтів Північного плато (Іспанія). 

Пропонується також використовувати для визначення забруднення ґрунтів 

дощових червів [145] або низку мікробних параметрів [146].  

Дослідження ґрунту поселення, що з’явилось на місці смітнику в 

Мексиці [147] з використанням індексу геоакумуляції, кореляційного аналізу 

та аналізу основних компонентів показало забруднення Cu, Pb,Ni , Cd, Cr. Як 

важливий елемент застосування та функціонування ґрунтів горизонту Камбі-

Лувісол, Швейцарія) [148] запропоновано визначати якість ґрунтової 

структури за допомогою підходу візуального оцінювання. Дослідження 

розподілу вмісту свинцю, що забруднює ґрунт внаслідок викидів в атмосферу 

та дренажних вод підприємств, проведено з використанням фіксованого 

розміру частинок в моделі атмосферної дисперсії для оцінки впливу та 

оцінки ризику (ADMER) в роботі японських авторів [149].  

Надзвичайні ситуації, пов’язані з техногенними аваріями та потенційно 

небезпечних об’єктах, мають місце в різних країнах світу. На сьогодні 

причинами їх виникнення в першу чергу називаються організаційні та 

технічні недоліки [150]. 
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Так, можна відмітити, що кількість людей, травмованих в хімічних 

виробництвах та при виробництві їжі в має місце при аваріях, пов’язаних з 

відмовою обладнання, тоді як порушення процесу спричиняло найбільшу 

кількість травмованих людей в хімічній галузі [151]. 

До недавніх надзвичайних ситуацій, що трапилися в США, можна 

віднести вибух в квітні 2013 р. на заводі добрив West Fertilizer Company 

(Техас, США), який призвів до смерті 15 осіб [152] та спричинив руйнування 

та в тому числі забруднення [153]. За результатами позивів місто, поблизу 

якого відбулась надзвичайна ситуація, отримало компенсацію в 10 млн 

доларів США [154]. 

В 2014 р. В США сталася низка інцидентів, пов’язаних з 

функціонуванням каналізаційної системи [155, 156]. Так, в штаті Техас 

(США) загинуло 2 робітників в аварії на очисній станції Ель-Пасо [155]. 

Витік шламу заповнив приміщення обладнання, де вони працювали, а 

розслідуваннями події займалась в тому числі й Техаська комісія з якості 

навколишнього середовища [157]. На відміну від цього випадку, забруднення 

струмка Сиваши каналізаційними та стічними водами м. Меридіан (Місі сіпі, 

США) у квітні 2014 р. не призвело до людських жертв. Але призвело до 

виплат державі від міста у розмірі 126 млн. доларів [156]. 

Порушення технологічних процесів в функціонуванні каналізаційної 

системи Evangeline Enterprises of Carencro (Луізіанна, США), компанії, що 

пов’язана з кінництвом [158] в 2017 р. спричинило загрозу як довкіллю, так і 

споживачам питної води. За результатами досліджень стану води та оцінки 

забруднень було виписано штраф на 3000 тис. доларів. 

Руйнування резервуару на очисній станції в 2004 р. спричинило 

загибель одного робітника та травми 2 осіб при спробі запобігання ними 

потрапляння хімічно-небезпечних речовин до р. Спокана (Вашингтон, США) 

[159].  

Як приклади недопущення переростання об’єктових ситуацій в в більш 

масштабні можна відмітити [160] та [161]. Заходи з утилізації відходів 
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компанії Olin Corporation спричинили просочування хімічно-небезпечних 

речовин в ґрунти, підземні води, їх накопичування в рибі та підвищили ризик 

захворювання людей, що купаються в р. Холст-Норт-Форк (2017 р.) 

(Вірджинія, США). Як складові запобігання подальшого розвитку ситуації 

компанія зобов’язалася зупинити змішування забруднених дренажних вод з 

природніми та низку інших заходів [160]. Тоді як у випадку [161] 

забруднення спричинили дренажні води видобувних шахт компанії Bunker 

Hill Mining Corp. (Айдахо, США), Нещодавно ще одна надзвичайна подія 

сталась на Стенфордських очисних спорудах, в результаті якої троє людей 

зазнали поранення, а наслідки аварії розслідуються [162]. На сьогодні в США 

діє мережа лабораторій з питань екологічного реагування (ERLN) [163], які є 

частиною реагування на масштабні надзвичайні ситуації в США. 

За останнє десятиріччя основною причиною забруднень води внаслідок 

надзвичайних ситуацій в Китаї є витоки з підприємств [164]. Так, відомі 

вибухи хімічних речовин, що спричинили загибель більше 4 осіб та 

забруднення довкілля в 2017 р. (Цзянсу, Китай) [165]. До найгірших за 

останні роки аварії можна віднести аварію в індустріальному парку провінції 

Цзянсув 2019 р , в результаті якої загинуло 78 осіб, а сам парк надалі був 

закритий [166] та вибух на складі хімічних речовин в порту м. Тяньцзинь, де 

загинуло 178 людей [167]. В останньому випадку сума страхових виплат 

орієнтовно склала 3,5 млрд. доларів. 

Надзвичайна подія сталася в 2019 р. на заводі з виробництва 

пестицидів компанії Tianjiayi Chemical Co, в якій постраждало 64 людини, 

значна кількість поранених, а хімічно-небезпечні речовини потрапили в 

поверхневі води та ґрунти [168]. Забруднення питної води відбулося в 2005 р. 

внаслідок вибуху на нафтопереробному заводі (провінція Цзілінь, 

Китай) [169]. Забруднення ґрунту та води річки Нанпан внаслідок скидання 

промислового шлаку хрому компанією Lvliang Chemical Industry Co (2011) 

спричинило загибель майже 100 голів домашньої худоби та смерть від 

онкозахворювань 7 жителів прилеглого села Сіньронг [170]. 
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Прискорена індустріалізація та відставання інших напрямків змусили 

керівництво Китаю приділити більш детальну увагу планам попередження 

надзвичайних ситуацій та законодавчому забезпеченню їх подолання [171] з 

розробкою планів раннього реагування, що містять системи моніторингу, 

центр управління надзвичайними ситуаціями, систему дій та підтримуючу 

систему [172]. При цьому як важливий елемент раннього сповіщення та 

реагування відзначаються аналіз стану об’єктів довкілля, зокрема води, в 

режимі «реального часу» [173]. 

Південна Корея зазнала серйозних проблем із забрудненням води під 

час індустріалізації та урбанізації. Так, можна відмітити виток хімічно-

небезпечних речовин з резервуарів для зберігання на заводі Doosan Electronic 

в місті Гумі, (1991 р.), скидання неочищених стічних вод Daejeon STP 

(1995 р.),та низку аварій, пов’язаних з потраплянням важких металів, 

органічних сполук та мікроорганізмів у воду в 1990 р.р. [174]. Витік 

небезпечної речовини в тому ж м. Гумі в 2012 р. [175] спричинив збитків на 

20 млн. доларів та забруднення більш ніж 320 га землі. 

В [176] відмічається заростання забруднення ґрунтів важкими 

металами та органічними сполуками із перевищенням державних нормативів 

Японії. Зростання урбанізації спричинило в 20 сторіччі в Японії такі 

надзвичайні ситуації як забруднення ртуттю в річці Агано, та розвиток у 

населення хвороби Мінамото, й забруднення кадмієм в річці Цзіньцу 

(розвиток хвороби Ітаї-Ітая) з подальшою розробкою більш жорсткого 

законодавства в водній галузі [177]. У першому випадку компанія –

забруднювач Chisso Corporation's сплатила 86 млн. доларів збитків, в тому 

числі й за забруднення довкілля [178], у другому випадку компанія Mitsui 

Mining & Smelting Company визнала себе винною та сплатила відшкодування 

за захворювання людей [179]. 

Однією з причин потрапляння хімічно-небезпечних речовин в ґрунти та 

воду в Канаді автори називають транскордонний вплив підприємств держав – 

сусідів, зокрема, США [180]. Як приклад, наведено значне погіршення якості 
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води в озері Еріє [181] Технологічні процеси видобувної компанії Suncor 

Energy Incorporated (Канада) спричиняють появу замулених водойм та 

смоляних пісків, площа яких розростається, а самі забруднені об’єкти є 

непридатними до застосування [182]. Значне скидання неочищених стічних 

вод від паперової фабрики в провінції Онтаріо (Канада)призвело до 

накопичення ртуті в їстівній рибі, яку споживали індіанці двох племен з 

розвитком у цих людей хвороби Мінамото, відбулось масштабне 

забруднення води та ґрунтів, які й досі необхідно очищувати [183].  

В Індії внаслідок аварії на очисних спорудах одного з готелів в м. Делі 

(2018 р.) померли 5 осіб, які намагалися зупинити витік, а розслідуванням 

цієї справи зайнялась Національна комісія з прав людини (NHRC) [184, 185]. 

Надзвичайна ситуація з відмовою насосного обладнання і витоком стічних 

вод сталася на очисній станції Homevale у 2012 р. у м. Сол Пладжет (Індія) і 

внаслідок неї загинуло 5 робітників [186]. Як одну з значних подій на 

шкіряному заводів Індії можна відмітити аварію, що сталась 2015 р. в м. 

Раніпеті. Загинуло 10 працівників, від отруєння стічними водами загинуло 

більше 30 осіб, виплати сягнули 10 млн. рупій, ¾ з яких пішли на 

відновлення довкілля [187]. 

В ЄС недостатня потужність очисних споруд, їх перенавантаження або 

банкрутство компанії – власника названі причиною причиною того, що на 

пляжі Болгарії, Іспанії, Ірландії та Франції потрапляють неочищені стічні 

води [188]. 

На початку 2019 р. внаслідок аварії на очисних спорудах компанії Irish 

Water (Дублін, Ірландія) відбувся скид неочищених стічних вод в Дублінську 

затоку [189], додатковою причиною забруднень Дублінської затоки виступає 

завод з переробки твердих осадів цієї компанії [190]. 

Вибух аміачної селітри на заводі з виробництва добрив в Тулузі 

(Франція) в 2001 р. спричинив загибель 30 людей, збитки на 1,5 млрд. євро, 

руйнування будівель, а також забруднення ґрунту та водних джерел [191, 

1920].  
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У травні 1998 року стався розлив близько 30 тон інсектициду з 

агрохімічної фабрики в Угорщині, що спричинило забруднення води та 

ґрунту й тимчасове припинення подачі води більш ніж 20 000 людей [193]. 

Як складову раннього реагування та запобігання розвитку 

надзвичайних ситуацій в Великобританії на очисних спорудах встановлюють 

датчики переливу стічних вод [194].В той же час як одну із значних аварій 

Англії можна відмітити потрапляння з очисних споруд підприємства Severn 

Trent Старфордшира ціанідів та недостатньо очищених стічних вод в річку 

Трен [195]. За даними Агентства з навколишнього середовища 

Великобританії ключовими факторами, що спричиняють аварії, пов’язані із 

забрудненням стічними водами, виступають, в тому числі й недоліки в 

своєчасному спостереженні [196]. 

Таким чином, в провідних країнах світу питання попередження 

надзвичайних ситуацій, які пов’язані з порушенням технологічних процесів 

на об’єктах малотоннажного виробництва приділяється значна увага. Втім 

якщо в США, Південній Кореї та ЄС при розробці запобіжних заходів та 

планів реагування з використанням сучасних інформаційно-технічних 

підходів, орієнтовані на отримання комплексних рішень, то в провідних 

країнах тихоокеанського регіону орієнтуються на вирішення більш 

локальних задач вузькопрофільної направленості. 

 

 

1.2. Аналіз стану з попередження надзвичайних ситуацій на 

об’єктах малотоннажного виробництва у європейських країнах, що 

розвиваються. 

 

Аналіз стану з попередження НС на об’єктах малотоннажного  

виробництва у європейських країнах, що розвиваються, будемо виконувати 

наступним чином. На першому етапі визначимо загальні підходи до 

попередження НС на об’єктах малотоннажного виробництва в цих країнах. 
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По-друге, визначимо тенденції в питаннях попередження НС техногенного 

характеру внаслідок потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води в 

європейських країнах, що розвиваються. На третьому етапі проведемо аналіз 

сучасних тенденцій з попередження НС техногенного характеру внаслідок 

накопичення хімічних речовин в ґрунті в цих країнах. 

Так в роботі [197] використано низку окремих хімічних показників та 

отримано інтегровану оцінку якості водив межах водозбору річки Прут 

(Румунія). В [198] стан семи водних річок Сербії визначено за допомогою 

індексу якості води з використанням десяти параметрів. Дослідження з 

використанням статистичних та фізико-хімічних методів для визначення 

води річки Дунай авторами [199] показало наявність точкових джерел 

забруднення, тоді як для річки Тиса (Сербія) відмічається загальне зростання 

антропогенного впливу на стан води при застосуванні Serbian Water Quality 

Index (SWQI) [200]. Дослідження річки Дунай (Сербія) виконано в [201] та 

розраховано індекс забруднення води (WPI).  

В [202] автори відмічають, що на якість поверхневих вод впливають 

різні антропогенні чинники, в залежності від району країни. В Південній 

Македонії на прикладі дослідження річок Вардар, Бригальниця та Црна [203] 

показано наявність дифузних антропогенних джерел забруднення. 

Необхідність контролю забруднень та зростаючий антропогенний вплив 

відмічається також авторами [204] при дослідженні води Дунаю. На прикладі 

дослідження води низки річок району південної Польщі фізико-хімічними 

методами показано значний вплив на хімічний склад води окремих 

антропогенних чинників [205]. 

Для дослідження діяльності теплової електростанції Костолак (Сербія) 

автори [206] визначали забруднення ґрунтів неорганічними забруднювачами 

(за допомогою аналізу основних компонентів. При дослідженні забруднення 

ґрунтів Верхньосілезького промислового регіону, розміщеного в Сілезькому 

воєводстві на півдні Польщі автори [207] використовували метод 

магнітометрії ґрунту. Тоді як в [208] при дослідженні ґрунтів поблизу 
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сміттєзвалища гірничо-металургійних заводів у Буковно (Польша) автори 

більш детально досліджують розподіл важких металів по ґрунтовим 

профілям.  

Використання ієрархічного кластерного аналізу та методу головних 

компонент використано в [209] для інтерпретації якості ґрунтів у районі 

Бургаса, Болгарія.  

При дослідженні території м. Талліна (Естонія) в рамках проекту 

«Urban geochemistry of Tallinn» автори [210] визначали розподіл хімічних 

елементів за допомогою статистичного аналізу та картографування.  

В роботі [211] стан ґрунтів поблизу колишнього хлоркалійного заводу 

в Тузлі (Хорватія) визначали методами екстракції, радіоактивного 

маркування, лабораторними та польовими методами. Автори [212] 

досліджують особливості забруднення ґрунтів в окрузі Целе (Словенія) за 

допомогою геостатистичних та багатофакторних методів аналізу даних.  

Фізичні та хімічні параметри, а також вміст важких металів у міських 

ґрунтах міста Шопрон, Угорщина проаналізовано в роботі [213]. В той же час 

використання кореляції, методу головних компонентів та дискримінантного 

аналізу дозволило визначити напрям та силу взаємозв'язку показників якості 

ґрунту та їх комбінацій для найбільш поширених угорських ґрунтів [214]. 

Польські автори пропонують сукупність індексів забруднення, в тому 

числі й нещодавно введений біогеохімічний індекс (BGI) для оцінки ступеня 

забруднення ґрунтів [215]. В той же час інші польські автори [216] 

відзначають корисність додавання шламу стічних вод та біогазу з компостом 

до піщаних ґрунтів для підвищення їх фізичних властивостей. 

При дослідженні ґрунтів м. Торунь (Польща) за вмістом важких 

металів, Igeo, EF та індексом навантаження на забруднення (PLI) авторами 

[217] отримано, що незапечатаний ґрунт є найбільш схильним до 

накопичення хімічно-небезпечних речовин. При дослідженні забруднення 

ґрунтів в колишньому районі видобутку Дубник в Словакії [218] автори 

використали як методи біомоніторингу, так і Коефіцієнт забруднення, 
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ступінь забруднення, та індекс навантаження забруднення. В [219] 

використано Мюнхенберзький рейтинг якості ґрунтів для ґрунтів альпійської 

екосистеми регіону Казбегі (Грузія).  

Згідно українського законодавства правові та організаційні засади 

оцінки впливу на довкілля регламентує Закон України «Про оцінку впливу на 

довкілля» [220], а окремі питання аналізу та особливостей дослідження 

об’єктів довкілля прописані в додаткових документах. 

Так, автори [221] здійснювали оцінку стану води озер за низкою 

хімічних та біохімічних показників та подальшим розрахунком комплексного 

індексу забруднення води (ІЗВ). Оцінка здійснювалась відповідно до 

методики [222].  

В роботі [223] використовуються системи інтегральних біоценотичних 

методів контролю водних екосистем та комплексні інтегральні біоцентотичні 

показники для контролю стабільності розвитку водних екосистем. Авторами 

[224] запропоновано підхід із уніфікованою бальною комплексною 

інтегральною оцінкою техногенного впливу на екостан техноприродних 

систем на прикладі трубопровідного транспорту. В роботі [225] комплексна 

оцінка якості води ґрунтується на застосуванні ранжирування показників 

якості. 

Огляд закордонних та вітчизняних підходів щодо інтегральних та 

комплексних підходів для оцінки стану довкілля наведено в [52]. 

Окремі приклади використання комплексних підходів для оцінки 

техногенного навантаження водних об’єктів наведено в [225].  

Відомі роботи щодо дослідження стану водних об’єктів, які 

використовують комплексний підхід з розрахунком блокових індексів та 

інтегрального екологічного індексу для оцінки стану річок Харків [226], Уди 

[227], Студянка [228], Південний Буг [229]. 

Здійснено оцінку рівня антропогенного навантаження на бесейн 

р. Південний Буг [230] за методикою [231], що передбачає аналіз чотирьох 

підсистем.  
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Як найбільш ефективний підхід з використанням комплексного 

(інтегрального) екологічного індексу для оцінки стану басейна річки 

відзначено авторами [232]. Цей підхід використовується для оцінки якості 

поверхневих вод суббасейну р. Убля [233].  

Для оцінки стану водних об'єктів авторами використовуються 

методики [233, 234, 235], які засновані на використанні інтегрального 

екологічного індексу та індексів сольового, трофо-сапробіологічного блоків 

та блоку специфічних речовин токсичної дії. 

В [236] автором розглядаються й інші підходи до оцінки якості води, 

зокрема, визначення якості за допомогою індексу забруднення води (ІЗВ) та 

комбінаторного індексу забруднення (КІЗ). Дослідження стану водних 

об’єктів, комплексна оцінка якості води та виявлення джерел їх забруднення 

лише за гідрохімічними показниками відзначається в роботах авторів [237, 

238], відповідно, для водосховища Сасик [237], річок басейну Дніпра [238]. 

Комплексна оцінка вод з використанням коефіцієнта забрудненості 

[239] та подальша екологічна оцінка якості вод за загальним інтегральним 

екологічним індексом [234] здійснена в [240] для р. Великий Куяльник. 

Використання ІЗВ [236] виконано для оцінки якісного стану поверхневих 

водних джерел Полтавської області в [235] за шістьма гідрохімічними 

показниками. ІЗВ також використовується як складова визначення загального 

техногенного забруднення важкими металами регіону на прикладі міста 

Чернігова [241]. 

Нові наукові підходи щодо використання інтегральних систем 

індикаторів для визначення змін інтенсивності механізмів 

внутрішньоводойменних процесів запропоновані в роботах авторів [242] та 

[243]. Рівень антропогенної трансформації техногенно-зміненої водної 

екосистеми оцінювався за допомогою низки індексів, в тому числі й 

загального екологічного індексу [242]. Розроблено сучасні інтегральні 

системи [243].  
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На недосконалість існуючих методик оцінки якості води вказують 

автори [244]. В роботі [245] запропоновано додатково використовувати 

коефіцієнт ураженості та визначати ступінь ураженості водної екосистеми 

залежно від рівнів хронічної токсичності води при комплексній оцінці стану 

водних об’єктів. 

В [246] для оцінки якості та стану води р. Інгулець використано ІЗВ, 

модифікований ІЗВ, КІЗ, інтегральну оцінку за критерієм забрудненості χ.  

Ключові тиски на басейн річки Прут визначено в [247]. Для 

розрахунків використовували чотири фізико-хімічних показника [248]. 

Оцінка антропогенного навантаження з застосуванням поняття 

«стабільності» земель в басейні р. Ірпінь проведено в [249]. Визначення 

антропогенного навантаження з використанням гідрохімічних показників для 

річок Українського Полісся (Горинь, Тетерів, Уж, Устя, Десна, Тур’я, Стир) 

проводиться в [250]. В [251] автор відзначає джерела антропогенного 

навантаження за фактичним перевищенням значень гідрохімічних показників 

на окремих ділянках басейну річки Десна. Такий же підхід використовують 

Хоменко, Гайдар [252] для оцінки стану р. Золотоношка (Черкаська область). 

В той же час в роботах [253, 254] визначається недосконалість існуючої 

системи екологічного моніторингу при техногенних надзвичайних ситуаціях, 

пов’язаних, в тому числі й з забрудненням ґрунту. 

Найвищі технологічні небезпеки, пов’язані в тому числі й з аваріями на 

виробництвах, спостерігаються найбільше серед Сербії, Чорногорії, Словенії 

та Туреччини [255]. В Польщі у серпні 2019 р. Поломка резервуарів на 

очисній станції «Czajka» спричинила скидання хімічно-небезпечних речовин 

в р. Вісла [256]. В Угорщині витік в 2010 р.700 тис. м3 небезпечних речовин, 

що некоректно зберігались в резервуарах на території компанії Magyar 

Aluminium [257], спричинив транскордонне забруднення вод р. Дунаю та 

загибель 5 осіб.  

Порушення цілісності відстійника, що належав компанії .C. 

AURULS.A. в м. Байя Маре (Румунія) в 2000 р. [258] спричинило 
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потрапляння значної кількості ціанідів та важких металів [259] в ґрунт та до 

річки Сасар. Від забруднення також постраждали Румунія, Угорщина, 

Югославія, Болгарія та Україна. В місті Сольнок (Угорщина) під час хвилі 

забруднення було припинено водопостачання питної води [260]. 

У березні 2000 р в м. Байя Борса (Румунія) з декантаційного резервуару 

шахти відбулося потрапляння 20 тис. Т мінеральних речовин (цинк, мідь, 

свинець, ціаніди тощо) у р. Вісе [261], в ґрунт та в донні осади. 

Аварії на виробництвах спричинили також розлив важких металів із 

Саси в Македонії [262], випуски з мідних копалень у Майдапекку та 

Великому Майдані в Сербії та з шахта цинку в Мойковаку в Чорногорії [263]. 

Так, в 2001 р. стався виток важких металів на шахті Великий Майдан в 

Сербії, а забруднені води потрапили до р. Дріна [264].  

Згідно [265] відмічаються наявні проблеми з технічним 

обслуговуванням та обладнанням, що сприяє виникненню аварій на очисних 

спорудах. Зокрема, 17,3 % надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

спричинено аваріями на очисних спорудах [266].  

Можна відмітити низку аварій на очисних спорудах, що мали місце в 

Україні за останні роки. 

В липні1995 р. шалена злива вивела з ладу Диканівські очисні споруди 

1,5 мільйонного міста Харків. Стоки, які скидали без очищення в річки 

Лопань і Уди, потрапили в річку Сіверський Донець та спричинили 

надзвичайну ситуацію [267], яка була оперативно усунута до1серпня [268], а 

прямі збитки склали 2315 млрд. карбованців. 

В червні 2018 р. сталася аварія самопливного колектору в м. Лубни 

(Полтавська область) [269]. В жовтні 2008 р. в с. Мирне Мелітопольського 

району стався прорив каналізаційного колектору зі скиданням неочищених 

стічних вод в ґрунт[266].В липні 2008 р. в Херсоні сталося скидання близько 

1000 кубометрів неочищених стічних вод на поверхню , а ситуація була під 

контролем Головного облуправління МНС [266]. У Херсоні 73 тисячі людей 

залишилися без води [270]. 
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В с. Наддніпрянське (Херсонська область)15 березня 2010 року 

виникла аварія на каналізаційному трубопроводі [271]. 

Зношеність обладнання стала причиною надзвичайної ситуації 

регіонального рівня внаслідок аварії на каналізаційному колекторі в 2015 р.у 

м. Вознесенську (Миколаївська область). Збитки від аварії склали понад 

2,0 млн. гривень [272]. В січні 2019 р. на міському головному колекторі 

м. Бердянська сталася аварія. Повна ліквідація її наслідків потребує близько 

22 млн. грн. [273]. В липні 2019 р. на очисних спорудах Львова значна 

кількість невідомої речовини з високою густиною (ймовірно, жир) 

закупорила ступінчаті решітки, а насосні агрегати перейшли в аварійний 

стан [274]. 

Таким чином, країни Східної Європи, в тому числі й Україна 

знаходяться в загальносвітовому тренді щодо вирішення питань розробки 

сучасних ефективних заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій 

пов’язаних з аваріями на підприємствах малотоннажного виробництва, які 

повинні спиратися на інноваційні інженерно-технічні методи експрес аналізу 

окремих компонент навколишнього середовища в межах території 

функціонування об’єктів. В Україні необхідність розробки наведених методів 

додатково обумовлена наявністю застарілого обладнання з перевищеними 

термінами експлуатації, та відповідно, підвищеною частотою виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру. 

Тому метою даної роботи є розробка нових інженерно-технічних 

методів попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 

речовин в ґрунтах та ґрунтових водах. 

 

Висновки за першим розділом 

 

1. В провідних країнах світу питання попередження надзвичайних 

ситуацій, які пов’язані з порушенням технологічних процесів на об’єктах 
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малотоннажного виробництва приділяється значна увага. Втім якщо в США, 

Південній Кореї та Європейському Союзі при розробці запобіжних заходів та 

планів реагування з використанням сучасних інформаційно-технічних 

підходів, орієнтовані на отримання комплексних рішень, то в провідних 

країнах тихоокеанського регіону орієнтуються на вирішення більш 

локальних задач вузькопрофільної направленості. 

2. Країни Східної Європи, в тому числі й Україна знаходяться в 

загальносвітовому тренді щодо вирішення питань розробки сучасних 

ефективних заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій пов’язаних з 

аваріями на підприємствах малотоннажного виробництва, які повинні 

спиратися на інноваційні інженерно-технічні методи експрес аналізу окремих 

компонент навколишнього середовища в межах території функціонування 

об’єктів. В Україні необхідність розробки наведених методів додатково 

обумовлена наявністю застарілого обладнання з перевищеними термінами 

експлуатації, та відповідно, підвищеною частотою виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру.  

Тому метою даної роботи є розробка нових інженерно-технічних 

методів попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 

речовин в ґрунтах та ґрунтових водах. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НАДЗВИЧАЙНИМИ 

СИТУАЦІЯМИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ НА ОБ’ЄКТАХ 

МАЛОТОННАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 

БІЗНЕСУ  

 

 

Вирішувати друге завдання наукового дослідження з розгляду 

особливостей процесу управління надзвичайними ситуаціями техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва малого та середнього 

бізнесу в Україні, будемо таким чином. Спочатку дамо опис узагальнених 

характеристик процесу організаційних питань запобігання надзвичайних 

ситуацій в системі ДСНС України. Після чого розглянемо характеристику 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру і особливості управління 

ними на малотоннажному виробництві. 

 

 

2.1 Характеристики процесу організаційних питань запобігання 

надзвичайних ситуацій в системі Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій 

 

Окремим аспектом державної політики України, як і будь якої сучасної 

держави, виступає своєчасне попередження та швидка ліквідація подібних 

надзвичайних ситуацій. Важливу роль при цьому відіграє скоординованість 

дії різних організаційних структур на всіх рівнях законодавчої та виконавчої 

влади.  
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Для різних держав характерними є певні особливості на окремих рівнях 

управління в частині устрою та функціонування відповідних підрозділів та 

служб. 

Зокрема, в США координацією дій з ліквідації наслідків катастроф, які 

не вдається подолати місцевій владі, займається Федеральне Агентство 

Управління в Надзвичайних Ситуаціях (FEMA). При всіх позитивних 

моментах як недолік цієї структури відмічається розгалуженість 

управлінських органів, їх дублюючи та громіздкі функції [275]. Ієрархічний 

устрій та централізоване управління в системі цивільного захисту властиві 

для більшості європейських країн [276]. У Великобританії – це Управління 

цивільної оборони при Міністерстві внутрішніх справ, в Італії - національна 

служба цивільного захисту під егідою Міністерства цивільного захисту, в 

Німеччині – Федеральне управління цивільного захисту, яке 

підпорядковується канцлеру і т.п. [275, 277]. 

Тобто різні країни мають свої підходи до вирішення питання 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій [278], хоча, як спільне, 

можна відмітити подібність завдань, що на них покладаються. А саме: 

планувальні заходи з питань запобігання надзвичайним ситуаціям, відповідне 

реагування на надзвичайні ситуації та управління в цих умовах, ліквідація 

наслідків, допомога населенню тощо [275]. 

В Україні діяльність єдиної державної системи цивільного захисту 

регламентується Кодексом цивільного захисту України [279], постановами 

Кабінету Міністрів, указами Президента та іншими нормативно-правовими 

актами й законами. Цей Кодекс надає визначення цивільного захисту як 

функції держави, що «спрямована на захист населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій 

шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 

допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період». Він 

регламентує завдання сил цивільного захисту, зокрема «проведення робіт та 

вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення 
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і територій від них» [279], визначає рівні надзвичайних ситуацій, їх види. 

Градація надзвичайних ситуацій за характером на техногенні, природні, 

соціальні та воєнні визначена в таких документах як «Класифікаційні ознаки 

надзвичайних ситуацій» [280] та «Класифікатор надзвичайних 

ситуацій» [281]. Ці документи детально окреслюють класифікаційні ознаки 

надзвичайних ситуацій. 

Але недосконалість законодавчої та незадовільність матеріальної бази, 

які на сьогодні мають місце в Україні, спричиняють неоднозначність 

функціонування, взаємодії та відповідальності окремих ланок при 

запобіганні та ліквідації деяких видів надзвичайних ситуацій [282]. 

Як приклад недосконалості існуючої законодавчої бази в сфері 

цивільного захисту можна відмітити неоднозначність трактування терміну 

«надзвичайна екологічна ситуація» Зокрема [283], відмічається 

недосконалість запропонованого визначення надзвичайної екологічної 

ситуації в існуючих нормативних документах та неоднозначність в 

ототожненні термінів «надзвичайна екологічна ситуація» та «надзвичайна 

ситуація» [282].  

Так, чинні закони України «Про зону надзвичайної екологічної 

ситуації» [284] та «Про охорону навколишнього природного середовища» 

[285] містять цей термін. В той же час визначення та характеристика 

надзвичайної екологічної ситуації відсутні в законодавчих документах сфери 

цивільного захисту - «Класифікаторі надзвичайних ситуацій» [281], та, 

відповідно, в «Класифікаційних ознаках надзвичайних ситуацій» [280].  

Як наслідок, відсутній механізм реагування на них відповідних 

структур в системі цивільного захисту - Кодекс цивільного захисту [279], 

«Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту» [286] 

та «Положення про єдину державну систему цивільного захисту» [287] не 

регламентують підпорядкованості та дій відповідних підрозділів цивільного 

захисту при виникненні надзвичайної екологічної ситуації. Не розкрито в них 
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також питання попередження надзвичайної екологічної ситуації, 

послідовності дій та відповідальних служб . 

При цьому в сучасній історії держави мають місце випадки оголошення 

та законодавчого закріплення надзвичайної екологічної ситуації. Можна 

навести надзвичайну екологічну ситуацію, що склалась в 2010 р. в Івано-

Франківській області та пов’язаної з витоком токсичних хімічно-небезпечних 

речовин із хвостосховищ в довкілля. Її статус був закріплений окремим 

відповідним законом [288, 289], якому передував указ Президента України 

«Про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська 

Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної 

екологічної ситуації» [290]. Цей закон, серед іншого, доручав Кабінету 

Міністрів забезпечити наступне: «здійснення запобіжних заходів щодо 

недопущення забруднення джерел питного водопостачання; здійснення 

технічних заходів з укріплення, гідроізоляції, зменшення динаміки приросту 

розсолів у Домбровському кар'єрі калійних руд; укріплення дамби 

хвостосховища № 2 Калуш-Голинського родовища калійних солей; 

дослідження полігону захоронення токсичних відходів, розробку та 

здійснення комплексу заходів щодо локалізації джерела забруднення 

токсичними відходами навколишнього середовища та щодо ліквідації 

наслідків такого забруднення». Як видно, це питання запобігання, локалізації 

та ліквідації надзвичайних ситуацій, які віднесені до обов’язків системи 

цивільного захисту. 

Іншим важливим аспектом, що ускладнює діяльність сил цивільного 

захисту в сучасній Україні – підвищення можливостей виникнення 

надзвичайних ситуацій на підприємствах, причинами яких виступає 

незадовільність матеріально-технічної бази цих підприємств. Так, на сьогодні 

має місце значна зношеність технічного обладнання, його фізична 

застарілість, енерго- та ресурсоємність виробництв та їх невідповідність 

сучасним ринковим потребам [291]. Ситуацію ускладнює також відтік 
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кваліфікованих кадрів, пов’язаний з економічними реаліями та віковими 

обмеженнями населення держави. 

Однією з головних тенденцій розвитку промислової галузі в світі на 

сьогодні виступає пріоритетний перехід до малотоннажних підприємств. 

Вони є високотехнологічними, інноваційно привабливими, часто мають 

високу рентабельність та здатні до більш швидкого освоєння новітніх 

технологій [292]. Додатковим позитивним фактором є їх умовна дешевизна 

порівняно з розбудовою великих підприємств. 

В Україні також відзначено необхідність розвитку промислового 

сектору в цьому напрямку. Так, потреба держави в малотоннажних 

виробництвах, які б відповідали мінливим потребам сучасних виробництв, 

зазначена в Постанові Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 967 

«Державна програма розвитку та реформування гірничо-металургійного 

комплексу на період до 2011 р.» [293] та в Постанові Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього 

виробництва» від 12 вересня 2011 р. № 1130 [294]. Ці постанови, серед 

іншого, як на важливий елемент розвитку промисловості вказують на 

необхідність відтворення малотоннажного сектору. 

Наявність малотоннажних підприємств виступає складовим елементом 

етапу постіндустріального розвитку, на якому знаходиться більшість 

сучасних країн й Україна в тому числі. Вона має значний потенціал до 

подальшого зростання їх кількості надалі [295]. 

Сучасні малотоннажні виробництва є важливим елементом світової 

економіки, оскільки відповідають сучасним потребам всіх учасників ринку: є 

компактними, інноваційними, швидко переорієнтовуються під нові потреби 

споживачів та виробників.  

Інша ситуація спостерігається для вже існуючих малотоннажних 

підприємств. На сьогодні мають місце чинні проблеми в технічному 

оснащенні малотоннажних виробництв, виокремлені в Цільовій комплексній 

програмі фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні 
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проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва». Ця 

програма зазначає, що наявні в державі малотоннажні підприємства 

базуються на «застарілих технологіях, є енергоємними і екологічно 

небезпечними, що потребує невідкладного вирішення пов'язаних з цим 

наукових і технічних проблем» [292]. 

Закритична зношеність основних промислових фондів, яка існує на 

сьогодні в Україні – до 80 % [296], розбудова та подальший розвиток 

малотоннажного виробництва в містах України, що є осередками значного 

скупчення людей, підвищують кількість виникнення надзвичайних ситуацій 

місцевого та регіонального рівня, пов’язаних з порушеннями технічного 

обладнання й з причин поступового накопичування наслідків об'єктових 

надзвичайних ситуацій та не класифікованих надзвичайних подій. 

Зношеність основних фондів та аварійний стан мереж комунального 

господарства визначаються як проблемні питання також в Аналітичному 

огляді стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік [297]. 

Виток та накопичення хімічно-небезпечних речовин, що є 

характерними для стадії чи етапу процесу виробництва, на якому мали місце 

порушення технологічних процесів чи аварія, може відбуватись в ґрунт, у 

водні об’єкти. Значне потрапляння хімічно-небезпечних речовин в 

навколишнє середовище погіршує стан води, ґрунтового покриву, 

атмосферного повітря, здоров’я людей та інших живих істот [298]. 

Це також може призвести до перевищення гранично допустимих 

концентрацій хімічно-небезпечних речовин. В умовах великих підприємств 

питання попередження та ліквідації таких надзвичайних подій та 

надзвичайних ситуацій об’єктового рівня покладається на відповідні служби 

в межах самого підприємства. Вони мають розроблені заходи контролю та 

реагування на ці ситуації та запобігання переростання їх в більш масштабні 

надзвичайні ситуації.  

В умовах малотоннажних виробництв штат підприємства зазвичай не 

передбачає створення додаткових структур з цією метою. Відповідно, 
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підприємство не має дієвих методів запобігання надзвичайним ситуаціям, 

пов’язаним, зокрема, з порушенням технологічних процесів та накопиченням 

хімічно-небезпечних речовин ставить під загрозу діяльність самого 

виробництва, життя та здоров’я оточуючого персоналу й населення, стан 

прилеглої території. 

У відповідності до Кодексу цивільного захисту [279] визначення 

хімічно-небезпечних речовин повинні виконуватись місцевими підрозділами 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, але їх технічні 

можливості [286, 299] дозволяють здійснювати це шляхом застосування 

тільки органолептичних методів. В той же час ці методи далеко не завжди є 

об’єктивними. Об’єктивними є інструментальні методи [300, 301], які 

потребують застосування складного, і, як правило, стаціонарного 

обладнання, часто високої вартості. Такі методи використовуються 

співробітниками санітарно-епідеміологічної служби, але в цьому випадку 

процес ідентифікації забруднення, зокрема, води чи ґрунту, здійснюється за 

фактом виникнення надзвичайної ситуації. 

Окремим питанням стоїть питання обізнаності фахівців ДСНС України 

в особливостях проведення необхідних досліджень, які часто потребують 

спеціальних знань та навичок, що в свою чергу, забезпечує достовірність 

отриманих даних. 

Так, в [302] зазначається, що в цьому випадку залучені фахівці ДСНС 

України потребують чіткого розуміння, що в навколишньому середовищі має 

місце перевищення ГДК хімічно-небезпечної речовини або їх сукупності.  

Зазвичай, встановити факт зміни стану навколишнього природного 

середовища можна лише в лабораторних умовах протягом певного часу, 

оскільки часто безпосередньо обладнання чи сама методика не пристосовані 

до використання в польових умовах. Тоді як для попередження надзвичайної 

ситуації або її ліквідації з мінімізацією наслідків необхідні заходи повинні 

вживатись якомога швидше.  
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Важливим є в цих умовах своєчасне реагування на зміни стану 

навколишнього середовища для попередження розвитку надзвичайної 

ситуації, її ідентифікація з метою подальшої локалізації та ліквідації [303]. 

Таким чином, ефективному процесу організаційних питань запобігання 

надзвичайних ситуацій в системі Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій заважає відсутність на сьогодні у сучасному національному 

законодавстві чітко визначених повноважень усіх суб’єктів моніторингу в 

системі цивільного захисту України. 

 

 

2.2. Характеристики надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру і особливості управління ними на малотоннажному 

виробництві. 

 

Забезпечення екологічної безпеки та захист навколишнього природного 

середовища від надзвичайних ситуацій віднесені до напрямків державної 

політики у сферах національної безпеки і оборони та регламентовані Законом 

України «Про Національну безпеку України» [304]. Своєчасне реагування на 

можливі надзвичайні ситуації, пов’язані як з загрозою життю й здоров’ю 

громадян, та й довкіллю має при цьому важливу роль 

Серед загроз національній безпеці, що зазначені в рішенні Ради 

національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про 

Стратегію національної безпеки України», є незадовільний стан єдиної 

державної системи та сил цивільного захисту, системи моніторингу довкілля 

та надмірний антропогенний вплив і високий рівень техногенного 

навантаження на територію України [305]. 

Особливе місце серед загроз екологічній безпеці України посідає 

проблема небезпек природно-техногенної сфери. Як і в попередньому 

випадку, має місце низка протиріч. 
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Так, згідно з Кодексом цивільного захисту України запобігання 

надзвичайним ситуаціям природного та техногенного характеру та своєчасне 

реагування на них є основною складовою функціонування єдиної системи 

цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій [279]. 

Водночас, Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [285] регулюються питання забезпечення екологічної безпеки, 

запобігання та ліквідації негативного впливу господарської та іншої 

діяльності на навколишнє природне середовище. Але цей Закон не містить 

запобіжних заходів щодо погіршення екологічної ситуації та виникнення 

погрозливої ситуації для здоров’я людей, які також забезпечують техногенну, 

природну та пожежну безпеки [306].  

Мінливість законодавчої бази є додатковим ускладнюючим чинником.  

Так, ДСНС України виступає суб’єктом моніторингу складових 

довкілля, часто за умов виникнення надзвичайної ситуації. Але при цьому 

відзначається, що безпосередньо дослідження стану довкілля покладено на 

інших суб’єктів системи моніторингу довкілля, діюча система моніторингу і 

прогнозування надзвичайних ситуацій відсутня, а сам він здійснюється 

іншими галузевими та міжгалузевими системами моніторингу [307] з 

використанням їх пунктів спостережень. На сьогодні й досі не вирішено 

питання створення єдиного центру моніторингу і прогнозування 

надзвичайних ситуацій [297]. 

Сучасна імплементація європейського законодавства та його 

гармонізація із чинним національним законодавством також вносить деякі 

складнощі його трактування. Так, в документах Міндовкілля прописана 

необхідність здійснення моніторингу вод, ґрунтів, повітря. Але при цьому 

часто відсутній механізм взаємодії окремих суб’єктів моніторингу між 

собою, до яких відноситься в тому числі й ДСНС України. Так, з січня 

2019 р. в Україні діє «Порядок здійснення державного моніторингу вод» 

[308], за яким організація державного моніторингу вод покладається на 
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Міндовкілля. Він наголошує на необхідності інформаційної взаємодії та 

обміну даними та результатами між суб’єктами моніторингу. 

Згідно з «Порядком...» [308] безпосередньо на ДСНС України 

покладається моніторинг значної кількості показників якості масивів 

підземних та поверхневих вод, можна відзначити як один з шляхів інтеграції 

нашої держави у світове співтовариство, оскільки він відображає європейські 

підходи щодо моніторингу вод.  

Відповідно до цього Порядку [308] підрозділи ДСНС України, як й 

інші суб’єкти державного моніторингу вод, повинні здійснювати моніторинг 

низки біологічних, гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних 

показників.  

Слід відмітити, що на ДСНС України покладається моніторинг значної 

кількості показників. Наприклад, в межах діагностичного моніторингу річок, 

озер, перехідних вод представники ДСНС України повинні здійснювати 

моніторинг таких біологічних показників як кількість видів та родин 

фітопланктону, мікрофітобентосу, судинних рослин; кількість видів, біомасу, 

чисельність донних макробезхребетних; кількість видів, розмірно-вікову та 

статеву структуру популяцій риб тощо не менше, ніж раз на рік. Серед 

хімічних та фізико-хімічних показників слід відмітити необхідність 

щомісячного визначення температури, електропровідності, біологічного та 

хімічного споживання кисню, мінералізації, вмісту різних форм нітрогену та 

фосфору. Як гідроморфологічні параметри, визначення яких покладається на 

ДСНС України, можна зазначити витрати води та їх динаміку, зв’язок з 

підземними водами, глибину річки та варіативність ширини, структуру русла 

річки та донні відклади тощо. За ними спостереження повинні проводитись 

від одного разу на три місяці до одного разу на шість років.  

Для операційного моніторингу поверхневих вод має місце подібна 

ситуація. Результати цього моніторингу можуть використовуватись для 

прогнозування та попередження розвитку надзвичайних ситуацій, пов’язаних 

з погіршенням якості води. Але вартість проведення такого моніторингу 
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може бути значною, а його фіксовані терміни – не відповідати термінам 

виникнення або розвитку можливої надзвичайної ситуації [289]. 

Відповідно до цього «Порядку…» [308] підрозділи ДСНС України 

можуть як суб’єкти моніторингу здійснювати також дослідницький 

моніторинг, в тому числі й «з’ясування масштабу та наслідків аварійного 

забруднення вод». 

Враховуючи, що кількість водних об’єктів в нашій державі нараховує 

більше ста тисяч одиниць, та необхідність виконання умов «Порядку…» 

[308],має місце дуже значний дефіцит кваліфікованих людських та 

матеріальних ресурсів. 

Даний «Порядок…» [308] не наводить роз’яснень щодо особливостей 

здійснення моніторингу вод фахівцями ДСНС України, потреби та 

облаштування пунктів спостережень, методик проведення досліджень тощо, 

а його фінансування може здійснюватися з різних джерел «за рахунок коштів 

державного, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством». Тобто, не є зрозумілим, на кого покладено обов’язки 

матеріально-технічного забезпечення фахівців ДСНС України для 

забезпечення цього моніторингу, та як здійснювати їх додаткову спеціальну 

підготовку (навчання) з цих питань. 

Слід відмітити, що згідно Кодексу цивільного захисту [279], ліквідація 

надзвичайних ситуацій в Україні покладена на аварійно-рятувальні 

підрозділи в структурі ДСНС України [286]. В свою чергу, оперативність 

прийняття обґрунтованих рішень щодо ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації залежить від своєчасності надання інформації про стан довкілля від 

суб’єктів моніторингу навколишнього природного середовища [309]. 

Здійснення моніторингу вод за всіма зазначеними показниками в межах 

дослідницького моніторингу, потребує значного часу та не є експресним та 

простим. 

Таким чином, процес управління надзвичайними ситуаціями на 

малотоннажному виробництві в Україні характеризується відсутністю дієвих 
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методів попередження надзвичайних ситуацій і як наслідок існує потреба у 

єдиній системі моніторингу попередження надзвичайних ситуацій, яка б 

задовольняла вимогам Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Її прикладний аспект потребує швидких, недорогих та інформативних 

підходів до попередження та ідентифікації надзвичайних ситуацій на 

малотоннажних виробництвах. 

 

 

Висновки за другим розділом 

 

1. Ефективному процесу організаційних питань запобігання 

надзвичайних ситуацій в системі Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій заважає відсутність на сьогодні у сучасному національному 

законодавстві чітко визначених повноважень усіх суб’єктів моніторингу в 

системі цивільного захисту України. 

2. Процес управління надзвичайними ситуаціями на малотоннажному 

виробництві в Україні характеризується відсутністю дієвих методів 

попередження надзвичайних ситуацій і як наслідок існує потреба у єдиній 

системі моніторингу попередження надзвичайних ситуацій, яка б 

задовольняла вимогам Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

України. Її прикладний аспект потребує швидких, недорогих та 

інформативних підходів до попередження та ідентифікації надзвичайних 

ситуацій на малотоннажних виробництвах. 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ МЕТОД ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ НА 

ОБ’ЄКТАХ МАЛОТОННАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В ҐРУНТАХ 

 

 

Рішення третьої наукової задачі наукового дослідження з розробки 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах, будемо здійснювати таким чином. 

По-перше, розробимо математичну модель виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного 

виробництва. По-друге, розглянемо керуючий алгоритм інженерно-

технічного методу попередження надзвичайної ситуацій техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації 

хімічних речовин в ґрунтах. Надалі надамо опис процедур інженерно-

технічного методу попередження надзвичайної ситуацій техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації 

хімічних речовин в ґрунтах. 

 

 

3.1. Розробка математичної моделі виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного 

виробництва 

 

Розробку математичної моделі виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного 
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виробництва. будемо здійснювати наступним чином: В першу чергу, 

сформулюємо фізичні умови формування математичної моделі; по-друге, 

розглянемо розв`язання окремих задач з дослідження стабільності 

мінерального складу підземних вод, з відбору проб ґрунту та приготування 

водної витяжки, з вимірювання електропровідності проб ґрунту; надалі 

надамо опис розробленої математичної моделі. 

 

3.1.1. Фізичні умови формування математичної моделі виявлення 

негативних факторів накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів 

малотоннажного виробництва. В якості математичного базису формує мого 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах розглянемо математичну модель 

попередження НС внаслідок розповсюдження хімічно-небезпечних сполук в 

ґрунті на території об’єкту та за його межами, що в умовах насиченої міської 

забудови автоматично призводить до поширення НС до міського, а у разі 

розгляду території мегаполісу, до регіонального рівня небезпеки НС. 

Спираючись на роботи [310, 311, 312], можна констатувати, що 

домінуючим наслідком у цьому випадку поширення НС є qтер – поширення 

хімічно-небезпечних речовин понад ГДК за масштабами території об’єкту. 

Наслідками другого порядку пріоритетності є кількість жертв qж та кількість 

qпост – постраждалих, які формують групу граничних умов, а саме: 

 

, (3.1) 

 

де  – максимально допустима кількість постраждалих НС об’єктового 

рівня (відповідно до Класифікатора НС); 

fж та fпост- відповідні відображення процесу зростання наслідків другої 

групи пріоритетності. 
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Третя група пріоритетності, яка формує граничні умови не жорсткого 

характеру, складається з qу.жит – кількості осіб з порушеними умовами 

життєдіяльності, qз.п– прямих збитків, qз.н– непрямих збитків, а саме: 

 

, (3.2) 

 

де ,  , , , ,  – граничні межі поширення наслідків 

НС відповідно до Класифікатору НС; 

fжит, fз.п, fз.н - відображення процесу зростання наслідків третьої групи 

пріоритетності. 

 

Початковими умовами формування поля математичної моделі будемо 

вважати наявність у поверхневому шарі ґрунту хімічно-небезпечних сполук 

ρнеб на рівні ГДК: 

 

, (3.3) 

 

де x0, yo, z0 – початкові координати джерела забруднення; 

і – хімічно-небезпечна сполука, яка досягла своєї межі ГДКі. 

 

Відповідно, поле формування математичної моделі наведено на рис 3.1. 

Принциповим є наступне ствердження – домінуючий наслідок qтер, 

який в подальшому визначає характер поширення НС та рівень поширення 

НС, є відображенням координат джерела небезпеки та електропровідності 

ґрунту в межах об’єму поширення небезпеки. 

Фактично мова йде не про територію, а про об’єм поширення 

небезпеки. Від так виникає додаткова гранична умова (3.4): 
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,   (3.4) 

   

де  – глибина залягання водоносного горизонту в межах території 

поширення НС. 

 

 

 

Рис 3.1. Поле формування математичної моделі, де ΩНС – об’єм 

поширення НС техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва. 

 

Наведена гранична умова (3.4) обумовлює можливість застосування 

інженерно-технічного метода попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах, що формується. 

Надалі розглянемо процеси, які відбуваються в об’ємі (території) 

поширення НС ΩНС.  

Приймемо припущення, що хімічно-небезпечна сполука (і) за своїм 

хімічним станом – рідка, та проникною здібністю не перевищує здібність 

води. Від так є можливість застосувати диференціальне рівняння швидкості 
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водяної сполуки в порах ґрунту, який в загальному випадку розглядається як 

«ідеальний» 

 

0,  (3.5) 

 

де z – глибина проникнення хімічно-небезпечної сполуки в пори ґрунту на 

час t; 

m' – ефективна пористість ґрунту, g – прискорення вільного падіння; 

k – коефіцієнт природної фільтрації ґрунту в межах території об’єкту; 

Δ – тиск водного розчину сполуки у початковій точці 

поширення НС (рис. 3.1). 

 

Наступне припущення стосується того, факту, що у разі поширення 

небезпеки в об’ємі НС відбувається трансформація хімічного складу води, 

який присутній в складі ґрунту та на території об’єкту. Відповідний процес 

описується рівнянням (3.6): 

 

,  (3.6) 

 

де  – час добігання процесу поширення хімічно-небезпечної сполуки 

до min водоносного горизонту, що обмежує подальше застосування методу; 

Кі – константа швидкості процесу; 

Сі - концентрація хімічно-небезпечної сполуки в точці (x0, yo, z0); 

ni – порядок процесу; і - хімічно-небезпечна сполука, що розглядається. 

 

Константа швидкості процесу розраховується за виразом (3.7): 

, (3.7) 
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де  – безрозмірний параметр, який визначається за виразом 

 

,   (3.8) 

де  та  – відповідно, концентрації і-ої хімічно-небезпечної сполуки у 

довільній та початковій точках території поширення НС. 

 

Порядок процесу (ni) визначається за виразом: 

 

,   (3.9) 

 

де  – коефіцієнт, чисельне значення якого визначається кількістю 

експериментів; 

T – температура водної витяжки ґрунту на час проведення експерименту. 

 

Наступне припущення стосується факту, що хімічно-небезпечна 

сполука, яка розглядається, є консервативною, а саме, не взаємодіє з іншими 

видами забруднення. А від так до рівнянь (3.6 – 3.9) можливо застосовувати 

π-теорему Бекінгема, що дасть можливість прив’язати їх до безрозмірного 

виду. 

Відповідно, коефіцієнт  можливо визначити функцією числа 

Фруда (Fr) 

 

.   (3.10) 

 

Чисельне значення числа Фруда розраховується за виразом 

 

,  (3.11) 
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де Нср – перепад між точками проведення експериментів визначається за 

виразом 

 

,   (3.12) 

 

де z1, z2 – відповідні глибини проведення забору проб; 

g – прискорення вільного падіння. 

 

Для визначення процесу поширення хімічно-небезпечної речовини в 

ґрунті можна зробити наступні припущення: 

а) частки між собою не взаємодіють. Для цього, очевидно, щільність 

частинок повинна бути досить малою; 

б) початкова швидкість всіх частинок, що знаходяться в одному і тому 

ж поперечному перерізі з координатою х, однакова і спрямована уздовж 

осі х; 

в) початкова щільність частинок також залежить тільки від 

координати х; 

г) зовнішні сили, що діють на частинки, спрямовані вздовж осі х. 

Припущення а) означає, що швидкість часток може змінюватись лише 

під дією зовнішніх сил, припущення б) – г) забезпечують одномірність 

процесу перенесення, тобто залежність шуканої щільності потоку частинок 

тільки від координати х і часу t ≥0. 

Отже, за заданою початковою щільністю  ρ(x, t = 0) = ρ0(х) необхідно 

знайти щільність частинок ρ(х, t) в будь-який момент часу для будь-яких х 

(швидкість руху u (t) задана). Буде використано рівняння збереження маси, 

підрахувавши баланс речовини в малому елементі ґрунту від х до х + dx за 

час dt. З однієї сторони елементу ґрунту в певний об’єм входить кількість 

речовини з масою, що дорівнює 

 



97 

Su (t) dt р (х, t + μ dt), 0 ≤ μ ≤ 1,  (3.13) 

 

де Su(t)dt – об’єм речовини, що увійшов за проміжок часу dt. 

З іншої сторони через перетин елемента за той же час виходить маса m, 

що дорівнює: 

 

-Su (t) dt р (х+dx, t + μ` dt), 0 ≤ μ ≤ 1,  (3.14) 

 

тобто, сумарна зміна маси буде дорівнювати  

 

  (3.15) 

 

Внаслідок незначного розміру проміжку dt можна вважати, що 

швидкість u(t) є постійною.  

Величини р(х, t + μ dt) і р (х+dx, t + μ’ dt)) - середні за часом значення 

щільності в перетинах х і (х + dx). 

Інший спосіб підрахунку змін в фіксованому обсязі Sdx є очевидним із 

сенсу величини p (x, t): 

 

 

 

щільності в моменти t та (t + dt). 

 

Прирівнюючи обидва отримані для dm вирази і спрямовуючи dx і dt до 

нуля, можна прийти до рівняння для р (x, t), що відповідає закону збереження 

маси:  

 (3.17) 
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при початкових умовах: 

 

 (3.18) 

 

Величина ρu (потік речовини) дорівнює кількості речовини, що 

проходить в одиницю часу через одиничну поверхню поперечного перерізу 

елементу. Видно, що швидкість зміни щільності хімічно-небезпечної 

речовини з часом в будь-якому перетині визначається «швидкістю» зміни 

потоку речовини за горизонтальною координатою х.  

За умови постійності швидкості  u(t) = u0   приходимо до найпростішого 

лінійного рівняння в часткових похідних – рівняння переносу: 

 

 (3.19) 

 

Його можна вирішити, якщо враховувати, що в рівнянні (3.19) на лініях 

х=u0t + D** значення функції, що шукають, є постійним в часі, тобто  

 

  (3.20) 

 

За умови t0 = 0 можна отримати: 

 

 (3.21) 

що є рішенням рівняння (3.19). 

Як видно, рішення (3.21) залежить не від окремих перемінних x та t, а 

від їх комбінації  

Воно може мати різни модифікації, якщо швидкість потоку часток 
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залежить від часу або щільності (u = u (p)). 

Для НС техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва, пов’язаних із забрудненням ґрунту, баланс маси речовини буде 

додатково враховувати гравітаційний режим течії ґрунтових вод. 

Так, в умовах подальшого проникнення хімічно-небезпечних речовин в 

ґрунт та їх накопичення можна казати про гравітаційний режим течії 

ґрунтових вод. 

Пористе середовище являє собою пласт водопроникного матеріалу 

(пісок, глина), обмеженого знизу ґрунтом, що не пропускає воду (граніт), а 

зверху - поверхнею землі. Якщо в результаті рясних опадів або розливу (та 

накопичення) небезпечної речовини рівень води в будь-якому місці шару 

змінюється, то під дією сили тяжіння починається рух рідини, що вирівнює її 

вільну поверхню.  

Зазвичай, основні припущення при гравітаційному режимі течії 

ґрунтових вод полягають в наступному:  

1) вода розглядається як нестислива рідина з постійною щільністю ρ; 

2) товщина пласта набагато менше його ширини і довжини; 

3) підстилаюча поверхня не має розривів і зламів, задає її відома 

функція Н (х, у) - досить гладка функція своїх аргументів; 

4) вільна поверхня води h = h(x, y, t) плавно змінюється зі зміною 

координат х, у; 

5) ґрунтові води ніде не виходять на поверхню землі, причому на 

вільній поверхні рідини тиск постійний, виконання граничної умови (3.4). 

6) ґрунт однорідний, тобто його фізико-механічні властивості не 

залежать від аргументів x, у, z. 

Перше припущення цілком природно, оскільки в даному процесі не 

можуть досягатися значення тиску, здатні помітно змінювати щільність води. 

Решту припущення спрощують. Наприклад, друге припущення (тонкий 

пласт) означає, що течія рідини двовимірна і всі її характеристики не 

залежать від координати z, останні два припущення дозволяють побудувати 
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модель, одноманітну у всіх точках ґрунту, і т. ін. Разом з тим припущення 1) -

6) аж ніяк не видаляють суті процесу, оскільки вони мають місце у великій 

кількості реальних ситуацій. 

Баланс маси хімічно-небезпечної речовини в елементі ґрунту буде 

представляти собою наступне. Нехай в пласті ґрунту існує елементарний 

об'єм, що утворюється в результаті перетину вертикальної призми ABCD 

підстильної і вільної поверхнями ґрунту. Оскільки розміри призми dx і dy 

малі, а функції Н і h гладкі (припущення 3), 4)), то отримане тіло з високим 

ступенем точності можна вважати паралелепіпедом. Виокремимо як невідомі 

функції як складові швидкості рідини уздовж 

осей х, у (рис. 3.1). 

Кількості рідини, що входить в паралелепіпед і виходить з нього за 

проміжок часу dt буде визначатись наступним. Через грань DC в елемент 

ґрунту входить маса води, що дорівнює об’єму рідини, яка пройшла крізь неї, 

помноженому на щільність р, тобто величина 

 

  (3.22) 

 

а крізь грань АВ виходить маса води 

 

  (3.23) 

 

 

Тобто, накопичення маси води внаслідок руху речовини в елементі 

ґрунту вздовж осі х може бути описане рівнянням: 

 

.  (3.24) 
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Подібний підхід до граней AD та ВC дозволяє отримати зміну маси 

води за рахунок її руху уздовж осі у: 

 

  (3.25) 

 

Для спрощення моделі розглянемо розподіл ґрунтових вод лише в 

окремому пласті (горизонтальному), на певній відстані від поверхні ґрунту, 

тобто z= соnst. В противному випадку потрібно вводити додатково функцію 

вертикального руху маси води. 

Зміна маси води в елементі за час dt буде дорівнювати:  

 

.  (3.26) 

 

отримати: 

 

 (3.27) 

 

та дорівнюючи (3.23) до (3.27), отримуємо рівняння (3.28), що виражає закон 

збереження маси в об’єкті, що досліджують: 

 

  (3.28) 

 

представити у вигляді: 

 

  (3.29) 
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Для розв’язку рівняння (3.29) з трьома невідомими (h, u, v) можна 

використовувати закон Дарсі, за яким: 

 

 (3.30) 

 

 

Якщо припустити, що рідина тече повільно та майже горизонтально, то 

динамічною складовою тиску можна знехтувати та розраховувати його як 

тиск, що створюється стовпом рідини за гідростатичним законом: 

 

,  (3.31) 

 

де K`` = const, тиск на поверхні рідини; 

g – прискорення вільного падіння.  

 

Тоді можна отримати, що: 

 

 (3.32) 

 

й надалі з (3.31) та (3.32) отримуємо рівняння руху ґрунтових вод: 

 

 

та має місце лише одна невідома функція h (x, y, t). 
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В залежності від започаткованих умов рівняння може мати різні 

розв’язання. 

З урахуванням рівняння (3.28) отримаємо вираз, який описує процес 

розповсюдження домішок в рідині, який враховує закон збереження маси 

домішки в елементі ґрунту: 

 

 (3.34) 

 

де C(x, t) - концентрація домішок, яку шукають;  

Q(x, y, t) – відома інтенсивність джерела забруднення,  

 

  (3.35) 

 

то вираз (3.34) можна записати у вигляді: 

 

  (3.36) 

 

При цьому приймаємо припущення відносно відсутності хаотичного 

руху часток в елементі ґрунту. 

Підсумовуючи опис поля формування математичної моделі виявлення 

негативних факторів накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів 

малотоннажного виробництва зазначимо, що отримані рівняння поширення 

небезпеки в «об’ємі» НС слід доповнити рішенням окремих задач, а саме з 

дослідження стабільності мінерального складу водяного горизонту території 

об’єкту (φ1); з відбору проб ґрунту та підготовки водних витяжок (φ2); з 

вимірювання електропровідності проб ґрунту (φ3). 
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3.1.2. Рішення окремої задачі з дослідження стабільності 

мінерального складу підземних вод. В роботі дослідження сезонних 

коливань мінерального складу ґрунтів проведено шляхом дослідження 

сезонних коливань складу природної підземної мінеральної води [313]. 

Результати хімічного складу води у вигляді середніх арифметичних двох 

паралельних вимірювань представлені в таблиці 3.1 (nв – кількість 

вимірювань), з якої видно, що розкид даних досить значний і для деяких 

показників становить 3 – 40 %. Це дозволяє припустити наявність сезонних 

коливань складу води в ґрунті малотоннажного виробництва. 

 

Таблица 3.1. Макроелементний склад води, мг/л (nв=22). 

Дата 

відбору 

проб 

∑(Na++K+) Mg2+ Ca2+ Cl- 
SO4

2

- 

HCO3
- 

∑ йонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02.03.1999 39.7 19.0 94.0 11.0 40.0 488.0 602.0 

16.06.1999 38.8 21.0 96.0 13.0 10.0 450.0 620.0 

13.07.1999 39.2 18.0 86.0 18.0 58.0 415.0 634.0 

22.12.1999 39.6 24.0 93.0 9.0 86.0 470.0 722.0 

14.08.200 31.0 17.0 104.0 10.5 10.0 445.0 618.0 

20.06.2001 56.0 19.0 92.0 10.0 29.0 464.0 670.0 

24.10.2001 40.0 21.5 91.0 13.4 19.5 439.0 624.0 

30.01.2002 34.0 25.0 95.0 15.0 10.0 464.0 643.0 

04.06.2002 54.0 18.0 101.0 16.0 10.0 488.0 687.0 

05.11.2002 38.0 27.0 105.0 16.0 39.0 476.0 701.0 

19.05.2004 49.1 16.5 110.0 12.0 39.0 470.0 696.6 

19.10.2004 53.0 23.0 97.0 14.0 42.0 464.0 785.0 

24.05.2005 44.0 39.0 82.0 9.0 56.0 482.0 712.0 

12.10.2005 28.3 23.0 94.0 11.0 10.0 464.0 630.3 

11.05.2006 39.0 21.0 92.0 9.0 39.0 457.0 657.0 

20.06.2006 34.6 24.0 93.0 12.0 47.0 464.0 674.6 

26.09.2006 48.5 24.0 93.0 10.5 49.5 451.0 676.5 

12.12.2006 31.2 35.0 114.0 11.0 45.0 457.0 693.2 
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Закінчення таблиці 3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.03.2007 42.0 30.0 104.0 10.5 40.0 476.0 702.5 

06.06.2007 55.0 8.5 104.0 10.5 45.0 464.0 687.0 

27.09.2007 34.4 17.0 103.0 7.0 48.0 445.0 654.4 

25.12.2007 42.0 26.5 97.0 11.0 67.0 476.0 719.5 

ĉ 41.4 22.6 97.3 11.8 38.1 462.2 673.2 

сmax 56.0 39.0 114.0 18.0 86.0 488.0 785.0 

cmin 28.3 8.5 82.0 7.0 10.0 415.0 602.0 

S 8.1 6.5 7.6 2.7 20.3 17.1 43.5 

Sr, % 19.6 28.9 7.8 22.8 53.2 3.7 6.5 

 

Протягом року за кожним показником бралися 4 реперні точки: зима, 

весна, літо, осінь. По кожній з цих точок перевірили наявність грубих 

промахів з використанням Q-критерію. У розрахунках використовували 

стандартні статистичні підходи обробки результатів хімічного аналізу. 

Усереднені значення за кожним показником представлені в таблиці 3.2. 

Як видно з таблиці 3.2 і рис. 3.2 [313], вміст кожного з макроелементів 

в воді має свою залежність від сезону, що не корелює явно з концентраціями 

інших іонів. 

 

Таблиця 3.2. Усереднений макроелементний склад води по 

сезонах (мг/л). 

Показник 

якості води 

Назва сезону 

Зима, nв = 

4, Р=0,90 

Весна, nв = 

5, Р=0,90 

Літо, nв = 

7, Р=0,90 

Осінь, nв = 

6, Р=0,90 

∑ (Na+ + K+) 37 ± 6 43 ± 4 44 ± 8 41±8 

Mg2+ 28 ± 6 25 ± 9 18 ± 4 23 ± 3 

Ca2+ 100 ± 11 96 ± 10 97 ± 5 97 ± 5 

Cl- 10 ± 2* 10 ± 1 13 ± 2 12 ± 3 

SO4
2- 52 ± 38 43 ± 7 38 ± 14 35 ± 13 

HCO3
- 467 ± 10 475 ± 11 456 ± 17 457 ± 11 

∑ йонів 694 ± 43 674 ± 43 656 ± 23 657± 31** 
* nв = 3,** nв = 5 
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Переважаюча концентрація гідрокарбонатів визначає зміна сумарної 

концентрації іонів з екстремумами «влітку» і «взимку». Тобто явних 

залежностей коливань складу води від сезону не спостерігається. 

 

 

Рис. 3.2. Сезонні коливання складу води. A - ∑ (Na+ + K+); B - Mg2+; C - 

Ca2+; D - Cl-; E - SO4
2-; F - HCO3

-;G - ∑ йонів. 

 

Далі розглянуті співвідношення іонів між собою в залежності від 

сезону. Для зручності обробки результатів дані перераховані в ммоль-екв/л. 

Результати представлені в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3. Усереднений макроелементний склад води (ммоль-екв/л). 

Показник 

якості води 

Назва сезону 

Зима, nв = 4, 

Р = 0.90 

Весна, nв = 5, 

Р = 0.90 

Літо, nв = 7, 

Р = 0.90 

Осінь, nв = 6, 

Р = 0.90 

∑ (Na+ + K+) 0.59 0.69 0.71 0.65 

Mg2+ 2.30 2.09 1.49 1.88 

Ca2+ 4.99 4.82 4.83 4.86 

Cl- 0.29* 0.29 0.36 0.34 

SO4
2- 1.08 0.89 0.79 0.72 

HCO3
- 7.65 7.78 7.47 7.48 

*nв = 3 



107 

Виходячи з даних табл. 3.3, співвідношення еквівалентних змістів іонів 

(в ммоль/л), представлені у вигляді відносин змісту показника якості води до 

найменшого вмісту показника якості води (Сl-) будуть виглядати наступним 

чином (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4. Співвідношення еквівалентних змістів іонів (в ммоль/л) в 

залежності від сезону. 

Показник 

якості води 

Назва сезону 

Зима Весна Літо Осінь 

∑ (Na+ + K+) 2.04 2.38 1.98 1.92 

Mg2+ 7.93 7.21 4.14 5.54 

Ca2+ 17.21 16.62 13.42 14.29 

Cl- 1.00 1.00 1.01 0.99 

SO4
2- 3.74 5.23 2.19 2.13 

HCO3
- 26.39 26.83 7.47 22.01 

 

При округленні отримаємо сезонні «формули» води, представлені в 

таблиці 3.5. 

 

Таблица 3.5. Округлені співвідношення еквівалентних змістів іонів в 

залежності від сезону. 

Показник якості води Співвідношення 

йонів 

Назва сезону 

Cl-: SO4
2-:∑ (Na+ + K+): Mg2+: Ca2+ : HCO3

- 

1:4:2:8:17:26 Зима 

1:5:2:7:17:27 Весна 

1:2:2:4:13:22 Літо 

1:2:2:6:12:22 Осінь 

 

Виходячи з даних таблиці 3.5, можна сказати, що концентрації 

сульфатів, гідрокарбонатів, магнію і кальцію зменшується влітку і восени. 
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Однак при цьому слід врахувати, що точність визначення сульфатів дуже 

низька, якість хімічного аналізу (турбідиметрія) не задовольняє вимогам 

ДСТУ ГОСТ 27384:2005 за похибкою визначення сульфатів (табл. 3.6). 

Також не відповідають цим вимогам дані за хлоридами, магнієм, сумарним 

вмістом калію і натрію. 

 

Таблица 3.6. Макроелементний склад води (nв = 16 - 20). 

Характеристика ∑(Na++K+) Mg2+ Ca2+ Cl- SO4
2- HCO3

- 

ĉ, мг/л 41.4 22.5 96.8 11.7 43.9 463.3 

Ĉ, моль-экв/л 0.67 1.87 4.84 0.33 0.92 7.60 

Sr, % 17.5 21.1 6.3 18.6 25.4 2.8 

ΔSr, % 2.1 7.8 1.5 4.2 27.8 0.9 

± δн
*, % - 15 15 15 10 15 

 

Як можливу причину невиявлення коливань складу води можна 

припустити недостатню точність визначення компонентів. Для зниження 

похибки результату визначення в вибірці (табл. 3.1) виключили максимальні 

і мінімальні концентрації іонів. Усереднені значення концентрацій 

досліджених компонентів представлені в таблиці 3.6 [313]. 

Найбільша зміна Sr в порівнянні з даними табл. 3.1 спостерігається для 

іонів магнію (ΔSr = 7.8 %), хлоридів (ΔSr = 4.2 %) і сульфатів (ΔSr = 27.8 %), а 

найменші - для гідрокарбонатів (ΔSr = 0.9 %) і кальцію (ΔSr = 1.5 %). Можна 

припустити сезонну стабільність складу води в відношенні іонів кальцію, 

натрію, калію і гідрокарбонатів. Однак при такому підході все одно 

спостерігається перевищення розрахункового значення Sr в порівнянні з 

регламентованим нормативом якості для сульфатів, хлоридів і іонів магнію. 

Додатково провели оцінку вихідної вибірки (табл. 3.1) на викиди за 

кожним йоном з використанням критерію Граббса (G). При цьому робимо 

припущення, що всі визначені значення концентрації для кожного 
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компонента досить рознесені в часі, щоб прийняти їх як результати, отримані 

в різних лабораторіях. Результати обробки таких виборок представлені в 

табл. 3.7.  

 

Таблиця 3.7. Перевірка даних на викидза критеріємГраббса (n = 22). 

Характеристика ∑(Na++K+) Mg2+ Ca2+ Cl- SO4
2- HCO3

- 
∑ 

йонів 

ĉ, мг/л 41.4 22.6 97.3 11.8 38.1 462.2 673.2 

S,мг/л 8.1 6.5 7.6 2.7 20.3 17.1 43.5 

Gmax 1.798 2.510 2.192 2.308 2.358 1.509 2.569 

Gmin 1.620 2.156 2.002 1.781 1.386 2.766 1.635 

Gкрит ˃ 1 % 3.060 

Gкрит ˃5 % 2.758 

 

Порівнявши розрахункові і табличні значення G, бачимо, що 

квазівикид, тобто розрахункове значення критерію Граббса, яке більше 5 % -

вого критичного значення і менше (або дорівнює) 1 % -вого критичного 

значення табличних критеріїв Граббса, спостерігається тільки для 

мінімального значення гідрокарбонатів (Gmin = 2,766), тоді як інші результати 

визначення є частиною вибірки і не можуть бути відкинуті. 

Проаналізувавши можливі технічні помилки, що призвели до 

виникнення даного квазівикиду (некоректність виконання вимірювання, 

помилка в розрахунках, описка тощо) з'ясовано, що всі етапи аналізу і 

оформлення результатів виконані правильно. Мінімальне значення 

концентрації гідрокарбонатів залишаємо в виборці як коректну позицію. 

Для скорочення часу дослідження сезонних коливань і підтвердження 

стабільності складу далі доцільно використовувати параметр 

електропровідності і коефіцієнт ідентифікації KІd, де KІd розраховують як 
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нахил функціональної залежності оберненої електропровідності від ступеня 

розведення. 

 

3.1.3. Рішення окремої задачі з відбору проб ґрунту та 

приготування водної витяжки. У якості досліджуваних об‘єктів виступали 

чорноземи Лозівського району Харківської області (рис. 3.3). Моніторинг 

стану ґрунтів та водних об‘єктів відбувався восени 2014 р. та навесні 2015 р. 

Проби ґрунту відбирали на глибині 25 -30 см, де зосереджений найбільший 

вміст загальної маси коренів сільгоспрослин (зернові) і, відповідно, цей шар є 

найбільш метаболічно активним [314]. Оскільки за параметром мінералізації 

відсутні данні ГДК та ОДК (орієнтовно допустимі концентрації) для ґрунтів 

то в якості точки порівняння використовували фонове значення цього 

параметра [315]. 

Проби ґрунту з кожного поля відбирали методом «конверту». Далі ці 

проби об‘єднували, доводили до повітряно-сухого стану. Шляхом 

квартування отримували репрезентативну пробу, яку далі подрібнювали, 

пропускали через сито з круглими отворами діаметром 2 мм та діспергували 

у фарфоровій ступці шляхом розтирання до середнього розміру часток 

250 мкм. Далі готували водну суспензію та вимірювали її мінералізацію. 

Кількість репрезентативних точок вказана на рис. 3.3 і складає 8. Проби 

непорушеного ґрунту для точки порівняння відбирали в лісопосадці (т. 9, 

рис. 3.3). 

Для приготування водної витяжки ґрунту (1:5) наважку аналітичної 

проби масою 50 г заливали 250 мл дистильованої води, 5 хвилин 

перемішували шляхом збовтування, відстоювали 10 хвилин і фільтрували з 

використанням фільтру «синя стрічка».  

При відборі проб ґрунту слід також враховувати серед особливостей 

ведення сільгоспдіяльності, також культуру, що прозростала на даних 

ґрунтах [316]. 
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Рис. 3.3. Досліджувані сільгоспугіддя. 1 – 8 точки відбору зразків з 

полів, 9 – точка порівняння (лісопосадка), 10 – фермерське господарство. 

 

3.1.4. Рішення окремої задачі з вимірювання електропровідності 

проб ґрунту. У якості об’єктів дослідження виступали зразки ґрунту, 

відібрані на відстані 1, 2, 3, 10, 20 м від джерела потенційної НС у 

північному, південному, західному та східному напрямках на глибині 15 – 

25 см у 2018 р. [317]. Для північного та західного напрямків внаслідок 

особливостей рельєфу проби ґрунту на відстані 10 м та 20 м не було 

відібрано. Як реперні точки обрано фонові ділянки ґрунту поза межами 

впливу джерела потенційної НС , в лісопосадці (точка «ліс») та в розораному 

полі (точка «поле)». 

Рішення окремої задачі математичної моделі з попередження 

надзвичайної ситуації полягає у визначенні електропровідності та 
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коефіцієнта ідентифікації досліджуваних зразків ґрунту й у визначенні 

потенційних шляхів розповсюдження хімічно-небезпечних речовин в ґрунті.  

Наважку підготовленого ґрунту заливаємо дистильованою водою у 

співвідношенні ґрунт: вода = 1:5, перемішуємо суспензію, відстоюємо та 

фільтруємо. Визначаємо електропровідність отриманої водної витяжки. Час 

аналізу не перевищує 30 хв. 

Електропровідність виступає загальною характеристикою сумарного 

вмісту розчинних речовин в розчині та пов’язана з мінералізацією через 

коефіцієнти 0,55 – 0,75, які обираються емпірично в залежності від типу вод . 

Вимірювання електропровідності здійснюється шляхом занурення датчику 

кондуктометра у досліджуваний розчин згідно інструкції з експлуатації на 

прилад та відповідних нормативних документів. Через 10 – 20 секунд 

знімаються показання з дисплею приладу. Після кожного визначення датчик 

ретельно промивають дистильованою водою. Для кожного зразка отримуємо 

5 паралельних значень електропровідності, результати обробляємо 

стандартними статистичними методами для вірогідності Р = 0,95. 

Характеристикою похибки виступає відносне стандартне відхилення Sr [317]. 

Прикладом рішення окремої задачі може виступати дослідження 

ґрунтів в межах розташування ще одного потенційного джерела потенційної 

НС [303]. 

Для дослідження використовувались відібрані методом «конверту» 

проби ґрунту (1 – 4) (рис. 3.4) на відстані безпосередньо 1 м від джерела 

потенційної НС з чотирьох боків. Проби були висушені сухо-повітряним 

способом та гомогенізовані. Наважки ґрунту масою 50 г використовувались 

для приготування водних суспензій (1:5), що відфільтровувались крізь фільтр 

«синя стрічка». Для отриманих водних витяжок виміряні питомі 

електропровідності та розраховані коефіцієнти ідентифікації KId.  

Всі процедури з отримання водних витяжок та розведених водних 

розчинів на їх основі виконані з використанням дистильованої води.  
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Відібрані методом «конверту» проби ґрунту в межах джерела 

потенційної НС дозволяють провести експериментальні дослідження водних 

витяжок ґрунтів поблизу джерела потенційної НС. 

 

  

а) б) 

 

Рис. 3.4. а) джерело потенційної НС; б) місця відбору проб ґрунту 

поблизу джерела потенційної НС - точки 1, 2, 3, 4. 

 

Рішення задачі передбачає наступні операції: вимірювання 

електропровідності вихідного розчину, послідовне розведення 

досліджуваного розчину з вимірюванням питомої електропровідності після 

кожного розведення, побудову залежності «ступінь розведення – зворотна 

електропровідність розчину» та розрахунок коефіцієнта ідентифікації (КId) як 

тангенса кута нахилу цієї залежності. За рахунок використання розчинника - 

дистильованої води та за відсутності необхідності додаткових реагентів 

підхід є екологічно безпечним та простим у реалізації. Одиничне 

дослідження триває 5 - 7 хвилин.  

Кількість вимірювань для кожної проби m'' = 3.  

Середнє значення виміряної величини хmdl дорівнює: 
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 , (3.37) 

 

де хі – одиничне значення досліджуваної величини (питомої 

електропровідності (мкСм/см) або коефіцієнту ідентифікації); 

m''- кількість одиничних визначень i для однієї проби, m'' = 3.  

 

Враховуючи те, що питома електропровідність (æ), (См/см) являє 

собою величину, що зворотно пропорційна опору розчину 

 

æ
RS

l

'
 ,  (3.38) 

 

 де l - відстань між електродами, см; 

S’ - площа електродів, см2; 

 R - опір розчину, Ом, 

 

значення мінералізації (сумарного солевмісту) С (мг/дм3), можна розрахувати 

з використанням питомої електропровідності æ і навпаки. Вони пов’язані 

наступною залежністю:  

æ CА , (3.39) 

 

де А – числовий коефіцієнт, що залежить від типу вод, А = (0,55÷0,75). 

 

Розраховані усереднені значення питомих електропровідностей та 

Sr (æ) для водних витяжок досліджуваних проб, усереднені значення 

коефіцієнтів ідентифікації KId mdl водних витяжок ґрунту та Sr (KId). 

Результати наведені в табл. 3.8. 
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Таблиця 3.8. Отримані значення KIdср, æср, Sr(æ)та Sr(KId) для 

досліджуваних водних витяжок ґрунту. 

№ проби 1 2 3 4 

Коефіцієнт ідентифікації KId mdl 1,02 3,00 8,05 13,54 

Sr (KId), % 0,8 2,8 3,5 2,6 

æ mdl, мкСм/см 943 343 124 92 

Sr (æ), % 1,6 2,2 1,4 4,1 

 

Загальний вигляд величини оберненої електропровідності (1/æ), 

(см/мСм) від ступеня розведення для досліджуваних водних витяжок n 

представлено на рис. 3.9. Представлені залежності описуються рівняннями 

виду у = С*z*+D*, де коефіцієнт С* при z* і є тангенсом кута нахилу прямої, 

та, відповідно, числовим значенням коефіцієнту ідентифікації. 

 

 

Рис 3.9. Залежності величини оберненої електропровідності (1/æ, 

см/мСм) від ступеня розведення досліджуваних водних витяжок n, 

відповідно, для проб ґрунту 1 – 4. 
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Аналіз отриманих результатів (рис. 3.9, табл. 3.8) показує, що ґрунт 

біля джерела потенційної НС забруднений нерівномірно.  

Якщо прийняти, що найменш забрудненою розчинними мінеральними 

речовинами виступає проба 4 (характеризується мінімальним значенням 

електропровідності, та, відповідно, найменшим солевмістом), то можна  

констатувати 10-кратне перевищення хімічно-небезпечних речовин в пробі 

точки 1. Коефіцієнт ідентифікації є характеристикою загального вмісту 

хімічно-небезпечних речовин, що знаходяться у досліджуваному водному 

розчині у певних співвідношеннях. Розведення розчину дистильованою 

водою змінює лише концентрацію цих речовин, їх співвідношення при цьому 

залишається незмінним. Тобто, коефіцієнт ідентифікації характеризує певне 

постійне співвідношення хімічних речовин в досліджуваному розчині. За 

умов постійності хімічного складу проб коефіцієнти ідентифікації повинні 

бути подібними. Відсутність тотожності KId, між досліджуваними зразками 

вказує на різноплановість вмісту хімічно-небезпечних речовин в відібраних 

пробах. 

Гідроізольованість джерела потенційної НС передбачає потрапляння 

мінеральних речовин в прилеглий ґрунт лише шляхом їх вимивання з 

джерела дощовими або талими водами, які є найбільш чистими і за 

солевмістом наближаються до дистильованої. 

За умов подібного складу хімічно-небезпечних речовин, що 

потрапляють в ґрунт з джерела потенційної НС, коефіцієнти ідентифікації 

водних витяжок досліджуваних проб були б подібні, що не спостерігається. 

Тобто, в ґрунти потрапляє різнорідна суміш хімічно-небезпечних речовин з 

території джерела потенційної НС. Значний розбіг значень 

електропровідностей може вказувати на виток хімічно-небезпечних речовин 

в т. 1 поблизу джерела потенційної НС, який може бути посилений рельєфом 

місцевості. Зокрема, розташування т. 1 (рис. 3.8 б) над рівнем моря найнижче 

порівняно з точками 2 – 4, що зумовлює додатковий природний стік 

поверхневих та ґрунтових вод в цьому напрямку. 
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Різні значення електропровідностей та коефіцієнтів ідентифікації в 

досліджуваних пробах ідентифікують наявність потенційного джерела 

небезпеки в межах розташування т.1 з можливим подальшим забрудненням 

ґрунтових вод. 

Для запобігання виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

витоком хімічно-небезпечних речовин в ґрунти та ґрунтові води 

рекомендується в межах точки 1 забезпечити додатково гідроізоляцію 

поверхневих ґрунтів. 

Аналіз отриманих результатів показав суттєву відмінність хімічного 

складу хімічно-небезпечних речовин, які потрапляють в довкілля з джерела 

потенційної НС, що дозволяє стверджувати про здатність використання 

підходу для визначення потенційно небезпечних ділянок можливого джерела 

надзвичайної ситуації природного чи техногенного характеру. 

Запропонований підхід не потребує спеціальних навичок та може бути 

використаний фахівцями підрозділів ДСНС України та відповідних служб 

інших держав при визначенні змін стану ґрунтів та прогнозуванні можливих 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з забрудненнями ґрунтів. 

 

3.1.5. Опис математичної моделі виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного 

виробництва. Як зазначалось раніше в параграфі 3.1.1 процес трансформації 

хімічного складу води в ґрунті в залежності від часу та концентрації хімічно-

небезпечної сполуки в зоні поширення НС описується залежністю (3.6): 

 

. (3.6) 

 

Враховуючи залежність руху води в осередку поширення НС скрізь 

елемент ґрунту поверхні в зоні об’єкту малотоннажного виробництва в 

залежності від часу початку аварії (3.33), а саме  
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 (3.33) 

 

та залежність процесу розповсюдження хімічно-небезпечних домішок в 

елементі ґрунту в зоні поширення НС (3.36) 

 

 

 

попередження НС техногенного характеру на об’єктах досягається за умов 

існування рівняння зв’язку виду: 

 

,   (3.40) 

 

де - граничні межі поширення наслідків НС до об’єктового рівня; 

 – формалізований параметр розв’язання задачі (φ1) з визначення 

стабільності мінерального складу води, що міститься в елементі ґрунту зони 

поширення НС; 

 – формалізований параметр розв’язання задачі (φ2) з визначення з 

відбору проб ґрунту та підготовки водних витяжок; 

 – формалізований параметр розв’язання задачі (φ3) з вимірювання 

електропровідності водних проб ґрунту.  

 

Іншими словами, вираз (3.40) являє собою комбіновану умову рішення 

задачі на попередження НС за рахунок визначення електропровідності проб 

ґрунту в зоні її поширення [318]. 

З урахуванням вище викладеного шукана математична модель [319] 

складається із граничних (3.1), (3.2), (3.4) і початкових (3.3) умов її 

існування (3.41). 
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,  (3.41) 

 

та системи аналітичних залежностей (3.6), (3.33), (3.36), (3.40) 

 

  (3.42) 

 

що забезпечує не переростання НС техногенного характеру на 

малотоннажному виробництві на місцевий рівень поширення небезпеки за  

наслідками першого та другого рівня пріоритетності. 

Таким чином, математична модель виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного 

виробництва являє собою систему з чотирьох аналітичних залежностей. 

Перша аналітична залежність описує процес трансформації хімічного складу 

води в елементах ґрунту від часу та концентрації хімічно-небезпечної 

сполуки в елементі ґрунту. Друга – встановлює залежність руху води в 

осередку поширення надзвичайної ситуації від часу початку аварії. Третя – 

визначає залежність розповсюдження хімічно-небезпечних домішок в 

елементах ґрунту зони поширення надзвичайної ситуації в залежності від 

часу та концентрації хімічно-небезпечної сполуки. Четверта дозволяє 

визначити відповідну електропровідність проб ґрунту в залежності від 
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величини концентрації небезпечних домішок в елементі ґрунту зони 

поширення надзвичайної ситуації. 

 

 

3.2. Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах. 

 

В роботі проаналізовано потенційний вплив порушення технологічних 

процесів на низці виробництв на ґрунти внаслідок накопичення в них 

хімічно-небезпечних речовин [320]. 

В функціонуванні більшості виробничих процесів умовно можна 

виділити три рівня (рис. 3.11), а саме, підготовчі процеси (І рівень), основні 

процеси (ІI рівень), фасування та транспортування (ІІІ рівень) [311]. 

Кожен рівень характеризується своїми технологічними процесами, які 

включають один або декілька блоків. Нижче розглянуто типові схеми 

виробництв з домінуючою небезпекою окремих рівнів, порушення 

технологічних процесів на яких можуть спричиняти техногенні надзвичайні 

ситуації, пов’язані з потраплянням хімічно-небезпечних речовин в ґрунт (або 

ґрунтові води). 

 

 

Рис. 3.11. Схема рівнів типового виробничого процесу малотоннажного 

виробництва. 
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На рис. 3.12 наведено схему виробництва з домінуванням небезпеки 

ІІ рівня.  

 

Рис. 3.12. Схема технологічного процесу виробництва з домінуванням 

небезпеки ІІ рівня. 

 

Якщо умовно розділити це виробництво на блоки 1-5, то можна 

констатувати, що в блоці 1 «Подання газу, що містить вуглекислий газ» 

(І рівень) мають місце фізичні процеси поглинання оксиду вуглецю (IV) з 

повітря та буде спостерігатись відсутність забруднення ґрунтів внаслідок 

потрапляння в них хімічно-небезпечних речовин. На рівень основних 

процесів (ІІ рівень) віднесено блоки2 – 4. В блоці 2 «Отримання вуглекислого 

газу» також мають місце фізичні процеси вилучення вуглекислого газу та 

відсутність забруднення ґрунтів. Блок 3 «Очищення вуглекислого газу» 

включає очищення вуглекислого газу з застосуванням концентрованої 

сульфатної кислоти від парів води.  

При цьому відбувається така реакція: 

 

H2O +SO3 = H2SO4
.  (3.43) 

 

Пошкодження обладнання та невраховані втрати сульфатної кислоти 

можуть привести до її накопичення в ґрунті й подальшого розвитку 
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надзвичайної ситуації, пов’язаної з потраплянням хімічно-небезпечних 

речовин в навколишнє середовище понад ГДК. 

Концентрована сульфатна кислота може також взаємодіяти з 

органічними складовими та вуглецем ґрунту, спричиняючи, відповідно, 

дегідратацію води та обвуглювання (хімічне рівняння (3.44)) та утворення 

газів (хімічне рівняння (3.45)): 

 

С6Н12О6 = 6C + 6H2O,  (3.44) 

H2SO4 

 

С + 2H2SO4 = 2SO2 + CO2+ 2H2O.  (3.45) 

 

Блоки 4 «Компрумування вуглекислого газу» та 5 «Фасування 

вуглекислоти» пов’язані зі зрідженням вуглекислого газу та фасуванням 

рідкої вуглекислоти. Можливі витоки оксиду вуглецю (IV) в першу чергу 

будуть відбуватись у повітря та, відповідно, малоймовірний процес його 

накопичення в ґрунті. Тобто, порушення технологічних процесів в 

блоці 3 «Очищення вуглекислого газ» (рівень ІІ, основні процеси) може стати 

причиною надзвичайної ситуації, пов’язаної з накопиченням хімічно-

небезпечних речовин у ґрунті. 

Якщо умовно розглянути процес виробництва з домінуванням 

небезпеки І та ІІ рівня (виробництво таблетованого препарату) (рис. 3.13), то 

можна зазначити, що пошкодження обладнання та втрати в блоці 1 

«Підготовка сировини» можуть привести до накопичення в ґрунті діючої 

сировини таблетованого препарату. В блоці 2 «Приготування зволожувача», 

де має місце приготування розчинника, може відбуватись вже виток іншої 

речовини. Обидва блоки відносяться до рівня І (підготовчі процеси). 

Блоки 3, 4, 5, 6, 7 об'єднані на рівні ІІ (основні процеси), який 

складається з двох елементів. Перший елемент включає блоки 3 «Змішування 

та зволоження суміші», 4 «Вологе гранулювання та сушка гранулята», 
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5 «Сухе гранулювання та калібрування гранул», на яких має місце наявність 

як розчинника, так і таблетованого препарату, що можуть одночасно 

просочуватись в ґрунт при порушенні технологічного процесу на цих етапах. 

Блоки 6 «Опудрення гранулята» та 7 «Таблетування та знепилення» можна 

віднести до другого елементу, оскільки хімічні речовини, що 

використовуються при цьому, мають значно менший обсяг і в більшості 

випадків є інертними та безпечними для людини та довкілля. 

 

 

Рис. 3.13. Схема технологічного процесу виробництва з домінуванням 

небезпеки І та ІІ рівня. 
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Блоки 8 «Фасування в контурну упаковку», 9 «Фасування в пачки» та 

10 «Фасування пачок в короби», що відносяться до рівня ІІІ (фасування та 

транспортування), не спричиняють значимого потрапляння хімічно-

небезпечних речовин в ґрунт з їх подальшим там накопиченням. 

Загалом, для кожної із зазначених виробничих схем наявність 

відповідних хімічно-небезпечних речовин в ґрунті при порушенні 

технологічних процесів можна охарактеризувати виразом вигляду: 

 

, j' = 1…М', I = 1…N,  (3.46) 

де Сj' – сумарний вміст хімічно-небезпечних речовин (моль/л) в ґрунті на 

j'-тому етапі виробництва; 

Сji – концентрація -ї хімічно-небезпечної речовини (моль/л) в ґрунті 

на j'-тому етапі виробництва.  

 

Враховуючи підходи до ідентифікації та методів попередження 

надзвичайної ситуації, викладені в [303, 317], та зв’язок концентрації з 

електропровідністю, можна зазначити, що коефіцієнт ідентифікації 

небезпеки KId буде мати наступний вигляд для кожного j'-того етапу 

досліджуваного виробництва: 

 

, (3.47) 

 

де æ - питома електропровідність (мСм/см). 

Виходячи з вищесказаного, схема керуючого алгоритму інженерно-

технічного методу попередження надзвичайної ситуації техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації 

хімічних речовин в ґрунтах буде мати вигляд,  представлений на рис. 3.14. 
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Рис. 3.14. Схема керуючого алгоритма інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах. 

 

На першому рівні розташована множина блоків «Стан КП № 1… Ň», де 

КП – контрольний пункт, в якому здійснюється відбір проб ґрунту для 

подальшого аналізу. Кількість блоків визначається числом контрольних 

пунктів. Це число залежить від конкретного підприємства, фізико-

географічних та інших регіональних особливостей району, а також факторів, 

що забезпечують надійність виявлення розповсюдження хімічно-небезпечних 

речовин в ґрунтах. 
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На другому рівні розташовані блоки «Показники мінерального складу 

підземних вод № 1… Ḿ», «Показники  відбору проб ґрунту  № 1… Ĺ», 

«Показники електропровідності проб ґрунту  № 1... Ń». 

На третьому рівні розташований блок «Виявлення потенційної 

небезпеки». З цього блоку зворотні зв’язки йдуть на другий рівень, де 

уточняється вибір показників, та на перший рівень, в блок 

«Стан КП № 1…Ň», де необхідно брати додаткові проби. 

На четвертому рівні розташований блок «Розробка пропозицій з 

управління», де формуються пропозиції управлінських рішень, що 

попереджують надзвичайну ситуацію техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва. 

Таким чином, керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах реалізує відповідну розроблену математичну модель та складається з 

чотирьох типів блоків, розташованих на чотирьох ієрархічних рівнях, 

зв’язаних прямими й зворотними логічними зв’язками чим забезпечується 

неперервний процес попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва. 

 

 

3.3. Процедури реалізації керуючого алгоритму інженерно-

технічного методу попередження надзвичайної ситуації техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. 

 

Використання інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах передбачає 

реалізацію декількох процедур [321, 322].  
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Інженерно-технічний метод попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах призначений для попередження НС 

техногенного характеру [323] й дозволяє скоротити кількість наслідків НС 

першого та другого рівнів пріоритетності та не допустити переростання 

останньої на місцевий рівень поширення небезпеки 

Використання методу передбачає виконання наступних семи процедур.  

1. Збір і систематизація даних щодо стану ґрунтів.  

2. Формалізація систематизованих даних щодо стану ґрунтів.  

3. Рішення окремої задачі з дослідження стабільності мінерального 

складу підземних вод;  

4. Рішення окремої задачі з відбору проб ґрунту та приготування водної 

витяжки; 

5. Рішення я окремої задачі з вимірювання електропровідності проб 

ґрунту.  

6. Прийняття управляючого рішення щодо стану ґрунтів. 

7.Контроль виконання прийнятого рішення. 

Перша процедура «Збір і систематизація даних щодо стану ґрунтів» 

спрямована на збір даних щодо стану ґрунтів поблизу джерела небезпеки та 

отримання інформації про стан показників небезпеки джерела потенційної 

НС у конкретний проміжок часу. Систематизація інформації щодо стану 

ґрунтів передбачає таку обробку інформації з метою приведення її до 

певного виду, яка дозволяє представнику ДСНС (оператор чи керівник з 

ліквідації наслідків НС) відповідно відреагувати на зібрану інформацію та 

виробити надалі адекватне управлінське рішення.  

Друга процедура «Формалізація систематизованих даних щодо 

стану ґрунтів» полягає у спрощенні та прискоренні процедури подальшої 

обробки даних, що отримані в процесі збору інформації. Вона спирається на 

такі принципи, як зручність у використанні, простота, структурованість, 

необхідність, наглядність, безпечність, стислість, доцільність використання. 
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Третя процедура «Рішення окремої задачі з дослідження 

стабільності мінерального складу підземних вод» розглянута у параграфі 

3.1.2 та передбачає забезпечення відносної міри достатності отриманих даних 

від показників небезпеки джерела потенційної НС для прийняття 

управляючого рішення щодо кількості та якості заходів із протидії 

поширенню наслідків НС техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва. 

Четверта процедура «Рішення окремої задачі з відбору проб ґрунту 

та приготування водної витяжки» розглянута у параграфі 3.1.3 та 

передбачає оцінку ефекту застосування цього методу під час поширення 

наслідків першого та другого рівнів пріоритетності. 

П’ята процедура «Рішення окремої задачі з вимірювання 

електропровідності проб ґрунту» розглянута у параграфі 3.1.4 та 

передбачає забезпечення суб’єктивної міри достатності отриманих даних від 

показників небезпеки джерела потенційної НС для прийняття управляючого 

рішення щодо кількості та якості заходів із протидії поширенню наслідків 

НС техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва. 

При виконанні п’ятої процедури можуть мати місце два варіанти її 

реалізації залежно від значень мінералізації (електропровідності) зразків 

ґрунту: 

Варіант 1. Рішення окремої задачі з вимірювання електропровідності 

проб ґрунту, що включає ідентифікацію водного розчину середньої чи 

високої мінералізації. Ця процедура забезпечується шляхом визначення 

питомої електропровідності розчина, що аналізують, надалі виконують 

послідовне розведення вихідного розчину у кратну кількість разів, 

вимірюють електропровідність (чи опір) кожного розчину, будують 

залежність у параметрах «ступінь розведення – обернена електропровідність 

(опір) розчину», та знаходять тангенс кута нахилу цієї залежності, який і є 

коефіцієнтом ідентифікації даного розчину (КId). Для ідентифікації 

використовують коефіцієнт ідентифікації та електропровідність вихідного 
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розчину. Таке виконання дозволяє ідентифікувати водні розчини за 

коефіцієнтом ідентифікації та електропровідністю вихідного розчину. 

Електропровідність розчину залежить від концентрації розчинених в 

ньому електролітів. Одно- та двозарядні катіони та аніони по різному 

виявляють залежність електропровідності від концентрації [324]. Постійність 

співвідношення концентрацій катіонів та аніонів в одному й тому ж зразку 

води при розведенні зумовлює строго індивідуальний нахил залежності 

оберненої електропровідності від кратності розведення для даної води.  

Приклад реалізації першого варіанту п’ятої процедури наведено нижче: 

1.Відбирають аліквоту розчину, що аналізують та вимірюють його 

електропровідність з урахуванням температурного коефіцієнту. 

2. Проводять розведення в кратну кількість разів (наприклад, в 5, 10, 

25, 50; 100 разів; або в 4, 16, 32, 64 разів і. т. п.) вихідного розчину і 

вимірюють електропровідність вихідного та розведених розчинів. 

3. Будуть залежність у координатах «ступінь розведення – обернена 

електропровідність розчину». 

4. Розраховують тангенс кута нахилу отриманої залежності. Це і є 

коефіцієнт ідентифікації (КId) розчину, що аналізують.  

5. Для ідентифікації використовують КId та електропровідність 

вихідного розчину. 

Кожний різновид водних розчинів має свій КId. При подальших 

вимірюваннях невідомих розчинів можна за відомими КId ідентифікувати 

водний розчин, що аналізують [325]. На основі аналізу отриманих даних 

можна ідентифікувати хімічні речовини в ґрунтах та отримувати об 

ґрунтовану інформацію щодо умов поширення НС техногенного характеру 

на об’єктах малотоннажного виробництва. 

Як недоліки запропонованої процедури 5.1 можна відмітити наступне:  

– застосовується для розчинів середньої та високої мінералізації; 

– при застосуванні зазначеної процедури для розчинів з меншою 

мінералізацією функціональна залежність оберненої електропровідності від 
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ступеня розведення n, де n = (2 ÷ 100) раз, має непрямий вид, що ускладнює 

обчислення коефіцієнту ідентифікації. 

Тому, за умови наявності слабомінералізованих водних розчинів 

запропоновано реалізацію в межах використання інженерно-технічного 

методу попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 

речовин в ґрунтах другого варіанту п’ятої процедури: 

Варіант 2. Рішення окремої задачі з вимірювання електропровідності 

проб ґрунту, що включає ідентифікацію прісних водних розчинів та 

слабомінералізованих водних розчинів [326]. 

Різний електролітний вміст зумовлює різноманітність мінерального 

складу природних вод. Індивідуальні умови формування природних вод та 

ґрунтів зумовлюють їх унікальний аніонний та катіонний склад. Зразок 

водного розчину (витяжки) за певним значенням параметрів (аніонний та 

катіонний склад, рН, мінералізація, електропровідність, нахил 

функціональної залежності оберненої електропровідності від ступеня 

розведення і т.п. [327]) чи за їх сукупністю можна віднести до певного 

різновиду водних розчинів ( ґрунтів).  

Прісні водні розчини та слабомінералізовані водні розчини мають свій 

постійний індивідуальний іонний склад, але вміст розчинних солей в них 

менший порівняно з водними розчинами середньої та великої мінералізації.  

При розведенні прісних водних розчинів та слабомінералізованих 

водних розчинів в кратну кількість разів (n = (2 ÷ 100)) залежність оберненої 

електропровідності від ступеня їх розведення має виражений нелінійний 

характер та описується поліноміальними рівняннями третього порядку. Як 

приклад, на рис. 3.15 наведено залежності оберненої електропровідності 

(1/æ) від ступеня розведення n (n = (2 ÷ 100)) для води (1), (2), (3) і, 

відповідно, поліноміальні (1а, 2а, 3а) та лінійні (1б, 2б, 3б) описи цих 

залежностей. Отримані з цих лінійних залежностей KІd не можуть виступати 

характеристикою відповідних вод, оскільки наведені прямі (1б, 2б, 3б) не 
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відповідають дійсним залежностям «ступінь розведення – обернена 

електропровідність розчину». 

В запропонованій процедурі, яка полягає у вимірюванні 

електропровідності зразка водного розчину, що ідентифікують, приготуванні 

розчинів з різною концентрацією розчину, що ідентифікують, визначенні їх 

електропровідності, розрахуванні коефіцієнту ідентифікації KІd як нахилу 

функціональної залежності оберненої електропровідності від ступеня 

розведення, за яким, сумісно із значенням виміряної електропровідності, 

ідентифікують водний розчин, додатково виконують послідовне розведення 

вихідного водного розчину у n' разів, де n' = (1 ÷ 2). 

 

 

Рис. 3.15. Залежності оберненої електропровідності (1/æ) від ступеня 

розведення n (n = (2 ÷ 100)) для вод (1),(2), (3). 

 

Перехід до розведення прісних водних розчинів та 

слабомінералізованих водних розчинів в n' раз (n' = (1 ÷ 2)) дозволяє 
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отримати лінійну залежність оберненої електропровідності від ступеня 

розведення та розрахувати KІd як тангенс кута нахилу даної залежності. 

Приклад реалізації другого варіанту п’ятої процедури наведено нижче: 

1. Відбирають аліквоту розчину, що аналізують та вимірюють його 

електропровідність з урахуванням температурного коефіцієнту. 

2. Проводять розведення вихідного розчину в n' разів, де n' = (1 ÷ 2) 

(наприклад, в 1,2; 1,4;1,6; 1,8; 2 разів або в 1,1; 1,3;1,5; 1,7; 1,9 і. т. п.) 

вихідного розчину і вимірюють електропровідність вихідного та розведених 

розчинів. 

3. Будуть залежність у координатах «ступінь розведення – обернена 

електропровідність розчину». 

4. Розраховують тангенс кута нахилу отриманої залежності. отримують 

коефіцієнт ідентифікації (КId) розчину, що аналізують.  

5. Для ідентифікації використовують КId та електропровідність 

вихідного розчину. 

При розведенні в n' раз (n' = (1 ÷ 2)) лінійний закон справджується для 

прісних вод та слабомінералізованих водних розчинів [325]. Стандартне 

відхилення нахилу отриманих залежностей характеризується величиною 

3,5×10-2 ÷ N×10-3 (N – ціле число). 

Запропоноване рішення окремої задачі з вимірювання 

електропровідності проб ґрунту, що включає ідентифікацію прісних водних 

розчинів та слабомінералізованих водних розчинів дозволяє їх ідентифікацію 

за електропровідністю вихідного розчину та коефіцієнтом ідентифікації як 

нахилом функціональної залежності оберненої електропровідності від 

ступеня розведення n' (n' = (1 ÷ 2)). 

В шостій процедурі «Прийняття управляючого рішення щодо 

стану ґрунтів» за отриманими даними приймаються необхідні управлінські 

рішення щодо скорочення кількості наслідків НС техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва першого та другого рівнів 
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пріоритетності та недопущення переростання останньої на місцевий рівень 

поширення небезпеки. 

Надалі в сьомій процедурі «Контроль виконання прийнятого 

рішення» отриманий коефіцієнт ідентифікації може застосовуватись для 

контролю поширення НС техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах. 

Таким чином, застосування інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах, призначеного для попередження надзвичайної ситуації техногенного 

характеру, забезпечується виконанням наступних семи процедур: збір і 

систематизація даних щодо стану ґрунтів; формалізація систематизованих 

даних щодо стану ґрунтів; розв’язання окремої задачі з дослідження 

стабільності мінерального складу підземних вод; розв’язання окремої задачі з 

відбору проб ґрунту та приготування водної витяжки; розв’язання окремої 

задачі з вимірювання електропровідності проб ґрунту; прийняття 

управляючого рішення щодо стану ґрунтів; контроль виконання прийнятого 

рішення. 

 

Висновки за третім розділом 

 

1. Математична модель виявлення негативних факторів накопичення 

хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного виробництва являє 

собою систему з чотирьох аналітичних залежностей. Перша аналітична 

залежність описує процес трансформації хімічного складу води в елементах 

ґрунту від часу та концентрації хімічно-небезпечної сполуки в елементі 

ґрунту. Друга – встановлює залежність руху води в осередку поширення НС 

від часу початку аварії. Третя – визначає залежність розповсюдження 

хімічно-небезпечних домішок в елементах ґрунту зони поширення НС в 
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залежності від часу та концентрації хімічно-небезпечної сполуки. Четверта 

дозволяє визначити відповідну електропровідність проб ґрунту в залежності 

від величини концентрації небезпечних домішок в елементі ґрунту зони 

поширення НС. 

2. Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах реалізує 

відповідну розроблену математичну модель та складається з чотирьох типів 

блоків, розташованих на чотирьох ієрархічних рівнях, зв’язаних прямими й 

зворотними логічними зв’язками чим забезпечується неперервний процес 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва. 

3. Застосування інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах, призначеного 

для попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру, 

забезпечується виконанням наступних семи процедур: збір і систематизація 

даних щодо стану ґрунтів; формалізація систематизованих даних щодо стану 

ґрунтів; розв’язання окремої задачі з дослідження стабільності мінерального 

складу підземних вод; розв’язання окремої задачі з відбору проб ґрунту та 

приготування водної витяжки; розв’язання окремої задачі з вимірювання 

електропровідності проб ґрунту; прийняття управляючого рішення щодо 

стану ґрунтів; контроль виконання прийнятого рішення. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ МЕТОД ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ НА 

ОБ’ЄКТАХ МАЛОТОННАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В ҐРУНТОВИХ ВОДАХ 

 

 

Рішення четвертої наукової задачі з розробки інженерно-технічного 

методу попередження надзвичайної ситуацій техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 

речовин в ґрунтових водах, будемо здійснювати таким чином. В першу чергу, 

виконаємо розробку математичної моделі виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва; по-друге, розглянемо керуючий алгоритм 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах й надалі надамо опис 

процедур інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах 

 

 

4.1. Розробка математичної моделі виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва 

 

Розробку математичної моделі негативних факторів потрапляння 

хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів малотоннажного 
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виробництва будемо здійснювати наступним чином: в першу чергу, 

сформуємо фізичне поле існування математичної моделі; по-друге, 

розглянемо розв`язання окремих задач з вибору показника стану води на 

території потенційної зони надзвичайної ситуації, з вибору місць відбору 

проб води в зоні надзвичайної ситуації, з вимірювання електропровідності 

проб ґрунтових вод; надалі надамо опис розробленої математичної моделі. 

 

4.1.1. Формування фізичного поля існування математичної моделі 

виявлення негативних факторів потрапляння хімічних речовин в 

ґрунтові води поблизу об’єктів малотоннажного виробництва. 

Застосування інженерно-технічного методу попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах [312, 317, 328] 

відповідає порушенню нерівності (3.4) та формуванню відповідної граничної 

умови застосування наведеного інженерно-технічного методу, а саме: 

 

,   (4.1) 

 

Наведена гранична умова обумовлює можливість застосування 

наведеного інженерно-технічного методу попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах. 

Граничні умови за наслідками другого порядку пріоритетності 

змінюються з врахуванням площ поширення небезпеки, а саме: 

 

, (4.2) 

 

де  – максимально допустима кількість постраждалих місцевого рівня 

НС (відповідно до Класифікатора НС). 
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Третя група пріоритетності наслідків НС, яка формує граничні умови 

не жорсткого характеру, складається з рівнянь (4.3): 

 

, (4.3) 

 

де , ,  – граничні межі поширення наслідків НС регіонального 

рівня відповідно до Класифікатору НС,  

 

Початковою умовою формування поля математичної моделі будемо 

вважати наявність в ґрунтових водах хімічних речовин  на рівні ГДК: 

 

,  (4.4) 

 

де  - початкові координати точки входу хімічно-небезпечної 

суміші в ґрунтові води. 

 

Принциповими є наступні співвідношення. 

Рівняння розповсюдження хімічно-небезпечних речовин з поверхневим 

стоком 

 

,  (4.5) 

 

де C – концентрація хімічно-небезпечної речовини; 

 та  – швидкість течії води в напрямку x та y відповідно; 

Ех та Еу – коефіцієнти дисперсій в напрямку x та y відповідно; 

kc – швидкість переносу маси речовини від джерела. 
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Система рівнянь, що описує поверхневий стік: 

 

,  (4.6) 

 

 

,  (4.7) 

 

 

,  (4.8) 

 

де x та y – горизонтальні координати;  

t – час; 

h – глибина потоку;  

η – висота поверхні води; 

 – сила Коріоліса; 

g – прискорення вільного падіння; 

- щільність води; 

 – щільність повітря; 

 - емпіричний коефіцієнт вітрового навантаження;  

Wv – швидкість вітру;  

φ – напрямок вітру;  

Сш – коефіцієнт Шезі;  

ε – коефіцієнт турбулентної в’язкості. 

 

Рівняння руху вологи в зоні аерації з урахуванням інфільтрації: 
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,   (4.9) 

 

де w – повний вологовміст,  

Pрід та Рв.п – тиск води та водяного пару в середовищі; 

K0 – коефіцієнт проникності пористого середовища; 

Крід, Кв.п – коефіцієнти відносної фазової проникності рідини та водяної 

пари; 

ηрід та ηв.п – коефіцієнти динамічної в’язкості рідини та водяної пари; 

g – прискорення вільного падіння; 

z – координата у вертикальному напрямку. 

 

Рівняння переносу хімічно-небезпечних речовин в зоні аерації з 

урахуванням процесів інфільтрації атмосферних опадів: 

 

,   (4.10) 

 

,  (4.11) 

 

де  – об’ємний влаговміст ґрунту;  

С та  – концентрація хімічно-небезпечної речовини в розчині та в 

адсорбованому стані; 

t- час; 

 – щільність твердої фази ґрунту; 

 – тензор гідродинамічної дисперсії; 

 – вектор швидкості руху вологи в ґрунті; 
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 - функція, яка характеризує інтенсивність зміни концентрації 

хімічно-небезпечної речовини за рахунок процесів хімічного і 

радіоактивного перетворення і т. п.; 

 – коефіцієнт розподілу між хімічно-небезпечною речовиною в 

рідкій та твердій фазі(показує відношення концентрації адсорбованої 

речовини до її концентрації в розчині); 

β – швидкість сорбції. 

 

Рівняння руху ґрунтових вод: 

 

,  (4.12) 

 

де μ** – коефіцієнт водовіддачі (нестача насичення); 

Кx, Ky, Kz – коефіцієнти фільтрації в напрямку осей x, y, z відповідно; 

H(x, y, z, t) – гідравлічний напір;  

G(x, y, z, t) – відома інтенсивність поповнення (відйому) ґрунтових вод.  

 

Рівняння поширення забруднюючих речовин в ґрунтових водах: 

 

 

,   (4.13) 

 

де C – концентрація хімічно-небезпечної речовини, яку шукають;  

Dij – коефіцієнт гідродинамічної дисперсії; 

 – швидкість руху ґрунтових вод в напрямку осей x, y, z 

відповідно;  

Q (x, y, z, t) – відома інтенсивність джерел забруднення. 

Рівняння Сен-Венана, що описують рух води поверхнею ґрунту: 
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, 

, 

,  (4.14) 

 

де b – функція, що описує профіль дна; 

,  – компоненти сили Коріоліса. 

 

,   (4.15) 

 

Рівняння вологопереносу: 

 

 

,   (4.16) 

 

де D  – кооордината в вертикальному напрямі.  

 

Рівняння конвективної дифузії хімічно-небезпечних речовин з 

урахуванням кінетики сорбції: 

 

, 

.   (4.17) 

 

В умовах попередження НС техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 
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ґрунтових водах слід також враховувати ентальпію процесу витоку хімічно-

небезпечної речовини. У загальному виді вона може бути описана 

наступними рівняннями. 

За умов виконання припущень, що відсутній нагрів із-за внутрішнього 

тертя, робота сил тиску не враховується, а питома ентальпія U визначається 

як множення теплоємності h` на температуру T, зміна повної ентальпії Н’ в 

досліджуваному об’ємі V буде дорівнювати 

 

 (4.18) 

 

де ρ– щільність.  

 

Тоді 

 

 (4.19) 

 

де vn - швидкість потоку по нормалі до поверхні S об’єму V; 

qn – щільність теплового потоку; 

ƒ'' - питома потужність внутрішніх джерел тепла. 

 

Рішення цього рівняння дозволить отримати вираз для конвекційної 

теплопровідності.  

Підсумовуючи опис поля формування математичної моделі виявлення 

негативних факторів потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу 

об’єктів малотоннажного виробництва зазначимо, що отримані рівняння 

поширення небезпеки НС слід доповнити варіаційною комбінацією рішення 

окремих задач, а саме з вибору показника стану води на території 

потенційної зони НС (ξ1); з вибору міст відбору проб води в зоні НС (ξ2); з 

вимірювання електропровідності проб ґрунтової води (ξ3). 
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4.1.2. Рішення окремої задачі з вибору показника стану води на 

території потенційної зони НС. Якість води, що призначена до споживання 

людиною, регламентується низкою нормативних документів різного рівня –

як міжнародними нормативами, так і національними стандартами. 

Важливими характеристиками води виступають рН, мінералізація, 

концентрація окремих катіонів та аніонів, мутність, кольоровість, запах та 

інші [329]. 

Одним з важливих показників якості води, що характеризує сумарний 

вміст аніонів та катіонів, є мінералізація. За умови відсутності нерозчинних 

солей у воді параметр «мінералізація» (total dissolved soils «TDS») можна 

ототожнювати з параметром «сухий залишок».  

Значення сухого залишку (або мінералізації) є величиною, що 

нормується. Різні нормативні документи регламентують різні значення цього 

показника. Так, згідно нормативів воно не повинно перевищувати 1000 мг/л, 

або, в окремих випадках та для колодязів і каптажів, не перевищувати 

1500 мг/л. Норматив ВООЗ також зазначає це значення як граничне, 

відмічаючи, що при 1200 мг/л вже змінюється смак води. Тоді як в Канаді 

граничне значення TDS регламентоване як 500 мг/л. Європейська директива з 

якості питної води взагалі пропонує визначати електропровідність розчину 

(conductivity) і регламентує допустимий рівень – 2500мкСм/см при 200С . 

В міжнародних стандартах присутні мікробіологогічні, хімічні, фізичні, 

радіологічні показники якості води. Український норматив пропонує 

оцінювати якість води також за фізіологічною повноцінністю. Зокрема, 

регламентовано загальну жорсткість (1,5 - 7,0 ммоль/дм3), загальну лужність 

(0,5 - 6,5 ммоль/дм3), сухий залишок (200 - 500 мг/дм3) вміст йоду (20 –

 30 мкг/дм3), калію (2 - 20мг/дм3), кальцію (25 - 75 мг/дм3), магнію (10 - 50 

мг/дм3), натрію (2 - 20 мг/дм3), фторидів (0,7 - 1,2 мг/дм3). Для повноцінного 

забезпечення життєдіяльності людини є умова споживання питної води, 

загальний вміст мінеральних солей в якій знаходиться в зазначених межах.  
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Визначення загальної кількості мінеральних солей у воді для 

визначення її придатності до застосування людиною можна проводити 

різними способами, в тому числі й з використанням кондуктометричного 

методу згідно з інструкцією до приладу. 

В роботі вирішується задача щодо дослідження якості природних 

джерел Харківської області (Україна) за показником мінералізації (яка 

корелює з електропровідністю) за умови наявності різнопланових водних 

об’єктів (точкових та .в потоці) [330]. 

На першому етапі роботи проводили дослідження природних водних 

об‘єктів Харківської області (рис. 4.1) [329]. Результати вимірювань наведено 

в табл. 4.1. Зразки (1 – 4) - природна вода, зразок 5 – референтний.  

 

 

Рис. 4.1. Джерела Харківської області: 1 – річка Борова (зразок 1), 2 – 

річка Мерефа (зразок 2), 3 – природне джерело поблизу м. Харків(зразок 3); 

4 –колодязь села Губарівка (зразок 4). 
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Таблиця 4.1. Значення мінералізації зразків природної води Харківської 

області (Україна), г/л. 

Параметр Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 Зразок 5 

XMean, 2.383 0,804 0,826 0,566 0,003 

Sr, % 0,24 0,07 0,07 0,10 9,14 

 

Згідно з класифікацією мінеральних вод (табл. 4.2) [331] для 

Харківської області характерні мінеральні води (знаходяться між «Низький 

вміст мінеральних речовин» та «Багатий мінеральними солями»). 

Але для води Борівського р-ну (зразок 1, табл. 4.1) спостерігалось 

значення мінералізації у 3-4 рази вище, ніж для інших районів («Багата 

мінеральними солями») і дорівнювало 2,4 г/л (табл. 4.1).  

 

Таблиця 4.2. Класифікація вод за мінералізацією (мг/л) [331]. 

Показник Критерій 

Низький вміст 

мінеральних речовин 

Вміст мінеральної солі, обчислений у вигляді 

фіксованого залишку, не більше 500 мг/л 

Дуже низький вміст 

мінеральних речовин 

Вміст мінеральної солі, обчислений у вигляді 

фіксованого залишку, не більше 50 мг/л 

Багатий мінеральними 

солями 

Вміст мінеральної солі, обчислений у вигляді 

фіксованого залишку, перевищує 1 500 мг/л 

 

Подальша робота була пов‘язана з більш глибоким дослідженням 

мінералізації водних об‘єктів Борівського району (рис. 4.2). 

Поверхнева вода використовується для зрошення, у питних цілях 

використання допустиме лише після додаткової обробки. Підземна вода 

використовується місцевим населенням в питних цілях. 

У таблиці 4.3 наведено результати досліджень. 
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Таблиця 4.3. Значення мінералізації зразків природної води Борівського 

району Харківської області (Україна), г/л. 

параметр Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 

XMean, 2.383 0,555 0,581 1,667 1,817 1,640 

Sr, %  0,24 0,65 0,20 0,35 0,32 0,61 

 

 

 

Рис. 4.2. Міста відбору зразків води в Борівському районі. Т1 –Т3 – 

поверхневі води, Т4 –Т6 - підземні води. 

 

Як видно з табл. 4.3, для природних вод Борівського району. 

характерне високе значення мінералізації як для поверхневих , так і для 

підземних джерел – вода є «Багата мінеральними солями». (згідно табл. 4.3). 

Це може бути пов‘язано з особливостями структури ґрунтовотворних порід 

та геологічною будовою Борівського району. 
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Вода з Т.1, Т.4 – Т6 за показником «мінералізація» («сухий залишок») 

не є фізіологічно повноцінною, та не відповідає вимогам щодо якості питної 

води, які регламентуються нормативами ВООЗ й канадськими стандартами. 

Якщо застосувати коефіцієнти перерахунку електропровідності в 

мінералізацію (TDS) 0,55 - 0,75 до європейського стандарту, то отримаємо 

норматив (1375 - 1875 мг/л). Тобто ця вода не відповідає і цим вимогам. Для 

Т.2-Т.3 спостерігається, навпаки, невисоке значення мінералізації води, вона 

є фізіологічно повноцінною за цим показником та задовольняє вимогам 

європейських стандартів [329]. 

 

4.1.3. Рішення окремої задачі з вибору місць відбору проб води в 

зоні НС. Як вже сказано вище, якість поверхневих вод, які можуть 

використовуватися для питних цілей, не завжди буває задовільним, оскільки 

на них впливає ряду природних і антропогенних факторів. Для визначення 

можливості використання води для споживання людиною визначення 

загального вмісту мінеральних солей у воді можна проводити різними 

способами, в тому числі з використанням кондуктометрії. Розглянемо 

особливості дослідження водних об’єктів, що мають значні розміри та 

знаходяться або в потоці або у вигляді водойми.  

Детальна інформація стосовно сезонних змін параметрів якості води у 

багатьох річках України часто незадовільна і не враховує впливу окремих 

населених пунктів, розташованих вздовж цих водних об‘єктів. Так, річка Уди 

проходить через густонаселену територію Харківської області і зазнає 

певного антропогеного навантаження внаслідок функціонування кожного з 

41 населених пунктів, розташованих вздовж неї. Річка відноситься до 

транскордонних річок і більшою частиною проходить через Харківську 

область де й впадає в Сіверський Донець. Наявність великої кількості 

можливих забруднювачів води річки Уди, як населених пунктів, так і 

окремих підприємств, ускладнює їх їдентифікацію при виявленні порушень. 

Сезонні зміни мінералізації води внаслідок дії фізичних, біологічних та 
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хімічних факторів також ускладнюють цей процес. Тому питання 

дослідження якості води річки Уди для своєчасного виявлення забруднення, 

попередження подальшого розвитку надзвичайної ситуації та її ліквідації є на 

сьогодні дуже актуальним [332]. 

Одним з оптимальних показників, є параметр мінералізації. Цей 

показник є нормованою величиною. Згідно ДСТУ ГОСТ 27384:2005 та 

СанПиН 4630-88 нормативне значення показника мінералізації (сухого 

залишку) складає 1000 мг/л з нормою похибки не більше 10 %. Згідно даних, 

наданих Харківським регіональним управлінням водних ресурсів стан води в 

р. Уди за показником мінералізації можна дослідити у двох контрольних 

створах – смт. Хорошево та смт. Есхар. На рис. 4.3 наведено залежність 

мінералізації від місяця відбору пробта нормативне значення показника 

(1000 мг/л) [332].  

 

 

Рис. 4.3. Зміна мінералізації води в р. Уди в смт. Есхар та 

смт. Хорошево протягом 2014 - 2015 років, де 1 – 12 - січень - грудень 

2014 р., 13 - березень 2015 р. та нормативне значення мінералізації. 
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Як видно з рис. 4.3, отримані дані не перевищують нормативного 

значення за весь період спостереження, але є малоінформативними з точки 

зору впливу окремих населених пунктів на стан води в р. Уди в Харківській 

області.  

Для більш детального дослідження змін якості води р. Уди за 

показником мінералізації було обрано низку населених пунктів (рис. 4.4).  

Останні були обрані таким чином, щоб дослідити зміни якості води 

р. Уди в межах її проходження в Харківській області. 

Організацію досліджень здійснювали таким чином: протягом 

визначеного часу (осінь - весна), щомісячно відбирали зразки проб води із 

обраних створів на р. Уди, що розташовані в межах досліджуваних населених 

пунктів.  

 

 

 

Рис. 4.4. Точки відбору проб води р. Уди в Харківській області. 1 – 

смт. Золочів, 2 – смт. Пересічне, 3 – смт. Бабаї, 4 – с. Стара Покровка, 5 - 

смт. Есхар. 
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Отримані результати змін якості води р. Уди за показником 

мінералізації при проходженні вищезазначених населених пунктів протягом 

осені 2014 – весни 2015 років наведено в табл. 4.4. Як видно з таблиці 1, 

значення мінералізації води річки Уди в досліджуваний період коливаються в 

діапазоні від 1133 мг/л до 519 мг/л. За отриманими результатами побудовані 

залежності змін якості води р. Уди за параметром мінералізації при 

проходженні зазначених населених пунктів (рис. 4.5). 

 

Таблиця 4.4. Результати вимірювання мінералізації проб води р. Уди в 

створах за період «осінь 2014- весна 2015рр.», мг/л.  
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 X, ср, 

мг/л 

113

3 

112

6 
973 918 870 828 715 630 644 

Sr, % 0,44 0,09 0,15 0,29 0,28 0,1 0,24 0,42 0,15 

П
ер

ес
іч

н
е X, ср, 

мг/л 
562 520 668 651 630 630 570 569 603 

Sr, % 0,22 0,18 0,01 0,09 0,01 0,01 0,46 0,22 0,1 

Б
аб

аї
 X, ср, 

мг/л 
709 713 853 814 864 883 828 747 792 

Sr, % 0,42 0,6 0,01 0,26 0,17 0,06 0,27 0,01 0,26 

С
та

р
а 

П
о
к
р
о
в
к
а X, ср, 

мг/л 
764 645 648 653 848 743 787 792 792 

Sr, % 0,16 0,2 0,2 0,01 0,22 0,01 0,32 0,61 0,61 

Е
сх

ар
 

X, ср, 

мг/л 
762 622 556 573 844 749 781 782 797 

Sr, % 0,13 0,47 0,09 0,09 0,06 50 0,13 0,22 0,32 

 

На рис. 4.5 представлені зміни мінералізації в досліджуваних створах 

населених пунктів за період «осінь 2014 - весна 2015 рр.» (де 1 - вересень, 2 - 

жовтень, 3 - листопад, 4 - грудень 2014 року, 5 - січень, 6 - лютий, 7 - 
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березень, 8 - квітень, 9 - травень 2015 року, та наведено нормативне значення 

показника мінералізації). Як видно з рис. 4.5, при проходженні населених 

пунктів на якість води р. Уди спричиняють вплив різні чинники. Зокрема при 

проходженні смт. Золочів мінералізація води р. Уди поступово зменшується 

протягом осінньо – весняного періоду. Це зумовлено концентруванням 

домішок у воді взимку, внаслідок замерзання частки води. У весняний період 

відбувається розведення річних вод внаслідок таїння снігів та збільшення 

поверхневого стоку. Очевидно, що поверхневий стік не забруднений. 

 

Рис. 4.5. Залежність мінералізації води р. Уди, відібраної в низці 

створів (Золочів, Пересічне, Бабаї, Стара Покровка, Есхар) від часу відбору 

проб. 

 

Високі значення мінералізації в осінній період в цій точці можуть бути 

пов‘язані з випаровуванням частки води в р. Уди у літній період. Як видно з 

рис. 4.5, далі відбувається зниження показника мінералізації в осінній період, 

що може бути обумовлено, розведенням води р. Уди більш чистими 

дощовими опадами. 
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При проходженні смт. Пересічне, як видно з рис. 4.5, вода в р. Уди 

поступово мінералізується незначним чином в зимовий період та поступово 

розводиться в весняний період із середнім значенням показника близько 

600 мг/л. Така стабільність результату дозволяє припустити, що на 

мінералізацію води р. Уди в смт Пересічне впливає діяльність Рогозянського 

водосховища (стабілізує значення мінералізації в осінньо-весняний період) та 

вода приток р. Рогозянка та р. Криворітка (знижує значення мінералізації 

води в р. Уди порівняно із створом в смт Золочів). 

Дослідження води р. Уди із створу поблизу смт. Бабаї показує, що при 

проходженні повз м. Харків загальна мінералізація в р. Уди підвищується, в 

тому числі і за рахунок впадання більш забрудненої притоки р. Лопань, що 

протікає містом Харків. В листопаді 2014 було проведено заміри 

мінералізації р. Лопань і порівняно з даними по р. Уди. (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 Результати вимірювання мінералізації досліджуваних 

зразків води в листопаді 2014 р. 

П
ар

ам
ет

р
 

р. Уди 

р. Лопань 

З
о

л
о

ч
ів

 

П
ер
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іч

н
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Б
аб

аї
 

С
та

р
а 

 

П
о
к
р
о

в
к
а 

Е
сх

ар
 

хср, мг/дм3 971 669 852 648 556 963 

Sr, % 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 

 

Спостерігається зростання показника з листопада по березень. Це 

підвищення зумовлено, як сезонним підвищенням мінералізації взимку, так і 

впливом діяльності ТЕЦ- 5, що скидає очищені стічні води вище за течією. 

Основна діяльність ТЕЦ- 5 приходиться на опалювальний сезон. Якщо 

припустити, що вихід на максимальну потужність роботи приходиться на 

кінець жовтня - середина березня, то очевидно, що більший вплив на 
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підвищення мінералізації в створі поблизу смт. Бабаї в осінньо - весняний 

період згідно рис. 4.5 обумовлений саме діяльністю ТЕЦ-5. 

Зміна мінералізації протягом осінньо-весняного періоду в с. Стара 

Покровка та смт. Есхар практично однакова. Це може бути пов‘язано з 

відсутністю впливу значних підприємств на стан води р. Уди та впаданням 

приток в р. Уди на ділянці між смт. Бабаї та с. Стара Покровка. З іншого боку 

наявність приток може зумовлювати розведення води р. Уди в осінній період 

(рис. 4.5), а їх замерзання- зростання мінералізації взимку (січень - лютий). 

Відсутність зниження мінералізації води р. Уди в створі смт. Есхар та 

с. Стара Покровка у весняній період пов‘язано з діяльністю розташованої в 

смт. Есхар ТЕЦ - 2: викиди в атмосферне повітря хімічно-небезпечних 

речовин внаслідок діяльності підприємства в опалювальний період 

осаджувались на сніговий покрив взимку та з талими водами потрапили 

через поверхневий стік в р. Уди. 

На рис. 4.6 – 4.8 наведено значення мінералізації води р. Уди, 

відібраної в створах Золочів, Пересічне, Бабаї, Стара Покровка, Есхар в 

осінньо - весняний період (відповідно, III, IV та I квартали року). 

Як видно з рисунку 4.6, в осінній період підвищене значення 

мінералізації має вода р. Уди, відібрана в створі смт. Золочів, з подальшим її 

розведенням при проходженні інших населених пунктів. 

В зимовий період (рис. 4.7) спостерігається, починаючи з січня, 

стабільність показника мінералізації у всіх створах, за виключенням 

смт. Пересічне. 

У весняний період, в цілому, відбувається зростання параметра 

мінералізації при проходженні р. Уди від смт. Золочів до смт. Есхар 

(рис. 4.8). 

Враховуючи дані рис. 4.6 – 4.8, можна припустити, що на якість води 

р. Уди в створах смт. Золочів та смт. Пересічне значним чином впливають 

природні фактори. В смт. Золочів показник мінералізації змінюється за 
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рахунок сезонних змін фізичного стану води (випаровування- влітку, 

замерзання- взимку) та внаслідок снігового та дощового живлення. 

 

 

 

Рис. 4.6. Мінералізація води в р. Уди, відібраної в низці створів 

(Золочів, Пересічне, Бабаї, Стара Покровка, Есхар) в осінній період 2014 р. 

1 - вересень; 2 - жовтень; 3 - листопад. 

 

 

Рис. 4.7. Мінералізація води в р. Уди, відібраної в низці створів (Золочів, 

Пересічне, Бабаї, Стара Покровка, Есхар) в зимовий період 2014 – 2015 р.р. 

1 - грудень; 2 - січень; 3 - лютий. 
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Рис. 4.8. Мінералізація води в р. Уди, відібраної в низці створів 

(Золочів, Пересічне, Бабаї, Стара Покровка, Есхар) у весняний період 2015 р. 

1 - березень; 2 - квітень; 3 - травень. 

 

В смт. Пересічне на загальний сольовий склад р. Уди, головним чином, 

впливають притоки - р. Рогозянка та р. Криворітка. Ймовірно, ці річки є 

більш чистими та мають низьке значення мінералізації порівняно з р. Уди, 

що зумовлює падіння рівня мінералізації від смт. Золочів до смт. Пересічне 

на протязі досліджуваного періоду. Тобто основний вплив на якість води 

зумовлений природними чинниками. Починаючи з смт. Пересічне і до створу 

смт. Есхар якість води в р. Уди зазнає значного антропогенного 

навантаження внаслідок діяльності підприємств.  

Однією з найбільших водойм штучного походження в Україні є 

Червонооскільське водосховище [333]. Червонооскільське водосховище - 

велике руслове водосховище на річці Оскіл, розташоване у Борівському 

районі Харківської області (рис. 4.9).  

Водосховище використовується для господарсько - питного та 

технічного водопостачання Донбасу, зрошення, сільськогосподарського 

водопостачання, обводнення річок, гідроенергетики та рибного господарства.  
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Рис. 4.9. Червонооскільське водосховище Харківської області. 

 

Воно забезпечує водою місцеве населення, а також служить для 

відпочинку жителів Харківської, Донецької та Луганської областей. 

Дослідження якості води Червонооскільського водосховища [334] на 

ділянці, представленій на рис. 4.10 та розташованій між смт Борова та 

с. Підлиман.  

 

 

 

Рис. 4.10. Карта Червонооскільського водосховища з відміченою 

ділянкою досліджень. 
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Дослідження якості води можна проводити в два етапи: 

На першому етапі – здійснювати дослідження якості води 

Червонооскільського водосховища на ділянці від середини до берега 

(рис. 4.11). 

Як видно з отриманих результатів (рис. 4.12), значних змін 

мінералізації Червонооскільського водосховища в залежності від 

віддаленості досліджуваних точок від берега не спостерігається. 

 

 

 

Рис. 4.11. Місця відбору проб води Червонооскільського водосховища 

на обраній ділянці, точки 1’, 2’, 3’, 4’, 5’ розташовані на відстані 100 м одна 

від одної. 

 

 

Рис. 4.12. Результати визначення мінералізації води 

Червонооскільського водосховища в обраних точках в жовтні 2015 р. [334] 
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Подальший етап роботи складався із дослідження якості води 

Червонооскільського водосховища за показником мінералізації в період з 

січня 2016 року по травень 2016 року вздовж обраної ділянки. Точки відбору 

проб наведено на рис. 4.13. Проби відбирались на відстані 1 – 2 м від берега.  

Дослідження проводилося з урахуванням можливого антропогенного 

впливу. Зокрема, досліджувався вплив діяльності рибінспекції та вплив 

роботи турбаз, розташованих на березі Червонооскільського водосховища – 

за 150 м перед рибінспекцією (т.1),безпосередньо на місці причалу плав 

засобів рибінспекціі (т.2),через 300 м після рибінспекції (міст) (т.3), через 500 

м після рибінспекції (затока) (т.4), через 1000 м після затоки на турбазі (т.5), 

як референтна виступала вода з підземного джерела (колодязь) (т.6) (рис. 

4.13). 

В січні (табл. 4.6) спостерігається значний сплеск значення 

мінералізації після т.1 і в подальшому цей показник знов вирівнюється в т.4 і 

дещо зростає надалі після т.6. 

 

 

 

Рис. 4.13. Т. т. (1 – 6) - місця відбору проб води вздовж 

Червонооскільського водосховища, на обраній ділянці. 
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Таблиця 4.6. Результати вимірювання мінералізації досліджуваних 

зразків води Червонооскільського водосховища у січні 2016 р., мг/л. 

Параметр 
Точки відбору проб 

1 2 3 4 5 

хср, мг/л 494,2 497,1 618,8 484,4 550,2 

Sr, % 1,9 0,1 0,6 1,6 0,7 

 

В лютому (табл. 4.7) мінералізація зростає в затоці та 

післяпроходженнят.5, т.2 значного впливу на стан води  не здійснюється. 

У квітні вплив т.2 та т.5 майже незначний (табл. 4.8) хоча й 

спостерігається незначне зростання мінералізації на ділянці від т. 1 до т. 5. 

В травні показники мінералізації в т.т. 2, 3 зросли (табл. 4.9) що може 

бути пов’язано з інтенсифікацією діяльності в т.2.  

 

Таблиця 4.7. Результати вимірювання мінералізації досліджуваних 

зразків води Червонооскільського водосховища у лютому 2016 р., мг/л. 

Параметр 
Точки відбору проб 

1 2 3 4 5 

хср, мг/л 459,2 460,6 462,0 491,4 543,2 

Sr, % 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 

 

Таблиця 4.8. Результати вимірювання мінералізації досліджуваних 

зразків води Червонооскільського водосховища у квітні 2016 р., мг/л. 

Параметр 
Точки відбору проб 

1 2 3 4 5 

хср, мг/л 445,2 446,6 453,6 455,1 462,1 

Sr, % 0,9 0,7 0,7 0,1 0,1 
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В цілому можна сказати, що в січні - лютому дещо проявляється вплив 

роботи турбаз (рис. 4.14). Тоді як у квітні та травні їх діяльність не впливає 

на показник мінералізації. При цьому в травні дещо помітний вплив від 

діяльності рибінспекції. 

 

Таблиця 4.9. Результати вимірювання мінералізації досліджуваних 

зразків води Червонооскільського водосховища у травні 2016 р., мг/л. 

Параметр 
Точки відбору проб 

1 2 3 4 5 

хср, мг/л 464,8 473,2 483,1 462,1 463,4 

Sr, % 0,8 0,8 0,1 0,1 0,7 

 

 

Рис. 4.14. Результати досліджень якості проб води Червонооскільського 

водосховища в обраних точках в січні, лютому, квітні та травні 2016 р. в 

т.т. (1 – 6) [334]. 
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Як видно з рис. 4.14 показник мінералізації для підземної води с. 

Підлиман Борівського р-на Харківської області (т. 6) у 2-2,5 рази вище, ніж 

для Червонооскільського водосховища. 

Вода Червонооскільського водосховища відноситься до вод з «низьким 

вмістом мінеральних речовин» (табл. 4.2). 

Застосовуючи коефіцієнти перетворення електропровідності до 

мінералізації (TDS) (0,55 - 0,75) до європейського стандарту, отримуємо 

нормативний стандарт (1375 - 1875 мг/л). Вищезазначені води відповідають 

вимогам нормативів. Але щоденне споживання з питною метою цієї води 

обмежене біологічною складовою води. 

Вода з т.6 (підземне джерело, розташоване на території Борівського 

району Харківської області (Україна)) має значно більш високі значення 

мінералізації. Вона знаходиться між «Низький вміст мінеральних речовин» та 

«Багатий мінеральними солями» та не відповідає вимогам ВООЗ й 

національних стандартів з питної та поверхневої води, тоді як згідно деяким 

закордонним стандартам вона зможе бути застосовна в якості питної. 

Надалі розглянемо особливості дослідження водного об’єкта, що 

міститься в межах міста та має помірні розміри [335]. 

Одним з факторів, що негативно впливають на якість води, є міста з їх 

житлово-комунальним та промисловим комплексами [336]. 

Водні об'єкти, що знаходяться в межах міста, забруднені, головним 

чином, поверхневим стоком і дощовими водами. У ряді випадків додається 

також санкціоноване і несанкціоноване скидання стічних вод. Як наслідок - 

нівелюється або погіршується можливість використання річки чи водойми 

для рекреаційних, рибогосподарських або господарсько-питних потреб. 

При цьому важливим завданням поліпшення якості даних об'єктів є 

виділення та нівелювання факторів, що впливають па них. У кожному 

конкретному випадку необхідно проводити окреме дослідження, оскільки 

діють різні просторово-часові складові. 
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Зазначене зумовлює важливість вивчення стану міських водних 

об'єктів і факторів, що впливають на них. 

З одного боку, вплив антропогенного чинника на поверхневі води 

досить вивчений [337], з іншого – залишається відкритим питання детального 

дослідження водних об'єктів, розташованих в межах міста. 

Досліджуваний Олексіївський ставок розташований на території 

Шевченківського району м Харкова. Використовується в рекреаційних цілях. 

У зв'язку з великими фільтраційними втратами, в ложі ставка при 

будівництві був покладений екран з поліетиленової плівки з навантаженням з 

піску і залізобетонних плит. Береги ставка також закріплені залізобетонними 

плитами на відмітках 119,00 - 199,20 м. 

В роботі більш детально вивчали стан даного ставка і фактори, що на 

нього впливають. Дослідження Олексіївського ставка (тривіальне назва - 

Олексіївське водосховище) проводили в осінньо-весняний період 2015 – 

2016 р.р. шляхом дослідження якості води кондуктометричним методом 

[338] по параметру електропровідності. Зразки води відбиралися в семи 

точках навколо водосховища, щоб оцінити вплив різних об'єктів, 

розташованих поруч з водосховищем (рис. 4.15) т.1 – т.7, та підземне 

джерело (т.8) [335]. 

 

 

 

Рис. 4.15. Т.т .1 – 8 - точки відбору проб води, Олексіївське 

водосховище. 
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Зміни  електропровідності дозволяють говорити про накопичення, або, 

навпаки, зменшення, розчинених мінеральних речовин і відслідковувати 

динаміку змін їх вмісту у воді. Хімічне забруднення, зокрема, мінеральними 

речовинами, є одним з основних видів забруднення вод в межах міста. 

Використання даного параметра дозволяє оперативно отримати інформацію 

про можливе забруднення водного об'єкта для прийняття управлінських 

рішень. 

Як видно з наведених даних (рис. 4.16) в жовтні найбільш забруднена 

вода надходить з т.3. Проходячи до виходу з водосховища вода поступово 

очищається. Поверхневий стік від т.4 – т.6 уповільнює швидкість очищення 

води, тоді як т.1 водосховища менш значуще впливає на її якість. На виході з 

водосховища (т. 7) вода максимально очищена, ймовірно, внаслідок того, що 

хімічно-небезпечні речовини коагулюють або випадають в осад, зменшуючи 

значення її електропровідності. 

 

 

Рис. 4.16. Результати дослідження якості води Олексіївського 

водосховища за показником електропровідності протягом осені 2015 - весни 

2016 р.р . в т.т. 1 – 8 [335]. 
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У листопаді найбільш забруднена вода біля т. 2 і біля т. 1. Видно, що 

показники в цих точках виросли в порівнянні з минулим місяцем. Причиною 

цього можуть бути змиви з міста після дощу. У воді вт.3 стався, можливо, 

процес коагуляції або осадження, в результаті якого показники 

електропровідності в порівнянні з минулим місяцем знизилися. У т.7 –т.4 

спостерігається зменшення показників електропровідності, причиною цього 

може бути речовина, зумовила значне зменшення мінералізації річкової води. 

Ймовірно, це коагулянт або осаджувач, який викликав перехід в нерозчинну 

форму ряду йонів, присутніх в воді т.3. Розведення води річки великою 

кількістю чистої води малоймовірно в умовах урбоекосистеми м. Харкова. 

Взимку водосховище повністю замерзає, тому проби не відбиралися. У 

березні лід на водосховище повністю розтанув. Як видно з наведених даних 

(рис. 4.16), навесні вплив окремих складових урбоекосистеми м. Харкова на 

якість води водосховища майже повністю нівелюється талими водами т.1 –

т.7. Показники електропровідності в т.8 приблизно збігаються з показниками 

в водосховищі. Це може свідчити про те, що покриття на дні водосховища 

може бути пошкоджено і вода просочується під землю і потрапляє в підземні 

води. Поверхневий стік в межах урбоекосистеми сприяв підвищенню 

електропровідності, і відповідно, забрудненню води Олексіївського 

водосховища. 

Як видно з наведених даних, результати за квітень місяць значно 

нижче, ніж за березень, це пов'язано з тим, що сніг вже повністю розтанув і 

тому не було значної кількості стічних вод з урбоекосистеми. 

У березні, як видно з наведених даних (рис. 4.16), вплив окремих 

складових урбоекосистеми м. Харкова на якість води водосховища майже 

повністю нівелюється талими водами (т. 1 – т. 7). Показники 

електропровідності в джерелі приблизно збігаються з показниками в 

водосховище (8). Це також може свідчити про те, що покриття на дні 

водосховища може бути пошкоджено і вода просочується під землю і по-

падає в підземні води. Поверхневий стік в межах урбоекосистеми викликав 
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підвищення значення електропровідності, і відповідно, забруднення води 

Олексіївського водосховища. 

Як видно з наведених даних, результати за квітень місяць значно 

нижче, ніж за березень. Це пов'язано з тим, що сніг вже повністю розтанув і 

тому не було значного стоку. 

Вплив т.2 та т.3 на якість води водосховища знову починає проявлятися 

в травні. Це може бути пов'язано з деяким розведенням води р. Олексіївка 

дощовими водами, оскільки проби відбиралися безпосередньо після дощу і 

по-поверхневі стік не встиг вимитися. Але, як видно з рис. 4.16, при 

проходженні води від т.2 до т.7 відбувається її перемішування і приведення 

до певного стабільного значення показника електропровідності (крім 

березня - квітня). 

Як видно з рис. 4.16, восени вплив окремих складових урбоекосістеми 

м. Харкова на якість води водосховища є помітним: можна виділити вплив 

т.2. та т.3 і прилеглих до них точок. Тоді як в перші місяці весни (березень, 

квітень) цей вплив нівелюється: спостерігається рівномірне збільшення 

показника електропровідності для всіх досліджуваних проб води 

водосховища, викликане, ймовірно, додаванням забруднених талих вод від 

усіх складових урбоекосістеми. Деяке зменшення цього показника в квітні 

може бути обумовлено розведенням води водосховища дощовими водами. 

Можна відзначити, що окремі складові урбоекосистеми м. Харкова 

значимо впливають на загальний солевміст води водосховища осінній період 

і починають проявлятися в кінці весни. На початку весни на якість води 

Олексіївського водосховища значимо впливають природні чинники. 

Якщо порівнювати якість води водосховища і джерело підземної 

мінеральної води поблизу (т. 8, рис. 4.16), то відзначається, що вміст солі в 

т. 8 вище і майже не залежить від сезону. Вірогідно, на відміну від 

водосховища, він обумовлений хімічним складом ґрунтів і, можливо, 

впливом поверхневого стоку. Оскільки електропровідність води 

Олексіївського водосховища є мінливим показником і в середньому (крім 
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березня-квітня) нижче за значенням, ніж електропровідність т.8, то очевидно, 

що ґрунтові води не впливають суттєво на харчування водосховища і на 

якість води в ньому. 

 

4.1.4. Рішення окремої задачі з вимірювання електропровідності 

проб ґрунтових вод. В роботі вимірювали електропровідність та 

мінералізацію для 5 міських водойм. Як референтні взято проби води з 

водойм розташованих в рекреаційній зоні поза межами міста [339]. 

Дослідження стану водойм м. Харкова проводилося використанням 

кондуктометричного методу. Зразки поверхневої води відбирались на протязі 

квiтня - травня 2017 року відповідно до ISO 5667-4:2016. Мiсця вiдбору проб 

наведено на рис.4.17, (де Озеро Комсомольське (1), Озеро Очерет (2), 

Павлівське водосховище (3), Ставок № 1 в балці Глибокий Яр (4), 

Петренківське водосховище (5), Озеро Глибоке № 1 (6), Озеро 

Глибоке № 2 (7)). 

Для кожної проби води здійснювали вимірювання електропровідності 

та мінералізації (ТDS) 5 разів. Всі вимірювання проведені з автоматичною 

температурною компенсацією.  

 

 

 

Рис. 4.17. Місця відбру проб води. 
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Отримані значення обробляли стандартними статистичними методами 

при вірогідності Р =0,95.  

В роботі було досліджено стан міських водних об’єктів навесні для 

відстеження можливих максимальних коливань показників, що спричинені 

потраплянням у водойми хімічно-небезпечних речовин з талими водами. 

Результати визначень електропровідності та мінералізації 

досліджуваних проб води наведено на рис. 4.18 та 4.19. Для Павлівського 

водосховища та Ставка № 1 в балці Глибокий Яр не було можливості 

відібрати проби наприкінці квітня. Для Петренківського водосховища 

відібрано дві проби води, (point 1 та point 2). 

 

 

Рис. 4.18. Значення електропровідності досліджуваних проб води 

водних об’єктів наприкінці квітня (1), в середині травня (2), наприкінці 

травня (3) [339]. 
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Рис. 4.19. Значення мінералізації досліджуваних проб води водних 

об’єктів наприкінці квітня (1), в середині травня (2), наприкінці 

травня (3) [339]. 

 

Як видно з рисунків 4.18 та4.19 протягом досліджуваного часу для води 

озера Комсомольське спостерігається зниження значень електропровідності і, 

відповідно, мінералізації, в 1.5 рази. Тобто, відбувається розведення води 

озера. На початку травня йшли дощі в м. Харкові й, вірогідно, відбулось 

розведення води озера дощовими водами. 

В озері Очерет значення мінералізації та електропровідності майже не 

змінились, скоріш за все, воно має ґрунтове живлення, а дощові води на його 

склад не впливають.  

Петренківське водосховище досліджувалось у point 1 та point 2 

(рис. 4.18, 4.19). В р. 1 виміряні значення електропровідності та мінералізації 

вище, ніж в р. 2. Причиною таких стабільно підвищених показань, ймовірно, 

є те, що вода в р.1 зазнає більшого антропогенного впливу порівняно з р.2. У 

р. 2 на початку травня, скоріш за все, відбулось випадкове забруднення. 
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Для Павлівської водойми (рис. 4.18, 4.19) в травні спостерігається 

зростання вмісту розчинених речовин. Ймовірно, це відбувається внаслідок 

змивів забруднюючих речовин з приватного сектору, розташованого поруч, 

дощовими водами з поверхневим стоком у воду водойми. 

В Ставку №1 в балці Глибокий Яр значення виміряних параметрів 

майже не змінились за досліджуваний час, тобто, скоріш за все він має 

підземне живлення, а дощові води та поверхневий стік на склад його води 

значно не впливають. 

Озера Глибоке № 1 та Глибоке № 2 мають майже однакові значення 

параметрів мінералізації та електропровідності в досліджуваний період, що 

може свідчити про їх живлення з одного водоносного горизонту. Причому їх 

живлення відбувається переважно за рахунок підземного джерела, оскільки 

дощові води травня не спричинили значного впливу на зміну стану води цих 

водойм в досліджуваний період. 

Усереднені значення досліджуваних параметрів водних об'єктів 

представлені на рис. 4.20 та 4.21. 

 

Рис. 4.20. Усереднені значення електропровідності досліджуваних 

водних об'єктів [339]. 
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Рис. 4.21. Усереднені значення мінералізації досліджуваних водних 

об'єктів [339]. 

 

Як видно, для водойм міста Харкова електропровідність коливається в 

діапазоні від 590 мкСм/см до 910 мкСм/см, для водних об'єктів, що 

знаходяться в рекреаційній зоні поблизу м. Харкова (озера Глибоке №1 та 

Глибоке № 2), вона ставить 500 мкСм/см. Характерні значення мінералізації 

для досліджуваних водойм становлять 400-670 мг/л, а для озер Глибоке № 1 

та Глибоке № 2 – 345 мг/л. 

Відповідно, показано, що водні об'єкти, розташовані в межах міста 

знаходяться під постійним антропогенним навантаженням. Сукупність 

факторів, що здійснюють цей негативний вплив, варіюється в кожному 

окремому випадку [340, 341]. Розуміння можливих наслідків забруднення 

дозволяє вживати своєчасних превентивних заходів та приймати необхідні 

управлінські рішення щодо керування міським водним циклом. 
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За допомогою параметра електропровідності надалі визначено 

коефіцієнт ідентифікації КId. Методика визначення КId води методом прямої 

кондуктометрії з платиновими електродами включала наступні стадії: 

- визначали електропровідність аліквоти розчину досліджуваної води з 

урахуванням температурного коефіцієнта; 

- готували розведенням вихідного розчину дистильованою водою в n 

раз (n = (1 ÷ 2)) серію розчинів (k = 8 ÷ 11) і вимірювали електропровідність 

цих розчинів; 

- будували залежність в координатах «ступінь розведення - зворотна 

електропровідність розчину» і розраховували тангенс кута нахилу отриманої 

залежності. 

Для ідентифікації зразка природної води застосовували КId і 

електропровідність раніше досліджених розчинів. Обробку результатів 

проводили із застосуванням відомих статистичних прийомів  для Р = 0,95, 

кількість визначень l = 3. 

 

4.1.5. Опис математичної моделі виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва. Як зазначалось раніше в параграфі 4.1.1 

процес руху ґрунтових вод в зоні поширення НС в залежності від 

гідравлічного напору та коефіцієнту водовіддачі описується залежністю 

(4.12) 

 

  (4.12) 

 

Враховуючи залежність поширення хімічно-небезпечних речовин в 

ґрунтових водах від коефіцієнту гідродинамічної дисперсії та швидкості 

ґрунтових вод (4.13), а саме: 
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,  (4.13) 

 

а також залежності конвективної дифузії хімічно-небезпечних речовин з 

урахуванням кінетики сорбції (4.17), а саме виду: 

 

, 

.  (4.17) 

 

попередження НС техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах 

досягатиметься за умови існування рівняння зв’язку виду: 

 

,   (4.20) 

 

де - граничні межі поширення наслідків НС до місцевого рівня; 

 – формалізований параметр розв’язання задачі (ξ1) з вибору показника 

стану води на території потенційної зони НС; 

– формалізований параметр розв’язання задачі (ξ2) з вибору місць відбору 

проб води в зоні НС; 

– формалізований параметр розв’язання задачі (ξ3) з вимірювання 

електропровідності проб ґрунтових вод. 

 

Іншими словами, вираз (4.20) являє собою комбіновану умову рішення 

задачі на попередження НС техногенного характеру на об’єктах 
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малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах [342]. 

З урахуванням вище викладеного шукана математична модель 

складається із граничних (4.1, 4.2, 4.3) та початкових (4.4) умов її існування 

 

 (4.21) 

 

та системи аналітичних залежностей (4.12), (4.13), (4.17) та (4.20) 

 

 (4.22) 

 

що забезпечують не переростання НС техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах, на регіональний рівень поширення небезпеки за наслідками 

першого та другого рівня пріоритетності.  

Таким чином, математична модель виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва являє собою систему з чотирьох аналітичних 
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залежностей. Перша аналітична залежність описує процес руху ґрунтових 

вод в зоні поширення НС в залежності від гідравлічного напору та 

коефіцієнту водовіддачі. Друга – встановлює залежність процесу поширення 

хімічно-небезпечних речовин в ґрунтових водах від коефіцієнту 

гідродинамічної дисперсії та швидкості ґрунтових вод. Третя – визначає 

залежність конвективної дифузії хімічно-небезпечних речовин з урахуванням 

кінетики сорбції. Четверта – дозволяє визначити відповідність 

електропровідності ґрунтових вод в залежності від величини концентрації 

небезпечних домішок в елементі ґрунтових вод зони поблизу об’єкту 

малотоннажного виробництва. 

 

 

4.2. Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах. 

 

В роботі проаналізовано потенційний вплив порушення технологічних 

процесів на малотоннажному виробництві на ґрунтові води внаслідок 

потрапляння в них хімічно-небезпечних речовин [311]. 

При виробництві з домінуванням небезпеки ІІ та ІІІ рівня (як 

зазначалося в розділі 3) можна виділити наступні блоки (рис. 4.22).  

На рівень підготовчих процесів (рівень І) можна віднести блоки 1 – 7.  

В блоці 1 «Природний газ» відбувається вилучення сірки з природного 

газу за узагальненим хімічним рівнянням (4.23): 

 

2SO2+ 2CaCO3+ O2 = 2CaSO4 + 2СО2. (4.23) 

 

Як хімічно-небезпечні речовини при цьому можуть виступати карбонат 

кальцію та сульфат кальцію. За умови більшої розчинності останнього 
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можливе незначне потрапляння в ґрунтові води часток сульфату кальцію при 

порушенні технологічних процесів на цьому етапі. Але сполуки сульфат 

кальцію (гіпс) та карбонат кальцію (крейда) відносяться до природних 

речовин і їх небезпечний вплив є  досить умовним. 

 

 

Рис. 4.22. Схема керуючого алгоритму інженерно-технічного методу 

попередження НС техногенного характеру на малотоннажному виробництві з 

домінуванням небезпеки ІІ та ІІІ рівня. 
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В другому блоці «Пар» має місце процес отримання водню 

відновленням пари при 750°С та 30 атм. над нікелевим каталізатором за 

хімічним рівнянням (4.24):  

 

CH4 + H2O = CO +3H2. (4.24) 

 

Відповідно, хімічно-небезпечною речовиною при цьому будуть частки 

нікелю, які незначно можуть кородувати в ґрунтових водах. 

Блок 3 «Повітря» характеризується окисненням частки водню. Реакція 

відбувається в повітряному середовищі та не потребує спеціальних умов. 

В блоці 4 «Реакція зсуву» здійснюється «реакція зсуву» : 

 

СO + H2O = CO2+H2
.  (4.25) 

 

Вона відбувається в двох «реакторах зсуву». В першому 

використовуються оксид заліза (ІІІ) як каталізатор, в другому – мідь. 

Відповідно, в першому реакторі може відбуватись порушення технологічних 

процесів з потраплянням в ґрунт оксиду заліза (ІІІ), а в другому – міді. Це 

малорозчинні сполуки, які можуть давати незначну частку відповідних 

хімічно-небезпечних речовин в ґрунтові води. 

В блоці 5 «Видалення СО2» відбувається вимивання діоксиду вуглецю з 

газової суміші за допомогою буферного лужного розчину карбонату калію з 

утворенням сульфату (рівняння 4.23) або сульфіту кальцію. Діоксид вуглецю 

зріджують і використовують для виробництва сечовини, або випускають в 

атмосферу. В ґрунтову воду можуть незначно потрапляти, відповідно, 

карбонат та сульфат кальцію, які були розглянуті вище. 

В блоці 6 «Конверсія оксиду вуглецю в метан» моно оксид вуглецю, 

який залишивсь після 4 блоку, видаляють шляхом конверсії воднем в метан 

на нікелевому каталізаторі при температурі 325° С (зворотна реакція4.24). 

Відповідно, може міститись у воді незначна кількість нікелю. Скоріш за все, 
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ще менша, ніж на етапі 2, оскільки перетворюються залишкові кількості 

монооксиду вуглецю. 

В блоці 7 «Стискання» газову суміш (74 % водню і 25 % азоту), 

піддають стисненню від 25 - 30 атм. до 200 атм. Оскільки цей процес 

супроводжується підвищенням температури суміші, то її охолоджують 

безпосередньо після стиснення. При цьому можуть мати місце температурні 

зміни води, вірогідно, без зміни її хімічного складу. 

Блок 8 «Цикл синтезу аміаку» складає рівень основних процесів (рівень 

ІІ). В блоці 8 газ з компресора надходить у «цикл синтезу аміаку». При цьому 

газова суміш потрапляє в каталітичний конвертер з залізним каталізатором та 

температурою 380 - 450°С. Потім аміак зріджують і направляють в 

приймальний бункер. Гази, які не прореагували, повертають в конвертер. 

Відповідно, в довкілля можуть потрапляти частки заліза, які можуть 

накопичуватись у ґрунті та ґрунтових водах, кородувати, та в подальшому 

спричиняти виникнення надзвичайної ситуації. В блоці може мати місце 

протікання рідкого аміаку, його потрапляння у воду та подальше 

концентрування у вигляді NH4
+. 

В блоці 9 «Фасування і транспортування» (блок ІІІ, фасування та 

транспортування) відбувається розподіл зрідженого аміаку в тару та її 

подальше транспортування. При фасуванні може відбуватись протікання 

рідкого аміаку та подальше його концентрування у вигляді NH4
+у воді. 

Як видно, переважна поява хімічно-небезпечних речовин у ґрунтовій 

воді з розвитком надзвичайної ситуації може мати місце в блоках рівня ІІ 

(основні процеси) та рівня ІІІ (фасування та транспортування). 

Виходячи з вищезазначеного, схема керуючого алгоритму інженерно-

технічного методу попередження надзвичайної ситуації техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації 

хімічних речовин в ґрунтових водах буде мати вигляд як вказано на рис. 4.23. 

На першому рівні розташовано Ň блоків, що відповідають числу точок 

контрольних пунктів спостережень (КПС). 
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Рис. 4.23. Схема керуючого алгоритма інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах. 

 

На другому рівні розташований блок, що складається з трьох 

субблокових показників стану води, вибору місця відбору проб та 

електропровідності. Кількість показників в кожному субблоці визначається 

набором відповідних параметрів. 
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На третьому рівні розташований блок «Виявлення потенційної 

небезпеки», де відбувається виявлення наростаючої тенденції небезпечного  

параметру.  

На четвертому рівні розташований блок «Розробка пропозицій з 

управління». Блоки четвертого та третього рівня зворотними зв’язками 

зв’язані з блоками другого та першого рівнів ,що забезпечує неперервний 

процес управління. 

Таким чином, керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах реалізує відповідну розроблену математичну модель та 

складається з чотирьох типів блоків, розташованих на чотирьох ієрархічних 

рівнях, що пов’язані прямими й зворотними логічними зв’язками чим 

забезпечується неперервний процес попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва. 

 

 

4.3. Процедури керуючого алгоритму інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах. 

 

Використання інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах 

передбачає реалізацію декількох процедур [326, 343, 344].  

Інженерно-технічний метод попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах призначений для 

попередження НС техногенного характеру й дозволяє скоротити кількість 
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наслідків НС першого та другого рівнів пріоритетності та недопустити 

переростання останньої на регіональний рівень поширення небезпеки 

Використання методу передбачає виконання наступних семи процедур.  

1. Збір і систематизація даних щодо стану ґрунтових вод.  

2. Формалізація систематизованих даних щодо стану ґрунтових вод.  

3. Рішення окремої задачі з вибору показника стану води на території 

потенційної зони НС. 

4. Рішення окремої задачі з вибору місць відбору проб води в зоні НС. 

5. Рішення окремої задачі з вимірювання електропровідності проб 

ґрунтових вод.  

6. Прийняття управляючого рішення щодо стану ґрунтових вод. 

7. Контроль виконання прийнятого рішення. 

Перша процедура «Збір і систематизація даних щодо стану 

ґрунтових вод» спрямована на збір даних щодо стану ґрунтових вод поблизу 

джерела небезпеки та  отримання інформації про стан показників небезпеки 

джерела потенційної НС у конкретний проміжок часу. Систематизація 

інформації щодо щодо стану ґрунтових вод передбачає таку обробку 

інформації з метою приведення її до певного виду, яка дозволяє 

представнику ДСНС України (оператор чи керівник з ліквідації наслідків НС) 

відповідно відреагувати на зібрану інформацію та виробити надалі адекватне 

управлінське рішення.  

Друга процедура «Формалізація систематизованих даних щодо 

стану ґрунтів» полягає у спрощенні та прискоренні процедури подальшої 

обробки даних, що отримані в процесі збору інформації. Вона спирається на 

такі принципи, як зручність у використанні, простота, структурованість, 

необхідність, наглядність, безпечність, стислість, доцільність використання. 

Третя процедура «Рішення окремої задачі з вибору показника 

стану води на території потенційної зони НС» розглянута у параграфі 4.1.2 

та передбачає забезпечення відносної міри достатності отриманих даних від 

показників небезпеки джерела потенційної НС для прийняття управляючого 
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рішення щодо кількості та якості заходів із протидії поширенню наслідків 

НС техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва. 

Четверта процедура «Рішення окремої задачі з вибору місць 

відбору проб води в зоні НС» розглянута у параграфі 4.1.3 та передбачає 

оцінку ефекту застосування цього методу під час поширення наслідків 

першого та другого рівнів пріоритетності. 

П’ята процедура «Рішення окремої задачі з вимірювання 

електропровідності проб ґрунтових вод» розглянута у параграфі 4.1.4 та 

передбачає забезпечення суб’єктивної міри достатності отриманих даних від 

показників небезпеки джерела потенційної НС для прийняття управляючого 

рішення щодо кількості та якості заходів із протидії поширенню наслідків 

НС техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва. 

При виконанні п’ятої процедури можуть мати місце два варіанти її 

реалізації залежно від значень мінералізації (електропровідності) зразків 

ґрунтових вод: 

Варіант 1. Рішення окремої задачі з вимірювання електропровідності 

проб ґрунтових вод, що включає експрес-ідентифікацію прісних та 

слабомінералізованих водних розчинів. Ця процедура забезпечується шляхом 

експрес-ідентифікації прісних та слабомінералізованих водних розчинів, що 

дозволяє скоротити час аналізу та точно отримати строго індивідуальну 

характеристику для зазначених різновидів вод - електропровідність 

вихідного розчину та коефіцієнт ідентифікації як нахил функціональної 

залежності оберненої електропровідності від ступеня розведення. 

Ця процедура забезпечується шляхом вимірювання електропровідності 

зразка водного розчину, що ідентифікують, послідовного експрес-розведення 

вихідного водного розчину у n' разів, де n' = (1 ÷ 2), та приготування розчинів 

з різною концентрацією розчину, що ідентифікують, визначення їх 

електропровідності, розрахування коефіцієнту ідентифікації KІd як нахилу 

функціональної залежності оберненої електропровідності від ступеня 

розведення, за яким, сумісно із значенням виміряної електропровідності, 
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ідентифікують водний розчин. При цьому виконують послідовне розведення 

порції вихідного водного розчину за допомогою дозатора та здійснюють 

безпосереднє вимірювання електропровідності після кожного розведення . 

Таке виконання процедури дозволяє швидко ідентифікувати прісні води 

та слабомінералізовані водні розчини за електропровідністю вихідного 

розчину та коефіцієнтом ідентифікації як нахилом функціональної залежності 

оберненої електропровідності від ступеня розведення n' (n' = (1÷ 2)). 

Так, приготування серії розчинів при ідентифікації водного розчину у 

випадку попередження НС техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах для побудови залежності в координатах «обернена 

електропровідність - ступень розведення» потребує певного часу. Для 

отримання метрологічних характеристик визначення (збіжність, похибка 

вимірювання) цю послідовність необхідно реалізовувати 2 - 3 рази [325, 345]. 

Час ідентифікації – 3 години. 

Перехід до використання дозатора, який дозволяє послідовно додавати 

порції розчинника (дистильованої води) у ємність з вихідним аналізованим 

розчином та проводити вимірювання безпосередньо в цій ємності дає 

можливість скоротити час аналізу до 20 хв та отримати результати з 

задовільними метрологічними характеристиками. 

У якості дозатора можна використовувати бюретку. 

Приклад реалізації першого варіанту п’ятої процедури наведено нижче: 

1. Вимірюють електропровідність вихідного розчину. Проводять 

послідовне розведення вихідного розчину в n' разів, де n' = (1 ÷ 2), шляхом 

додавання до нього порцій розчинника (дистильованої води) – «титрують» 

вихідний розчин. Вимірюють електропровідність розчину після додавання 

кожної порції розчинника з урахуванням температурного коефіцієнту. 

2. Будуть залежність у координатах «ступінь розведення – обернена 

електропровідність розчину». 
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3. Розраховують тангенс кута нахилу отриманої залежності. отримують 

коефіцієнт ідентифікації (КId) розчину, що аналізують.  

4. Для ідентифікації використовують КId та електропровідність 

вихідного розчину. 

На рис. 4.24 наведено залежності оберненої електропровідності (1/æ) 

від ступеня розведення (n') для різних зразків води (прямі 1 - 5) при 

розведенні вихідного розчину з використанням дозатора - бюретки. Як видно 

з рис. 4.24 лінійна залежність спостерігається для всіх зразків води в 

зазначеному діапазоні з використанням такого способу розведення. 

 

 

Рис. 4.24. Залежності оберненої електропровідності (1/æ) від ступеня 

розведення (n') для різних зразків води (1 - 5). 

 

В табл. 4.10 представлено результати визначення КId для різних зразків 

води шляхом використання мірних колб та дозатора (бюретки) при 

розведенні вихідного розчину в n' разів, де n' = (1 ÷ 2).  
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Таблиця 4.10. Результати визначень КIdдля різних типів вод. 
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хлоридно-

гідрокарбо-

натна 

натрієва, 

кремнієва 

натуральна 

ДСТУ 

878-93 

0,2 – 

0,6 
2,195 0,021 2,142 0,018 
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0,3 – 

0,8 
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З
р

аз
о

к
 5

 

не вказано 

ТУ У 

15.9-

00375326-

002-2007 

0,1 – 

1,0 
0,969 0,020 0,914 0,002 

 

Як видно з табл. 4.10, коефіцієнти ідентифікації, отримані різними 

шляхами для одного зразка води, відрізняються між собою незначно. Для 

одного й того ж зразка води похибка визначення КId шляхом використання 
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дозатора, виражена через стандартне відхилення (SКId), має один порядок з 

похибкою визначення КId шляхом використання розведення в колбі або ж ще 

менша від неї та характеризується величиною 2×10-2 ÷ N×10-3 (N – ціле 

число). 

Запропонована процедура дозволяє прискорити у 8 - 9 разів процес 

ідентифікації вод за електропровідністю вихідного розчину та коефіцієнтом 

ідентифікації як нахилом функціональної залежності оберненої 

електропровідності від ступеня розведення n'(n' = (1 ÷ 2)) та спростити саму 

процедуру за рахунок зменшення кількості хімічного посуду, що 

використовується, та стадій аналізу. При цьому точність визначення не 

погіршується. 

Окрема ситуація спостерігається при попередженні надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва, 

що включають ідентифікацію ґрунтових вод середньої та високої 

мінералізації. 

Так, приготування серії розчинів для побудови залежності в 

координатах «обернена електропровідність - ступень розведення» при 

використанні KІd для ідентифікації водного розчину середньої чи високої 

мінералізації у випадку попередження НС техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 

речовин в ґрунтах (розділ 3) потребує близько 3 годин [325]. Для зменшення 

часу ідентифікації в роботі запропоновано реалізацію другого варіанту п’ятої 

процедури: 

Варіант 2. Рішення окремої задачі з вимірювання електропровідності 

проб ґрунтових вод, що включає експрес-ідентифікацію водних розчинів 

середньої та високої мінералізації. Ця процедура дозволяє здійснювати 

експрес-ідентифікацію водних розчинів середньої або високої мінералізації, 

що дозволить швидко та точно отримати строго індивідуальну 

характеристику для зазначених різновидів вод - електропровідність 

вихідного розчину та коефіцієнт ідентифікації як нахил функціональної 
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залежності оберненої електропровідності від ступеня розведення та 

своєчасно попередити перехід вищезазначених надзвичайних ситуацій на 

інший, більш високий, рівень. 

Реалізація цієї процедури забезпечується шляхом експрес-ідентифікації 

водних розчинів середньої та високої мінералізації, яка полягає у 

вимірюванні електропровідності зразка водного розчину, що ідентифікують, 

розведенні вихідного розчину в n’ разів (n’ = 2,0 ÷ 100,0) та приготуванні 

розчинів з різною концентрацією розчину, що ідентифікують, визначенні їх 

електропровідності, розрахуванні коефіцієнту ідентифікації KІd як нахилу 

функціональної залежності оберненої електропровідності від ступеня 

розведення, за яким, сумісно із значенням виміряної електропровідності, 

ідентифікують водний розчин , при цьому виконують послідовне додавання 

порцій вихідного водного розчину до фіксованої кількості дистильованої 

води за допомогою дозатора та безпосереднє вимірювання 

електропровідності після кожного додавання, а n’ є позитивне раціональне 

число. 

Таке виконання процедури дозволяє швидко ідентифікувати водні 

розчини середньої або високої мінералізації за електропровідністю вихідного 

розчину та коефіцієнтом ідентифікації як нахилом функціональної залежності 

оберненої електропровідності від ступеня розведення n‘ (n’ = (2,0 ÷ 100,0)). 

Використання дозатора, який дозволяє послідовно додавати порції 

вихідного розчину у ємність до розчинника (дистильованої води) та 

проводити вимірювання безпосередньо в цій ємності дає можливість 

скоротити час аналізу до 20 хв, зменшити кількість аналізованого розчину, 

що витрачається, та отримати результати з задовільними метрологічними 

характеристиками. 

Процедуру здійснюють наступним чином: 

1. Вимірюють електропровідність вихідного розчину та проводять 

послідовне додавання порцій вихідного розчину до розчинника 

(дистильованої води), отримуючи розведення вихідного розчину в n’ разів, де 
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n’ – позитивне раціональне число та n’= (2,0 ÷ 100,0), – «титрують» вихідним 

розчином. Вимірюють електропровідність розчину після додавання кожної 

порції вихідного розчину (0,2 – 15,0 мл) з урахуванням температурного 

коефіцієнту. 

2. Будують залежність у координатах «ступінь розведення – обернена 

електропровідність розчину». 

3. Розраховують тангенс кута нахилу отриманої залежності. отримують 

коефіцієнт ідентифікації (КId) розчину, що аналізують.  

4. Для ідентифікації використовують КId та електропровідність 

вихідного розчину. 

Приклади реалізації другого варіанту п’ятої процедури наведено 

нижче: 

На рис. 4.25 наведено залежності оберненої електропровідності (1/æ) 

від ступеня розведення (n’) для різних зразків води (прямі 1 - 5) при 

додаванні порцій вихідного розчину до розчинника (дистильованої води) з 

використанням дозатора - бюретки.  

 

 

Рис. 4.25. Залежності оберненої електропровідності (1/æ) від ступеня 

розведення (n’) для різних зразків води: (1 - 5) з використанням дозатора - 

бюретки. 
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Як видно з рис.4.25 лінійна залежність спостерігається для всіх зразків 

води в зазначеному діапазоні з використанням такого способу розведення. З 

наведених прикладів (рис. 4.25) видно, що лінійний закон виконується для 

вод підвищеної мінералізації при розведенні вихідного розчину в n’ разів, де 

n’ – позитивне раціональне число та n’ = (2,0 ÷ 100,0). Стандартне відхилення 

нахилу отриманих залежностей характеризується величиною 3×10-3 ÷ N×10-4 

(N – ціле число) та не вище значень похибок визначення КId, отриманих 

шляхом використання розведення в колбі або ж ще менша від неї. 

Запропонована процедура, що включає експрес-ідентифікацію водних 

розчинів підвищеної мінералізації, які характеризуються постійним 

співвідношенням йонного складу, дозволяє прискорити у 8 - 9 разів процес їх 

ідентифікації за електропровідністю вихідного розчину та коефіцієнтом 

ідентифікації як нахилом функціональної залежності оберненої 

електропровідності від ступеня розведення n’, де n’ - позитивне раціональне 

число та n’ = (2,0 ÷ 100,0), та спростити саму процедуру за рахунок 

зменшення кількості хімічного посуду, що використовується, та стадій 

аналізу. 

В шостій процедурі «Прийняття управляючого рішення щодо 

стану ґрунтових вод» за отриманими даними приймаються необхідні 

управлінські рішення щодо скорочення кількості наслідків НС техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва першого та другого 

рівнів пріоритетності та недопущення переростання останньої на 

регіональний рівень поширення небезпеки [346]. 

Надалі в сьомій процедурі «Контроль виконання прийнятого 

рішення» отриманий коефіцієнт ідентифікації може застосовуватись для 

контролю поширення НС техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах. 

Таким чином, застосування інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 
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малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах, призначеного для попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру, забезпечується виконанням наступних семи 

процедур: збір і систематизація даних щодо стану ґрунтових вод; 

формалізація систематизованих даних щодо стану ґрунтових вод; рішення 

окремої задачі з вибору показника стану води на території потенційної зони 

НС; рішення окремої задачі з вибору місць відбору проб води в зоні НС; 

рішення окремої задачі з вимірювання електропровідності проб ґрунтових 

вод; прийняття управляючого рішення щодо стану ґрунтових вод; контроль 

виконання прийнятого рішення. 

 

Висновки за четвертим розділом 

 

1. Математична модель виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва являє собою систему з чотирьох аналітичних 

залежностей. Перша аналітична залежність описує процес руху ґрунтових 

вод в зоні поширення НС в залежності від гідравлічного напору та 

коефіцієнту водовіддачі. Друга – встановлює залежність процесу поширення 

хімічно-небезпечних речовин в ґрунтових водах від коефіцієнту 

гідродинамічної дисперсії та швидкості ґрунтових вод. Третя – визначає 

залежність конвективної дифузії хімічно-небезпечних речовин з урахуванням 

кінетики сорбції. Четверта – дозволяє визначити відповідність 

електропровідності ґрунтових вод в залежності від величини концентрації 

небезпечних домішок в елементі ґрунтових вод зони поблизу об’єкту 

малотоннажного виробництва. 

2. Керуючий алгоритм інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах 

реалізує відповідну розроблену математичну модель та складається з 
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чотирьох типів блоків, розташованих на чотирьох ієрархічних рівнях, що 

пов’язані прямими й зворотними логічними зв’язками чим забезпечується 

неперервний процес попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва. 

3. Застосування інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах, 

призначеного для попередження надзвичайної ситуації техногенного 

характеру, забезпечується виконанням наступних семи процедур: збір і 

систематизація даних щодо стану ґрунтових вод; формалізація 

систематизованих даних щодо стану ґрунтових вод; рішення окремої задачі з 

вибору показника стану води на території потенційної зони НС; рішення 

окремої задачі з вибору місць відбору проб води в зоні НС; рішення окремої 

задачі з вимірювання електропровідності проб ґрунтових вод; прийняття 

управляючого рішення щодо стану ґрунтових вод; контроль виконання 

прийнятого рішення. 
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РОЗДІЛ 5 

 

 

ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРОБЛЕНИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ 

МЕТОДІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ НА ОБ’ЄКТАХ 

МАЛОТОННАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

ВОДНИХ РОЗЧИНІВ 

 

 

Розв’язання п’ятої наукової задачі з перевірки достовірності 

розроблених математичних моделей та методів будемо виконувати таким 

чином. По-перше розробимо лабораторні експериментальні установки 

ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах та 

відповідні методики проведення експериментів. Надалі перевіримо 

достовірність розроблених математичних моделей та інженерно-технічних 

методів попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 

речовин в ґрунтах та ґрунтових водах з використанням розроблених 

лабораторних експериментальних установок та методик проведення 

експерименту. 

 

 

5.1. Розробка лабораторної експериментальної установки для 

ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтах.  

 

Для перевірки дієздатності запропонованого інженерно-технічного 

методу попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 
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речовин в ґрунтах було створено лабораторну експериментальну установку 

для ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтах, за допомогою якої 

можливо визначати коефіцієнт ідентифікації (КId) водних розчинів, зокрема, 

водних витяжок ґрунтів, різної мінералізації у відповідності до сучасних 

способів ідентифікації [347]. При цьому отримується нова характеристика – 

коефіцієнт ідентифікації та збільшується ефективності досліджень шляхом 

підвищення точності та зниження вартості за рахунок використання сенсора з 

платиновим або графітовим покриттям та дозатора. 

Сенсор має платинове або графітове покриття, лабораторна 

експериментальна установка містить ємність для розчину, в який 

занурюється сенсор; дозатор; перемішувач та обчислювальний блок. При 

цьому дозатор має фіксований або перемінний об’єм, перемішувач є 

магнітним або механічним, сенсор для вимірювання електропровідності 

з’єднаний з обчислювальним блоком для визначення коефіцієнта 

ідентифікації КІd через провідні або безпровідні системи зв‘язку. 

Використання сенсора з платиновим або графітовим покриттям 

дозволяє отримати значення електропровідності досліджуваного розчину 

(водної витяжки) з високою точністю в діапазоні вимірювань 10 – 30000 

мкСм/см та зменшити похибку визначення за рахунок зменшення величини 

поляризаційного опору при вимірюванні електропровідності. Використання 

сенсора з іншими покриттями, відповідно, спричиняє наявність більшої 

величини поляризаційного опору та підвищує вклад інструментальної 

похибки вимірювання в похибку всього аналізу. Внаслідок цього точність 

визначення коефіцієнта ідентифікації зменшується та ефективність 

застосування коефіцієнту ідентифікації для ідентифікації водних розчинів 

нівелюється. Зокрема, якщо КId для двох різних вод буде мати, наприклад, 

значення 3,13±0,16 та 3,60±0,18 (при похибці визначення, наприклад, 5 %) то 

збільшення похибки визначення КId може привести до неоднозначності 

трактування отриманих результатів. Так, при похибці визначення КId, яка 

дорівнює 10 % вже не можна однозначно сказати, що отримані значення 
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(відповідно, 3,13±0,31 та 3,60±0,36) не належать до однієї вибірки і не є 

характеристиками одного розчину. Оскільки КId виступає індивідуальною 

характеристикою досліджуваних вод, то таке збільшення похибки його 

визначення унеможливлює однозначність ідентифікації зразка 

досліджуваного водного розчину. 

Забезпечення розведення розчину у тих об’ємах, що необхідні для 

отримання набору даних для визначення коефіцієнта ідентифікації КІd, 

здійснюється за рахунок використання дозатору, яким додається 

аналізований розчин чи розчинник (дистильована вода) у ємність, де 

міститься, відповідно, розчинник (дистильована вода) чи аналізований 

розчин. В залежності від обраного способу проведення дослідження 

(розведення, наприклад, в 1 – 2 рази або в 2 – 100 разів) та фактичної 

наявності лабораторного обладнання дозатор може мати фіксований або 

перемінний об’єм. Кількість доданого розчину, в тому числі об’єм окремої 

дози та загальне число доданих доз визначаються способом проведення 

досліджень. Додавання необхідної кількості дозованих порцій розчину 

забезпечує отримання характеристичних параметрів та визначення 

коефіцієнту ідентифікації. Зниження похибки вимірювання 

електропровідності шляхом рівномірного розподілу порції розчину, що 

додають, в об’ємі здійснюється за рахунок використання магнітного або 

механічного перемішувача. При аналізі невеликих досліджуваних об’ємів 

більш доцільним є використання механічного перемішувача для 

забезпечення якісного перемішування розчину, запобігання втрат розчину 

внаслідок його розбризкування і, відповідно, зменшення похибки 

визначення. Отримані значення електропровідностей контактним або 

безконтактним шляхом, в залежності від виду обчислювального пристрою та 

його фактичної наявності, потрапляють до обчислювального блоку, де 

визначається коефіцієнт ідентифікації КІd аналізованого розчину. Вартість 

дослідження зменшується за рахунок зниження кількості сенсорів, що 

використовуються, до одного сенсора для вимірювання електропровідності.  
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Блок-схема експериментальної лабораторної установки для 

ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтах наведена на рис 5.1 (де1 – 

перемішувач; 2 – дозатор; 3 – ємність з розчином; 4 – сенсор з платиновим 

або графітовим покриттям; 5 – обчислювальний блок). 

Лабораторна експериментальна установка працює наступним чином 

(див. рис 5.1). В ємності з розчином 3 розташований перемішувач 1. В 

ємність за допомогою дозатора 2 додаються порції іншого розчину 

постійного чи перемінного об’єму. З використанням сенсора 4 вимірюється 

електропровідність, виміряне після кожного додавання порції розчину 

значення електропровідності поступає на обчислювальний блок 5, за 

допомогою якого обчислюється значення коефіцієнту ідентифікації КІd 

досліджуваного розчину. 

 

 

Рис. 5.1. Блок-схема експериментальної лабораторної установки для 

ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтах. 

 

Приклад конкретної реалізації наведено нижче.  
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Визначають коефіцієнт ідентифікації зразка водного розчину. 

Використовується магнітний перемішувач, сенсор з платиновим покриттям – 

кондуктометр МР-513, що має провідне сполучення з обчислювальним 

блоком, дозатор з перемінним об’ємом (0,1 – 25,0 см3). Порція аналізованого 

розчину (25 см3), розводиться порціями дистильованої води за допомогою 

дозатора по 1, 2, 5, 6 см3, після кожного додавання суміш перемішується за 

допомогою магнітного перемішувача в ємності (скляному стакані) протягом 

30 с та вимірюється її електропровідність. Дані передаються на 

обчислювальний блок та обчислюється коефіцієнт ідентифікації КІd.  

Таким чином, розроблена лабораторна експериментальна установка для 

ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтах (у складі перемішувача, 

дозатора, ємності з розчином, сенсора з платиновим або графітовим 

покриттям та обчислювального блоку) дозволяє забезпечити реалізацію 

сучасних способів ідентифікації водних розчинів різної мінералізації шляхом 

отримання нової характеристики – коефіцієнта ідентифікації та збільшити 

ефективність досліджень шляхом підвищення точності та зниження вартості 

за рахунок використання сенсора з платиновим або графітовим покриттям та 

дозатора. 

 

5.2. Розробка лабораторної експериментальної автоматизованої 

установки для ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах.  

 

Однак в умовах попередження НС техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах важливим фактором є питання часу. При цьому 

застосування розробленої вище лабораторної експериментальної установки 

потребує обов’язкової наявності на всіх етапах дослідження спеціаліста або 

групи спеціалістів з фаховими знаннями та ретельного забезпечення ним(и) 

протягом часу дослідження певної послідовності застосування вказаного 

обладнання. Відповідно, мають місце вклад випадкової та систематичної 
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складових похибки за рахунок людського фактору в загальну похибку 

дослідження, працевитрати при використанні приладу та додаткові 

експлуатаційні витрати приладу за рахунок зарплатні фахівцю (-цям).  

Тому для перевірки дієздатності запропонованого інженерно-

технічного методу попередження надзвичайної ситуації техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації 

хімічних речовин в ґрунтових водах було створено лабораторну 

експериментальну автоматизовану установку для ідентифікації небезпечних 

речовин в ґрунтових водах, за допомогою якої можливо прискорено 

визначати коефіцієнт ідентифікації (КId) водних розчинів різної мінералізації 

у відповідності до сучасних способів ідентифікації [348]. 

Зокрема, запропоновано нові конструктивні елементи та зв’язки для 

скорочення працевитрат та часу визначення коефіцієнта ідентифікації 

водного розчину при одночасному зменшенні випадкової та систематичної 

складових похибки внаслідок впливу людського фактору і за рахунок цього 

підвищено точність, швидкість і здешевлено виконання ідентифікації 

водного розчину з різним вмістом неорганічних розчинних речовин. 

Лабораторна експериментальна автоматизована установка для 

ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах має сенсор з 

платиновим або графітовим покриттям, магнітний або механічний 

перемішувач та обчислювальний блок та додатково містить первинну ємність 

для розчину, що досліджують, вторинну ємність для розчину, що додають, 

магістраль з електричним насосом-дозатором з індикацією, блок управління 

та зчитувальний пристрій, причому магістраль з електричним насосом-

дозатором з індикацією з’єднує первинну ємність з розчином, що 

досліджують, з вторинною ємністю для розчину, що додають, блок 

управління з’єднаний з електричним насосом-дозатором з індикацією, у 

первинну ємність з досліджуваним розчином занурені перемішувач, 

з’єднаний з блоком управління, та сенсор для вимірювання 

електропровідності, з’єднаний із зчитувальним пристроєм, який передає 
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інформацію на обчислювальний блок в режимі реального часу для 

визначення коефіцієнта ідентифікації КІd. 

Забезпечення розведення розчину у тих об’ємах, що необхідні для 

отримання набору даних для визначення коефіцієнта ідентифікації КІd, 

здійснюється за рахунок використання магістралі з електричним насосом-

дозатором з індикацією, яка з’єднує первинну ємність для досліджуваного 

розчину й вторинну ємність для розчину, що додають, де електричний насос-

дозатор з індикацією посилає команду за допомогою фахівця щодо додавання 

необхідної кількості порції розчину, що містить розчинник (дистильована 

вода) чи аналізований розчин, з вторинної ємності через магістраль у 

первинну ємність, де міститься відповідно, аналізований розчин чи 

розчинник (дистильована вода). Скорочення часу дослідження 

забезпечується використанням магістралі з електричним насосом-дозатором з 

індикацією, яка з’єднує первинну ємність для досліджуваного розчину й 

вторинну ємність для розчину, що додають. За рахунок цього в 

автоматизованому режимі додається необхідна кількість розчину з вторинної 

ємності у первинну та мінімізується час проведення ідентифікації розчину. 

Точність досліджень забезпечується автоматизацією процесу та 

виключенням суб’єктивної складової похибки, пов’язаної з роботою 

оператора або операторів на кожному етапі дослідження. Використання 

запропонованої лабораторної експериментальної автоматизованої установки 

ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах дає можливість 

зменшити загальну похибку визначення коефіцієнту ідентифікації за рахунок 

зменшення випадкової та систематичної складових похибки внаслідок 

впливу людського фактору.  

Отримані за допомогою сенсора для вимірювання електропровідності 

значення електропровідностей потрапляють через зчитувальний пристрій на 

обчислювальний блок в режимі реального часу для визначення коефіцієнта 

ідентифікації КІd досліджуваного розчину. Скорочення працевитрат 

відбувається за рахунок того, що оператор контролює лише етап додавання 
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наступної порції розчину із вторинної ємності, отримуючи інформацію із 

зчитувального пристрою. Вартість дослідження зменшується за рахунок 

відсутності втручання оператора в процес визначення коефіцієнта 

ідентифікації, що також додатково дозволяє більш ефективно 

використовувати його робочий час при проведені досліджень. Сукупність 

вищезазначених факторів забезпечує збільшення ефективності досліджень 

На рис. 5.2. представлена блок-схема лабораторної експериментальної 

автоматизованої установки для ідентифікації небезпечних речовин в 

ґрунтових водах (де 1 – сенсор, що включає електроди з платиновим або 

графітовим покриттям; 2 – зчитувальний пристрій, 3 – перемішувач; 4 - 

первинна ємність з розчином; 5 - вторинна ємність з розчином; 6 – 

електричний насос-дозатор з індикацією; 7 – магістраль, 8 – блок управління; 

9 – обчислювальний блок). 

 

 

 

Рис. 5.2. Блок-схема лабораторної експериментальної автоматизованої 

установки для ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах. 
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Лабораторна експериментальна автоматизована установка для 

ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах складається з 

первинної ємності для розчину, що досліджують, 4, яка з’єднана з вторинною 

ємністю для розчину, що додають, 5 через магістраль 7. Причому 

електричний насос-дозатор з індикацією 6 розташований на магістралі 7 та 

з’єднаний з блоком управління 8, у первинну ємність з розчином 4 занурений 

перемішувач 3, з’єднаний з блоком управління 8, та сенсор для вимірювання 

електропровідності 1, що з’єднаний із зчитувальним пристроєм 2, який 

передає інформацію на обчислювальний блок 9 в режимі реального часу для 

визначення коефіцієнта ідентифікації КІd. 

Електричний насос-дозатор з індикацією фактично представляє собою 

відцентрований насос з лічильником рідини. Блок-схема електричного 

насоса-дозатора з індикацією зображена на рис. 5.3 (де 1 – лічильник рідини, 

а - табло з індикацією, b – регулятор подачі рідини, с – кнопка «пуск/стоп», 

2 – відцентрований насос, 3 – магістраль). 

 

Рис 5.3. Електричний насос-дозатор з індикацією.  

 

Електричний насос-дозатор з індикацією працює таким чином – 

оператор за допомогою регулятора подачі рідини (рис 5.3, b) вказує на 

лічильнику рідини 1 необхідний об’єм рідини, що повинна пройти через 
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магістраль 3. Кількість рідини відображається на табло a, кнопка «пуск/стоп» 

с запускає (зупиняє) процес подачі водного розчину через магістраль за 

допомогою відцентрованого насосу 2. Електричний насос-дозатор з 

індикацією працює від елемента живлення. 

Лабораторна експериментальна автоматизована установка працює 

наступним чином. Сенсор, що включає електроди з платиновим або 

графітовим покриттям 1, надсилає виміряний сигнал з первинної ємності з 

розчином 4 до зчитувального пристрою 2, з якого інформація потрапляє до 

обчислювального блоку 9. Надалі оператор вмикає електричний насос-

дозатор з індикацією 6, розташований на магістралі 7, і з вторинної ємності з 

розчином 5 через магістраль 7 з електричним насосом-дозатором з 

індикацією 6 потрапляє необхідна порція рідини до первинної ємності з 

розчином 4. Електричний насос-дозатор з індикацією 6 передає сигнал блоку 

управління 8 що ввімкнення перемішувача 3. Після цього блок управління 8 

визначає необхідний момент вмикання, вид та тривалість перемішування. 

Надалі з блоку управління 8 надходить відповідний сигнал на перемішувач 3. 

В подальшому знов повторюється процедура реєстрації сигналу сенсором, 

що включає електроди з платиновим або графітовим покриттям 1 з 

подальшим направленням даних на обчислювальний блок 9 через 

зчитувальний пристрій 2.  

Таким чином, розроблена лабораторна експериментальна 

автоматизована установка для визначення коефіцієнта ідентифікації водних 

розчинів (у складі сенсора, що включає електроди з платиновим або 

графітовим покриттям; зчитувального пристрою; перемішувача; первинної 

ємності з розчином; вторинної ємності з розчином; електричного насосу-

дозатора з індикацією; магістралі, блоку управління; обчислювального 

блоку) дозволяє проводити широкий спектр досліджень з ідентифікації 

розчинів та забезпечити реалізацію сучасних способів ідентифікації водних 

розчинів різного аніоно-катіонного складу в сфері цивільного захисту та 
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збільшити ефективність досліджень шляхом скорочення часу та працевитрат, 

підвищення точності та зниження вартості дослідження. 

 

 

5.3. Перевірка достовірності математичної моделі виявлення 

негативних факторів накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів 

малотоннажного виробництва й інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах та ефективності цього методу.  

 

Для перевірки достовірності запропонованих математичних моделей 

проведено ряд експериментальних досліджень. 

Так, у табл. 5.1 представлена середня електропровідність 

досліджуваних підземних мінеральних вод і рівняння оберненої 

електропровідності від ступеня розведення [349]. 

 

Таблиця 5.1. Середня електропровідність мінеральної води та рівняння 

залежності оберненої електропровідності від ступеня розведення 

№ 

пп 

Дата 

відбору та 

аналізу 

Рівняння залежності 

оберненої 

електропровідності від 

ступеня розведення 

R2 

Середня 

електропро-

відність, 

мкСм/см 

Кількість 

паралельних 

вимірювань 

1 08.11.2012 y = 1,294 x + 0,165 0,9789 662 1 

2 19.11.2012 y = 1,365 x + 0,219 0,9998 655 6 

3 20.12.2012 y = 1,484 x + 0,229 0,9922 663 1 

4 13.02.2013 y = 1,561 x + 0,259 0,9958 660 3 

5 10.04.2014 y = 1,381 x + 0,236 0,9975 659 3 

6 13.05.2014 y = 1,414 x + 0,249 0,9962 661 3 

7 16.06.2014 y = 1,477 x + 0,235 0,9940 660 6 

8 27.06.2014 y = 1,514 x + 0,251 0,9959 660 6 

9 15.09.2014 y = 1,455 x + 0,241 0,9959 660 3 

10 13.11.2014 y = 1,473 x + 0,242 0,9957 660 3 

11 18.11.2014 y = 1,483 x + 0,244 0,9957 660 3 

12 17.04.2015 y = 1,473 x + 0,242 0,9957 660 3 
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Середня електропровідність води за весь час досліджень склала 

660,0 мкСм/см при цьому стандартне відхилення дорівнює 0,3 %. Середні 

значення коефіцієнта ідентифікації за весь час проведення досліджень склали 

1,477 мкСм/см при стандартному відхиленні 5,0 %.  

Відповідно, з використанням кондуктометричного методу проведено 

дослідження хімічного складу підземної води на протязі 2012-2015 років. 

Постійне значення електропровідності досліджених проб мінеральної води та 

постійне значення коефіцієнту ідентифікації говорить про стабільність 

хімічного складу мінеральної води і про постійність співвідношення 

головних іонів, що є основними складовими мінералізації природних водних 

розчинів. 

Результати досліджень ще одного об’єкта - потенційного джерела 

виникнення НС [317, 350] наведено на рис. 5.4 – 5.7.  

 

 

Рис. 5.4. Значення електропровідності досліджуваних зразків ґрунту в 

північному напрямку від потенційного джерела виникнення НС та відібраних 

в точках на відстані 1, 2, 3 м від нього й у реперних точках «ліс», «поле». 
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Як потенційні джерела НС можуть розглядатись будь-які об’єкти 

малотоннажного виробництва, що пов’язані з виробництвом хімічно-

небезпечних хімічних речовин різного складу [351]. 

Як видно з рис. 5.4 – 5.7, спостерігається зменшення значень 

електропровідності водних витяжок ґрунтів, при віддаленості від 

потенційного джерела виникнення НС від 1 до 3 метрів в східному напрямку 

(орієнтовно від 100 мкСм/см до 350 мкСм/см) та накопичення хімічно-

небезпечних речовин в ґрунті на відстані 1 м в східному напрямку. 

 

 

Рис. 5.5. Значення електропровідності досліджуваних зразків ґрунту в 

західному напрямку від потенційного джерела виникнення НС та відібраних 

в точках на відстані 1, 2, 3 м від нього й у реперних точках «ліс», «поле». 

 

Для проби, відібраної на відстані 2 м за всіма напрямками 

спостерігається зменшення значення електропровідності порівняно з 

пробами відібраних ґрунтів на відстані 1 м, тоді як для проби, відібраної на 

відстані 3 м в південному та північному напрямках спостерігається деяке 

підвищення електропровідності. Це може бути пов’язане з різним рельєфом 

місцевості, зокрема, різним кутом нахилу над рівнем моря окремих ділянок 

горизонту поверхні досліджуваної місцевості.  
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Рис. 5.6. Значення електропровідності досліджуваних зразків ґрунту в 

південному напрямку від потенційного джерела виникнення НС та 

відібраних в точках на відстані 1, 2, 3 м від нього й у реперних точках «ліс», 

«поле». 

 

 

Рис. 5.7. Значення електропровідності досліджуваних зразків ґрунту в 

східному напрямку від потенційного джерела виникнення НС та відібраних в 

точках на відстані 1, 2, 3 м від нього й у реперних точках «ліс», «поле». 

 

Практично всі значення електропровідності водних витяжок ґрунтових 

проб потенційного джерела виникнення НС перевищують значення 
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електропровідності в реперних точках, що вказує на перевищення вмісту 

хімічно-небезпечних речовин в ґрунтах поблизу від потенційного джерела 

виникнення НС порівняно з фоновими значеннями. В південному напрямку 

(рис. 5.6) відмічається зменшення електропровідності на відстані 10 м та 20 

м, що може свідчити про часткове осадження хімічно-небезпечних речовин в 

цьому напрямку або ж про їх подальшу міграцію в більш глибокі шари 

ґрунту. 

Спостерігається подальша міграція хімічно-небезпечних речовин 

переважно в східному напрямку (рис. 5.7), на відстані 20 м все ще 

спостерігається певне перевищення хімічно-небезпечних речовин в ґрунтах 

поблизу потенційного джерела виникнення НС близько в 1,2 разипорівняно з 

реперними значеннями. В південному напрямку вміст хімічно-небезпечних 

речовин в ґрунтах, відібраних на відстані 10 м та 20 м від потенційного 

джерела виникнення НС, не перевищує жодних реперних значень. 

Далі в роботі досліджували коефіцієнти ідентифікації (KId) , водних 

витяжок ґрунтів, відібраних навесні на відстані 1 м від потенційного джерела 

виникнення НС в різних напрямках. Коефіцієнт ідентифікації визначаємо як 

тангенс кута нахилу оберненої залежності електропровідності (1/æ) від 

ступеня розведення водної витяжки досліджуваної проби дистильованою 

водою. 

Отримані залежності наведено на рис. 5.8 (де 1 – для проби, відібраної 

в східному напрямку, 2 – для проби, відібраної в західному напрямку, 3 – для 

проби, відібраної в південному напрямку, 4 – для проби, відібраної в 

північному напрямку, 5 - для проби, відібраної в лісопосадці («ліс»)). 

Як видно (рис. 5.8), відсутня паралельність жодних прямих, відповідно 

в усіх випадках коефіцієнт ідентифікації варіюється для всіх досліджуваних 

зразків, що вказує на відмінний якісний та кількісний склад хімічно-

небезпечних речовин в усіх пробах ґрунту, відібраних в різних напрямках та 

невідповідність його природному (фоновому) вмісту речовин в ґрунті.  
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Рис. 5.8. Залежність оберненої електропровідності від ступеня 

розведення водних витяжок досліджуваних ґрунтів.  

 

За нормативними документами умови облаштування досліджуваного 

потенційного джерела виникнення НС передбачають його гідроізоляцію, 

відповідно, потрапляння розчинних мінеральних компонентів в ґрунти, що 

прилягають до потенційного джерела виникнення НС, має місце лише при їх 

вимиванні дощовими водами або талими водами, в яких практично відсутні 

розчинні речовини а їх склад наближається до дистильованої. 

За умов подібного складу хімічно-небезпечних речовин, що 

потрапляють в ґрунт з потенційного джерела виникнення НС, коефіцієнти 

ідентифікації водних витяжок досліджуваних проб були б подібні, що не 

спостерігається. Тобто, в ґрунти потрапляє різнорідна суміш хімічно-

небезпечних речовин з території потенційного джерела виникнення НС. 

Значний розбіг значень електропровідностей може вказувати на виток 

хімічно-небезпечних речовин. 
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Отримані коефіцієнти ідентифікації коливаються в діапазоні (2 - 8), що 

вказує на значний розбіг концентрацій та якісного складу хімічно-

небезпечних речовин в досліджуваних водних витяжках. 

Прикладом використання запропонованого методу може виступати 

дослідження стану підземних та поверхневих вод в межах розташування 

потенційного джерела виникнення НС - малих газовидобувних свердловин, 

що законсервовані [310, 352]. 

Для дослідження використовувались відібрані навесні 2019 р. проби 

підземної та поверхневої води на відстані до 1,5 км від потенційного джерела 

виникнення НС. Для отриманих проб води виміряні питомі 

електропровідності та розраховані коефіцієнти ідентифікації KId.  

Так, на прикладі газовидобувних свердловин маємо наступне.  

На рис. 5.9 наведені величини виміряних електропровідностей води у 

досліджуваних точках (проби 1, 2, 3 – підземна вода з глибини до 10 м, проби 

4, 5, 6 – вода з поверхневого джерела, проба 7 - підземна вода з глибини до 

70 м (референтний зразок)). 

 

 

Рис. 5.9. Значення електропровідностей водних проб, відібраних в 

межах впливу потенційного джерела виникнення НС. 
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В табл.5.2 наведено коефіцієнти ідентифікації досліджуваних проб.  

 

Таблиця 5.2. Коефіцієнти ідентифікації досліджуваних проб  

Місяць Проба 

І 

Проба 

ІІ 

Проба 

ІІІ 

Проба 

ІV 

Проба 

V 

Проба 

VI 

Проба 

VII 

Січень 0,335 0,205 0,21 0,219 0,36 0,228 1,417 

Лютий 0,343 0,494 0,347 0,21 0,314 0,725 1,29 

Березень 0,527 0,398 0,312 0,509 0,338 0,633 1,213 

Квітень 0,29 0,282 0,273 0,296 0,344 0,186 1,254 

Травень 0,317 0,23 0,193 0,255 0,18 0,174 0,645 

Червень 0,323 0,198 0,193 0,218 0,336 0,253 1,254 

Липень 0,356 0,198 0,26 0,252 0,364 0,218 1,33 

Серпень 0,317 0,204 0,232 0,207 0,338 0,169 1,295 

Вересень 0,333 0,152 0,21 0,173 0,331 0,253 1,419 

Жовтень 0,305 0,154 0,203 0,2 0,341 0,188 0,891 

Листопад 0,333 0,283 0,338 0,206 0,339 0,183 1,406 

 

На рис. 5.10 наведені величини отриманих коефіцієнтів ідентифікації 

КId води у досліджуваних точках (проби 1, 2, 3 – підземна вода з глибини до 

10 м, проби 4, 5, 6 – вода з поверхневого джерела (річка), проба 7- підземна 

вода з глибини до 70 м).  

 

 

Рис. 5.10. Значення коефіцієнтів ідентифікації водних проб в умовно 

санітарній зоні потенційного джерела виникнення НС. 
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Представлені значення отримані з рівнянь виду у = С*z* ± D*, при 

побудові залежностей «обернена електропровідність – ступінь розведення» 

для досліджуваних проб, де коефіцієнт С* при z* і є тангенсом кута нахилу 

прямої, та, відповідно, числовим значенням коефіцієнту ідентифікації. 

Для проб води значення електропровідностей та коефіцієнтів 

ідентифікації коливаються в діапазоні та 760 – 5000 мкСм/см та 0,18 – 1,30, 

відповідно. Приписане значення розширеної невизначеності для 

електропровідності та коефіцієнта ідентифікації не перевищує 4 % для вод 

даної мінералізації, розраховане значення Sr(æ) для досліджуваних проб не 

перевищує 3 %. 

Аналіз отриманих результатів (рис. 5.9) показує, що стан 

досліджуваних водних об’єктів не є задовільним. Зокрема, безпосереднє 

вживання води усіх проб, окрім 7, є небезпечним для населення, оскільки 

сумарний солевміст, який, за умови відсутності осаду, буде в 2 - 3 рази 

перевищувати нормативне значення сухого залишку. Значення 

електропровідності відрізняється в усіх досліджуваних пробах. 

Відповідно до рис. 5.10 можна відзначити, що, оскільки коефіцієнт 

ідентифікації характеризує певне постійне співвідношення хімічних речовин 

в досліджуваному розчині, то хімічний склад більш варіюється для усіх проб 

підземної води (проби 1, 2, 3, 7), та, в меншій ступені, для проб поверхневої 

води (проби 4, 5, 6). Хоча найбільша відмінність хімічного складу буде в усіх 

досліджуваних пробах порівняно з пробою води, відібраній на глибині (проба 

7). Можна також відмітити, що вода з джерела в пробі 1 подібна за 

коефіцієнтом ідентифікації и до проби поверхневої 4, що дозволяє 

припустити подібність їх хімічного складу, оскільки за умов постійності 

хімічного складу проб коефіцієнти ідентифікації повинні бути подібними. 

Відсутність тотожності KId, між досліджуваними зразками вказує на 

різноплановість вмісту хімічно-небезпечних речовин в відібраних пробах. 

Враховуючи історичні аспекти функціонування потенційного джерела 

виникнення НС та існування джерел підземної води (проби 1 - 3), а також 
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отримані результати, можна відзначити, що на досліджувані поверхневі та 

підземні води здійснено значний негативний вплив, який, в свою чергу, може 

спричинити розвиток надзвичайної ситуації об’єктового та місцевого рівня.  

Значна відмінність між електропровідністю та коефіцієнтом 

ідентифікації між пробою 7 та іншими пробами вказує на значну захищеність 

цього водоносного горизонту та відсутність небезпеки регіонального рівня. 

Досвід практичного застосування запропонованої процедури показав, 

що вона є простою, не потребує фахових навичок, й може бути здійснена 

рядовими спеціалістами підрозділів ДСНС з подальшою локалізацією 

надзвичайної ситуації та ліквідацією її наслідків.  

Аналіз отриманих результатів показав суттєву відмінність хімічного 

складу досліджуваних вод, які знаходяться в межах впливу потенційного 

джерела виникнення НС. Вищезазначене вказує на можливість застосування 

запропонованого  інженерно-технічного методу на потенційному джерелі 

виникнення НС для попередження надзвичайної ситуації техногенного 

характеру на об’єкті малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації 

хімічних речовин в ґрунтах. 

Ефективність використання інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах фактично визначається економічним ефектом від використання 

лабораторної експериментальної установки, запропонованої в роботі. ЇЇ 

можна оцінювати за різними підходами [353], оскільки, по перше, показники 

прибутку можуть мати різний вигляд в залежності від сфери застосування 

лабораторної експериментальної установки, а по-друге, що в конкретних 

випадках розглядати як ефективність. 

Надалі в розрахунках використано декілька припущень: 

1. Приймемо, що орієнтовна вартість виробництва 1 екземпляру 

типової лабораторної експериментальної установки складає близько 
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5 тис. грн. Портативна модель може коштувати менше, серійне виробництво 

також здешевить її вартість. 

2. Амортизаційні втрати внаслідок ремонту лабораторної 

експериментальної установки не враховуються. 

3. Не враховуються зміни розміру витрат (прибутків) в часі. 

4. Розглядаємо використання лабораторної експериментальної 

установки з точки зору попередження вчинення збитків державі, юридичним 

чи фізичним особам. Оскільки збитки можуть мати різний характер 

(економічні, матеріальні, людські втрати, безпосередні, опосередковані 

тощо), то зупинимось лише на окремих варіантах визначення економічного 

ефекту [353, 354].  

Як приклад, наведемо декілька розрахунків.  

1. Лабораторна експериментальна установка може використовуватись 

при дослідженні стану ґрунтів в роботі представників ДСНС України. 

Розрахуємо орієнтовну вартість дослідження з використанням 

лабораторної експериментальної установки [355, 356]. Приймемо, що: 

вартість приладу – 5000 грн., заробітна плата фахівця – не нижче мінімальної 

(4723 грн [354]), накладні витрати за місяць при проведенні дослідження 1 

проби ґрунту складають 6000 грн., час проведення дослідження – 1 год., 

робочий час – 7 год, 20 днів на місяць, прибуток – 20%.  

Вартість дослідження з використанням пристрою складає: 

 

 

 

Оскільки аналогів лабораторної експериментальної установки не існує, 

то вартість дослідження з їх використанням оцінити складно. Тому для 

порівняння економічної ефективності використаємо вартість дослідження 

водних розчинів, в тому числі й водних витяжок ґрунтів з використанням 

поширених хімічних та фізико-хімічних методів. За умови повного 
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дослідження зразка вартість його дослідження буде складати близько 5,2 тис 

грн. [357]. 

Відповідно, за умови одиночного дослідження зразка водної витяжки 

ґрунту та відсутності різниці в постійних витратах без використання і з 

використанням лабораторної експериментальної установки економічний 

ефект Ек за методом виграшу в собівартості [358] запропонованої 

лабораторної експериментальної установки буде складати 

 

 

 

Якщо порівнювати витрати на попередження однієї надзвичайній 

ситуації місцевого рівня за рік(наприклад, «унаслідок наявності у 

навколишньому середовищі хімічно-небезпечних речовин понад ГДК) [281], 

що входить до сфери діяльності фахівців ДСНС України, то, враховуючи, що 

збитки від неї можуть становити до 2 тис. мін. зарплат [359], можна 

очікувати за умови своєчасного попередження хоча б однієї надзвичайної 

ситуації місцевого рівня за рік наступного економічного ефекту (мін. 

заробітна плата дорівнює 4723 грн. [360]): 

 

 

 

За умови проведення, наприклад, 10 досліджень проб ґрунту, вартість 

яких відповідно, складає 135х10 = 1350 грн. економічний ефект Ек’ може 

бути: 

 

Ек’= 9446000 - 1350 = 9444650 грн. 

 

Але невідомим чинником при цьому можуть залишатись інші 

матеріальні витрати безпосередньо використані співробітниками ДСНС 
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України на попередження надзвичайної ситуації, що можуть сягати значних 

значень [361]. 

Переваги технічного рішення роботи у порівнянні з кращими 

аналогами-конкурентами (закордонними та вітчизняними) за техніко-

економічними показниками представлені в табл. 5.3. 

За використаним підходом економічний ефект лабораторної 

експериментальної установки, та, відповідно, інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації з накопичувальним ефектом, складає 

5065 грн. на одну пробу зразка ґрунту. 

 

Таблиця 5.3. Схема переваг технічного рішення роботи лабораторної 

експериментальної установки у порівнянні з кращими аналогами-

конкурентами (закордонними та вітчизняними) за техніко-економічними 

показниками. 

№ 

п/п 

Техніко-

економічні 

показники 

Технічне 

рішення 

роботи 

Вітчизняний 

аналог 

Закордонний 

аналог 

1. 
Похибка 

визначення 
Менше 5% 

Аналог 

відсутній 

Аналог 

відсутній 

2. 

Вартість 

одиничного 

визначення 

135 грн. 

Аналог 

відсутній, 

відомі методи – 

5200 грн. 

Аналог 

відсутній, 

відомі методи – 

5200 грн. 

3. 
Час 

дослідження 
1 год 1 доба 1 год – 1 доба 

 

Таким чином, результати всіх натурних експериментальних досліджень 

співпадають з результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, 

розраховані з вірогідністю 95 % за критерієм Стьюдента, що підтверджує 

достовірність розробленої математичної моделі, а також достовірність 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. Економічна ефективність 
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використання інженерно-технічного методу попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах доведена аналітично, і на 

сьогодні може сягати близько 9,4 млн. грн протягом року. 

 

 

5.4. Перевірка достовірності математичної моделі виявлення 

негативних факторів потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води 

поблизу об’єктів малотоннажного виробництва й інженерно-технічного 

методу попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 

речовин в ґрунтових водах та ефективності цього методу. 

 

Перевірку достовірності запропонованої моделі проведено на окремих 

зразках [362]. У таблиці 5.4 представлені дані з хімічним складом і 

мінералізацією, що є відомими, і виміряними значеннями 

електропровідностей для кожної води. Як видно з наведених даних, вимоги 

до якості вод значно відрізняються в різних країнах, що ускладнює 

вироблення єдиного підходу до критерію оцінки якості або стану вод. Ряд 

країн регламентує вимоги до мінералізації води, а ряд, в тому числі ВООЗ, - 

до загальної кількості розчинених солей. 

Вимоги до аніонно-катіонного складу також варіюються - від повної 

відсутності інформації (наприклад, вода Jin Jiang, Японія) до вказівки вмісту 

деяких компонентів або ж всіх основних іонів (Brecon carreg, Англія), інколи 

зазначається присутність специфічних речовин. Причому, як видно з 

представлених даних, електропровідність деяких вод досить близька, не 

дивлячись на відмінності в хімічному складі (наприклад, Christinen Carat і 

Dasani), або приналежність до різних типів вод - гідрокарбонатні (San 

Benedetto) або сульфатно-гідрокарбонатні (Monte pinos). Вартість різних 
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видів природних вод, в тому числі й тих, що надалі фасуються, також може 

коливатися в межах держави. 

 

Таблиця 5.4. Характеристика мінерального складу вод. 

Країна 

виробника 

Назва 

води 

Хімічний склад, мг/л 

Мінера

лізація 

(TDS), 

мг/л 

Електро-

провідність, 

мкСм/см 

(Na++K+) Ca2+ Mg2+ SO4
2- Cl- 

HCO

3
-   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Австрія 
Christi-

nen Carat 
6,5+1 58,7 6,3 48 13,6 145 - 288 

Англія 
Brecon 

carreg 
5,0+0,5 55 15 9,0 9,0 225 210 348 

Арабські 

Емірати 

Al 

marwa 
10+0,02 0,03 7,3 24 21 29,3 100-160 230 

Німеччина 
Märkisch 

Kristall 
36,0+2,7 120 12,6 - - 365 629 896 

Німеччина Selters 280+10 110 40 20 270 810 1560 1857 

Данія 

Danskv-

and 

Apollina-

ris 

- - - - - - - 1030 

Єгипет Dasani 14+2,2 32 8 13 14 134 170 278 

Іспанія 
Monte 

pinos 
3,4+0 3,6 93,8 298 1,6 255 - 386 

Італія 

San 

Benedet-

to 

5,8+1 48,6 28,2 15,2 2,4 301 272 415 

Італія 

Rocchett

a 

BrioBlu  

4,61+0,55 57,4 3,51 8,22 7,82 179,8 - 301 

Німеччина 
Rosbacher 

naturell 
47,4+0 156 69 - 71,8 810 - 874 

Республіка 

Білорусь 
Darida 990-1400 

30-

65 

10-

35 

340-

500 

1250

-

1700 

180-

350 

2800-

4100 
4840 

Словаччи-

на 
Miticka 27,3+2,1 246 80 23,6 25,7 1151 1574 1452 

Словенія 
Вaldovs-

ka 
79,5+18,5 358 76,4 173 64,2 1330 1444 2350- 

Турція Süral 1,20+ 0 32,3 1,67 2,24 2,38 - - 158 

Узбекиста

н 
Sayhun 375+24 24 2,4 263 25 567 881 75 

Хорватія Jana 1,7+0,6 64,2 32,1 6,2 2,8 372,3 487 482 

Японія Jin Jiang - - - - - - - 4,33 
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У роботі проведено визначення коефіцієнта ідентифікації згідно з 

процедурою, описаною вище. Усереднені значення оберненої 

електропровідності для різного ступеня розведення для різних видів вод 

представлені в таблиці 5.5. 

Коефіцієнт ідентифікації являє собою постійну при змінній х в рівнянні 

лінійної регресії (табл. 5.5). Як видно з представлених даних, навіть при 

близьких значеннях електропровідності, води мають значно різні коефіцієнти 

ідентифікації (Sr≤ 5 %). Можливо припустити, що на значення коефіцієнта 

ідентифікації впливає як природа іонів, так і загальне значення мінералізації. 

Як видно, коефіцієнт ідентифікації, як правило, обернено пропорційний 

мінералізації розчину вод, що досліджуються Отримані рівняння лінійних 

залежностей для різних видів вод представлені в таблиці 5.6. 

 

Таблиця 5.5. Значення оберненої електропровідності (см/мСм) для 

різного ступеню розведення вод (l = 3). 
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о
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l 
1 0,538 4,342 2,427 1,145 2,075 2,593 0,971 13,251 1,117 

1,04 0,556 4,464 2,500 1,184 2,144 2,681 1,003 13,687 1,153 

1,12 0,594 4,762 2,669 1,265 2,285 2,860 1,070 14,613 1,233 

1,2 0,632 5,135 2,833 1,344 2,433 3,058 1,139 15,585 1,317 

1,28 0,670 5,456 3,003 1,425 2,575 3,243 1,209 16,493 1,394 

1,4 0,726 5,851 3,272 1,546 2,786 3,505 1,310 17,932 1,514 

1,52 0,783 6,328 3,525 1,664 3,012 3,778 1,411 19,468 1,639 

1,64 0,840 6,790 3,764 1,785 3,222 4,104 1,513 20,790 1,822 

1,76 0,897 7,250 4,021 1,900 3,433 4,380 1,614 22,108 1,869 

1,88 0,953 7,702 4,323 2,018 3,636 4,673 1,717 23,493 1,991 

2 1,009 8,183 4,587 2,135 3,891 4,951 1,815 24,774 2,107 
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Закінчення таблиці 5.5. 

С
ту

п
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 c
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g
 

R
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B
ri

o
B
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1 231,029 0,689 0,206 3,476 0,426 3,601 6,314 2,876 3,322 

1,04 233,200 0,711 0,213 3,593 0,441 3,769 6,468 2,967 3,425 

1,12 238,197 0,758 0,228 3,866 0,468 4,022 6,960 3,158 3,650 

1,2 241,838 0,805 0,242 4,115 0,497 4,304 7,364 3,359 3,932 

1,28 246,785 0,850 0,257 4,354 0,524 4,573 7,808 3,550 4,184 

1,4 253,462 0,919 0,278 4,739 0,566 4,959 8,489 3,896 4,662 

1,52 259,157 0,988 0,300 5,118 0,608 5,366 9,155 4,208 4,918 

1,64 263,965 1,058 0,322 5,497 0,649 5,764 9,852 4,532 5,281 

1,76 267,497 1,126 0,344 5,862 0,690 6,160 10,530 4,839 5,641 

1,88 271,625 1,194 0,365 6,242 0,731 6,557 11,198 5,148 6,004 

2 275,614 1,263 0,386 6,602 0,771 6,949 11,862 5,458 6,364 

 

Постійна при змінній х в рівнянні лінійної регресії (табл. 5.6) є 

коефіцієнтом ідентифікації KId. Як видно з представлених даних, навіть при 

близьких значеннях електропровідності різні води мають коефіцієнти 

ідентифікації, що значимо відрізняються (Sr не перевищує 5%).Стабільність 

співвідношення іонів в розчині, що дозволяє описувати лінійним рівнянням 

процес зміни величини оберненої електропровідності при розведенні 

розчину, дає можливість говорити про коефіцієнт ідентифікації як про 

індивідуальну характеристику води [363]. 

Відмінності в хімічному складі мінеральних вод багато в чому 

визначаються різноманітністю природно-кліматичних і геологічних умов, які, 

як набір хромосом, формують неповторний природний аніонно-катіонний 

склад цих вод, та надалі дозволяють оцінювати зміни в їх складі при 

потраплянні хімічно небезпечних речовин внаслідок НС. 
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Таблиця 5.6. Результати визначення коефіцієнта ідентифікації 

мінерального складу вод 

Країна 

виробника 
Назва води 

Рівняння 

залежності 

оберненої 

електропровідності 

від різного ступеню 

розведення вод 

(l=3) 

Sr(Kid), 

% 
R2 

Мінера

лізація(

TDS), 

мг/л 

Електроп

ровідність 

мкСм/см 

(l=3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Республіка 

Білорусь 
Darida y = 0,180 x + 0,026 0,144 1 

2800-

4100 
4840 

Словенія Вaldovska y = 0,346 x + 0,081 0,218 1 1444 2350 

Німеччина Selters y = 0,472 x + 0,065 0,109 1 1,56 1857 

Словаччина Miticka y = 0,575 x + 0,114 0,115 1 1574 1452 

Данія 
Danskvand 

Apollinaris 
y = 0,847 x + 0,123 0,158 1 - 1030 

Німеччина 
Märkisch 

Kristall 
y = 1,004 x + 0,114 2,000 0,9969 629 896 

Німеччина 
Rosbacher 

naturell 
y = 0,992 x + 0,155 0,195 1 - 874 

Хорватія Jana y = 1,799x + 0,272 0,500 0,9998 487 482 

Італія 
San 

Benedetto 
y = 2,155 x + 0,253 0,717 0,9995 272 415 

Іспанія 
Monte 

pinos 
y = 2,366 x + 0,214 0,572 0,9997 - 386 

Англія 
Brecon 

carreg 
y = 2,606x + 0,246 0,538 0,9997 210 348 

Італія 
Rocchetta 

BrioBlu 
y = 3,059 x + 0,265 1,260 0,9987 - 301 

Австрія 
Christinen 

Carat 
y = 3,134 x + 0,348 0,258 0,9999 - 288 

Єгипет Dasani y = 3,332 x + 0,295 0,317 0,9999 170 278 

Арабські 

Емірати 
Al marwa y = 3,841 x + 0,492 0,589 0,9997 100-160 230 

Туреччина Süral y = 5,594 x + 0,672 0,391 0,9999 - 158 

Узбекистан Sayhun y = 11,633 x + 1,636 0,592 0,9997 881 75 

Японія Jin Jiang y = 45,256 x + 187,7 3,850 0,9934 - 4,3 
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Відповідно, за допомогою розробленого інженерно-технічного методу 

проаналізовано ряд природних вод, для них отримані коефіцієнти 

ідентифікації як індивідуальні характеристики кожної води. 

Ще одним елементом перевірки достовірності є визначення 

невизначеності досліджуваних розчинів [364]. 

У якості досліджуваних зразків використовували природну та 

оброблену воду зі стабільним сольовим складом різної мінералізації (від 

0,005 г до 30 г), якій відповідають значення електропровідності в діапазоні 

від 15 мкСм/см до 8000 мкСм/см. 

Підхід базується на вимірюванні кондуктометром електропровідності 

аналізованої води з урахуванням температурного коефіцієнта. Далі 

здійснюють послідовне розведення аналізованого розчину з вимірюванням 

електропровідності розчину після кожного розведення, будують залежність в 

координатах «ступінь розведення – обернена електропровідність розчину» і 

розраховують коефіцієнт ідентифікації як тангенс кута нахилу цієї 

залежності. Ідентифікація зразка води виконується за значенням 

електропровідності вихідного розчину і КId. Кількість паралельних 

вимірювань дорівнює дванадцять, всі розрахунки проводилися при довірчій 

ймовірності Р = 95%. 

Розширену невизначеність вимірювань розраховуємо. Передбачається, 

що результати вимірювань відповідають нормальному закону розподілу. Для 

розрахунку розширеної невизначеності розраховуємо стандартну 

невизначеність за типом А та за типом B. 

Для розрахунку стандартної невизначеності за типом А розраховуємо 

середнє арифметичне значення спостережуваних значень електропровідності 

iΧ : 

`

`
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``

`

i

Li

l

li

i
L

Χ

Χ




 , (5.1) 
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де i`  номер зразка води, 

i` = 1,…, I`, I` = 35 

L номер одиничного вимірювання в серії, 

l` = 1,…, Lі` 

Lі`  кількість одиничних вимірювань у серії, що відповідає і-ому зразку 

води, Li` = 12 

Хі`l` l`-ий результат із серії одиничних вимірювань, що відповідає і`-ому 

зразку води. 

 

Далі розраховуємо дисперсії S2
i`l`, експериментальні стандартні 

відхилення Sil та експериментальні середні арифметичні стандартні 

відхилення Si для кожного зразка наступним шляхом 
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Отримані значення експериментальних середніх арифметичних 

стандартних відхилень Si`і є стандартними невизначено тями за типом А UAi`: 

 

,`` Su iAi   (5.5) 

 

Результати розрахунку наведені в таблиці 5.7. 
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Таблиця 5.7. Результати розрахунку середніх арифметичних значень 

електропровідностей `iΧ , дисперсій S2
i`l`, експериментальних стандартних 

відхилень Si`l` та стандартних невизначеностей за типом А UA для 

досліджуваних зразків води. 

Зразок № `iΧ , мкСм/см S2
il ilS  Aiu  

1 14.56 0.283 0.532 0.153 

2 44.90 3.429 1.852 0.535 

3 75.32 1.756 1.325 0.383 

4 157.58 2.992 1.730 0.499 

5 232.58 4.265 2.065 0.596 

6 281.75 145.114 12.046 3.477 

7 278.50 9.182 3.030 0.875 

8 278.33 84.424 9.188 2.652 

9 298.25 9.659 3.108 0.897 

10 312.08 17.356 4.166 1.203 

11 312.83 14.152 3.762 1.086 

12 326.33 1.923 3.697 1.923 

13 346.00 1.706 2.909 1.706 

14 378.17 1.642 2.697 1.642 

15 381.50 4.034 16.273 4.034 

16 388.08 1.311 1.720 1.311 

17 413.08 6.022 36.265 6.022 

18 442.83 4.549 20.697 4.549 

19 478.42 3.288 10.811 3.288 

20 581.92 4.562 20.811 4.562 

21 653.75 8.946 80.023 8.946 

22 679.50 6.516 42.455 6.516 

23 740.00 5.543 30.727 5.543 

24 889.75 4.901 24.023 4.901 

25 939.08 3.655 13.356 3.655 

26 1038.58 12.154 147.720 12.154 

27 1432.25 12.828 164.568 12.828 

28 1641.08 6.052 36.629 6.052 

29 1801.67 14.920 222.606 14.920 

30 1846.25 3.646 13.295 3.646 

31 2322.50 24.541 602.273 24.541 

32 3273.92 28.975 839.538 28.975 

33 4863.75 44.779 2005.114 44.779 

34 5359.58 24.689 609.538 24.689 

35 7823.33 53.992 2915.152 53.992 
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Для розрахунку стандартної невизначеності за типом B 

використовуємо дані виробника щодо похибки приладу, який був 

використаний під час вимірювань.  

Відносна похибка кондуктометру для лабораторних вимірювань не 

перевищує, зазвичай, 2 %[365]. Оскільки на вимірювання не здійснювали 

значний вплив додаткові фактори (температура навколишнього середовища, 

температура досліджуваного розчину, атмосферний тиск тощо), то в якості 

стандартної невизначеності за типом В використовуємо відносну похибку 

кондуктометра. Подальші розрахунки виконували на підставі вищевказаного 

значення. 

Максимальна відносна похибка приладу згідно його паспортних 

данихможе становити δ’ = 2 %. З цього розраховуємо невиключену 

систематичну похибку ’i` за формулою [364]: 
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Після цього розраховуємо стандартні невизначеності за типом В, uBi`, таким 

чином: 
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  (5.7) 

 

Розраховуємо сумарну стандартну невизначеність uci`за формулою: 

 

,2
`

2
`` uuu BiAici   (5.8) 

 

Надалі визначаємо розширену невизначеність Ui``таким чином  

 

ukU ciоi `` `  (5.9) 
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де ko` - коефіцієнт охоплення, який характеризує закон розподілення. В 

нашому випадку (нормальний розподіл) при довірчій ймовірності Р = 95 % 

дорівнює 2. 

 

Відносна розширена невизначеність Wi` розраховується наступним 

чином: 
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 (5.10) 

 

Результати отриманих значень наведено в табл. 5.8. 

Як видно з табл. 5.8, максимальне значення відносної розширеної 

невизначеності не перевищує 4 % в усьому діапазоні виміряних значень. 

З запропонованого варіанту розрахунку видно, що на величину 

стандартної сумарної невизначеності впливають обидві невизначеності – за 

типом А та за типом В. 

Хоча вклад невизначеності за типом В в стандартну сумарну 

невизначеність в деяких випадках досягає 20-кратного перевищення у 

порівняні з невизначеністю за типом А, а в деяких випадках їх вклад 

рівноцінний. Для зменшення невизначеності вимірювань питомої 

електропровідності доцільно використовувати прилади з меншою похибкою 

вимірювань, наприклад, 0,5 %. 

Враховуючи, що визначення коефіцієнта ідентифікації не потребує 

застосування будь-якого вимірювального обладнання, і, відповідно, відсутні 

додаткові похибки, пов’язані з його застосуванням, а сам КId є 

розрахунковою величиною, отриманою за результатами вимірювання 

електропровідності, можна розраховані значення відносної розширеної  
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Таблиця 5.8. Результати розрахунку невиключеної систематичної 

похибки ’i, стандартних невизначеностей за типом ВuBi`,, сумарних 

стандартних невизначеностей uci`, розширеної невизначеності Ui` та 

відносних розширених невизначеностей Wi`. 

№ зразків `
`i  `Biu  `ciu  `iU  Wi`, % 

1 0.291 0.168 0.228 0.455 3.13 

2 0.898 0.518 0.745 1.489 3.32 

3 1.506 0.870 0.950 1.900 2.52 

4 3.152 1.820 1.887 3.774 2.40 

5 4.652 2.686 2.751 5.502 2.37 

6 5.635 3.253 4.762 9.524 3.38 

7 5.570 3.216 3.333 6.665 2.39 

8 5.567 3.214 4.167 8.334 2.99 

9 5.965 3.444 3.559 7.118 2.39 

10 6.242 3.604 3.799 7.598 2.44 

11 6.257 3.612 3.772 7.544 2.41 

12 6.527 3.768 3.809 7.618 2.33 

13 6.920 3.995 4.025 8.051 2.33 

14 7.563 4.367 4.392 8.785 2.32 

15 7.630 4.405 4.557 9.113 2.39 

16 7.762 4.481 4.497 8.994 2.32 

17 8.262 4.770 5.077 10.154 2.46 

18 8.857 5.113 5.279 10.559 2.38 

19 9.568 5.524 5.605 11.210 2.34 

20 11.638 6.719 6.847 13.694 2.35 

21 13.075 7.549 7.978 15.957 2.44 

22 13.590 7.846 8.068 16.137 2.38 

23 14.800 8.545 8.693 17.387 2.35 

24 17.795 10.274 10.371 20.742 2.33 

25 18.782 10.844 10.895 21.790 2.32 

26 20.772 11.993 12.495 24.990 2.41 

27 28.645 16.538 16.948 33.895 2.37 

28 32.822 18.950 19.030 38.060 2.32 

29 36.033 20.804 21.245 42.490 2.36 

30 36.925 21.319 21.345 42.689 2.31 

31 46.450 26.818 27.738 55.476 2.39 

32 65.478 37.804 38.718 77.436 2.37 

33 97.275 56.162 57.630 115.260 2.37 

34 107.192 61.887 62.296 124.592 2.33 

35 156.467 90.336 91.671 183.342 2.34 
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невизначеності присвоїти й безпосередньо самому коефіцієнту ідентифікації. 

Тобто, запропонований інженерно-технічний метод характеризується 

відносною розширеною невизначеністю, що не перевищує 4%. 

Достовірність запропонованого підходу експериментально апробовано 

при дослідженні впливу ще одного потенційного джерела виникнення НС на 

стан водних об’єктів та ґрунтів [366, 367]. Для оцінки впливу джерела 

виникнення НС на стан ґрунтів та води у річці Сухий Торець, проводилось 

дослідження шляхом експериментального аналізу зразків води відібраних на 

відстані 5 км вниз по течії (проба 1), 3 км (проба 2) та 5 км верх по течії 

(проба 3).  

Проби води відбирались з водних джерел, розташованих в межах 

впливу потенційного джерела НС. Значення електропровідності (мкСм/см) 

досліджуваних проб води за період літо-осінь 2019 року наведені в табл. 5.9. 

 

Таблиця 5.9. Значення електропровідності (мкСм/см) досліджуваних 

проб води за період літо-осінь 2019 р. 

Проба 
Електропровідність, 

мкСм/см 

Мінералізація, 

мг/л 

Проба 1 

2410 1680 

2500 1670 

2520 1680 

2530 1700 

2560 1710 

Проба 2 

1908 1235 

1920 1277 

1914 1276 

1909 1273 

1921 1279 

Проба 3 

1924 1290 

1935 1302 

1946 1298 

1947 1297 

1946 1300 
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Як видно з отриманих даних для всіх проб води спостерігається 

перевищення нормативних значень (1000 мг/л за СанПиН4630–88 та за 

ДСанПін 2.2.4. –171-10). 

Надалі визначено коефіцієнти ідентифікації досліджуваних зразків. 

Результати досліджень наведені на рисунку 5.10. 

Як видно з отриманих значень (рис. 5.10) хімічний склад проб води в 

пробах 2 та 3 подібний (коєфіцієнт ідентифікації практично однаковий) та 

відрізняється від хімічного складу в пробі 1. Має місце рівномірність 

забрудення в пробах 2 та 3. Опосередковано це вказує на потрапляння 

хімічно-небезпечних речовин у воду з поверхневим стоком від потенційного 

джерела виникнення НС, а не є привнесиним безпосередньо водою річки 

Сухий Торець. 

 

 

Рис. 5.10. Значення коефіцієнтів ідентифікації досліджуваних проб 

води за період літо, осінь 2019 року. 

 

Ефективність використання інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах фактично визначається економічним ефектом від 

використання лабораторної експериментальної автоматизованої установки, 
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запропонованої в роботі. Як і в попередньому випадку, її також можна 

оцінювати за різними підходами. Будемо використовувати подібні 

припущення: 

1. Приймемо, що орієнтовна вартість виробництва 1 екземпляру 

типової лабораторної експериментальної автоматизованої установки складає 

близько 7 тис. грн. Портативна модель може коштувати менше, серійне 

виробництво також здешевить її вартість. 

2. Амортизаційні втрати внаслідок ремонту лабораторної 

експериментальної автоматизованої установки не враховуються. 

3. Не враховуються зміни розміру витрат (прибутків) в часі. 

4. Розглядаємо окремі варіанти використання лабораторної 

експериментальної автоматизованої установки з точки зору попередження 

вчинення збитків державі, юридичним чи фізичним особам.  

Так, лабораторна експериментальна автоматизована установка може 

використовуватись при дослідженні стану водних об’єктів в роботі 

представників ДСНС України. 

Розрахуємо орієнтовну вартість дослідження з використанням 

лабораторної експериментальної автоматизованої установки [354, 355]. 

Приймемо, що: вартість приладу –7000 грн., заробітна плата фахівця – не 

нижче мінімальної (4723 грн [353]), накладні витрати за місяць при 

проведенні дослідження 1 проби води складають 5000 грн., час проведення 

дослідження – 0,5 год., робочий час – 7 год, 20 днів на місяць, прибуток – 

20%.  

Вартість дослідження з використанням пристрою складає: 

 

 

 

Оскільки аналогів лабораторної експериментальної установки не існує, 

то вартість дослідження з їх використанням оцінити складно. Тому для 
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порівняння економічної ефективності використаємо вартість дослідження 

води з використанням поширених хімічних та фізико-хімічних методів. За 

умови повного дослідження зразка води вартість дослідження зразка води 

буде складати близько 5 тис грн. [368]. 

Відповідно, за умови одиночного дослідження зразка води та 

відсутності різниці в постійних витратах без використання і з використанням 

лабораторної експериментальної автоматизованої установки економічний 

ефект Ек за методом виграшу в собівартості запропонованої лабораторної 

експериментальної автоматизованої установки буде складати 

 

 

 

Якщо, як і в попередньому випадку, порівнювати витрати на 

попередження однієї надзвичайної ситуації місцевого рівня на рік(наприклад, 

пов’язаної зі зміною стану гідросфери чи унаслідок наявності у 

навколишньому середовищі хімічно-небезпечних речовин понад ГДК) [281], 

що входить до сфери діяльності фахівців ДСНС України, то, враховуючи, що 

збитки від неї можуть становити до 2 тис. мін. зарплат, можна очікувати за 

умови своєчасного попередження хоча б однієї надзвичайної ситуації 

місцевого рівня за рік такого ж економічного ефекту (мін. заробітна плата 

дорівнює 4723 грн.) - 9446000 грн. 

За умови проведення, наприклад, 10 досліджень проб води, вартість 

яких відповідно, складає 72х10 = 720 грн. економічний ефект Ек’ може бути: 

 

Ек’= 9446000 - 720 = 9445280 грн. 

 

Але невідомим чинником при цьому можуть залишатись інші 

матеріальні витрати безпосередньо використані співробітниками ДСНС 

України на попередження надзвичайної ситуації, в тому числі й додаткова 



229 

підготовка фахівців для використання лабораторної експериментальної 

установки. 

Переваги технічного рішення роботи у порівнянні з кращими 

аналогами-конкурентами (закордонними та вітчизняними) за техніко-

економічними показниками представлені в табл. 5.10. 

 

Таблиця 5.10. Схема переваг технічного рішення роботи лабораторної 

експериментальної автоматизованої установки у порівнянні з кращими 

аналогами-конкурентами (закордонними та вітчизняними) за техніко-

економічними показниками. 

№ 

п/п 

Техніко-

економічні 

показники 

Технічне 

рішення 

роботи 

Вітчизняний 

аналог 

Закордонний 

аналог 

1. 
Похибка 

визначення 
Менше 5% Менше 5% 

Аналог 

відсутній 

2. 

Вартість 

одиничного 

визначення 

72 грн. 136 грн. 

Аналог 

відсутній, 

відомі методи – 

5200 грн. 

3. Час дослідження 0,5 год 1 год 1 год – 1 доба 

 

Таким чином, результати всіх натурних експериментальних досліджень 

співпадають з результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, 

розраховані з вірогідністю 95 % за критерієм Стьюдента, що підтверджує 

достовірність розробленої математичної моделі, а також достовірність 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах. Економічна ефективність 

використання інженерно-технічного методу попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах доведена 

аналітично, і на сьогодні може сягати близько 9,4 млн. грн протягом року. 
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Висновки за п’ятим розділом 

 

1. Розроблена лабораторна експериментальна установка для 

ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтах(у складі перемішувача, 

дозатора, ємності з розчином, сенсора з платиновим або графітовим 

покриттям та обчислювального блоку) дозволяє забезпечити реалізацію 

сучасних способів ідентифікації водних розчинів різної мінералізації шляхом 

отримання нової характеристики – коефіцієнта ідентифікації та збільшити 

ефективність досліджень шляхом підвищення точності та зниження вартості 

за рахунок використання сенсора з платиновим або графітовим покриттям та 

дозатора. 

2. Розроблена лабораторна експериментальна автоматизована 

установка для визначення коефіцієнта ідентифікації водних розчинів (у 

складі сенсора, що включає електроди з платиновим або графітовим 

покриттям; зчитувального пристрою; перемішувача; первинної ємності з 

розчином; вторинної ємності з розчином; електричного насосу-дозатора з 

індикацією; магістралі, блоку управління; обчислювального блоку) дозволяє 

проводити широкий спектр досліджень з ідентифікації розчинів та 

забезпечити реалізацію сучасних способів ідентифікації водних розчинів 

різного аніоно-катіонного складу в сфері цивільного захисту та збільшити 

ефективність досліджень шляхом скорочення часу та працевитрат, 

підвищення точності та зниження вартості дослідження. 

3. Результати всіх натурних експериментальних досліджень 

співпадають з результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, 

розраховані з вірогідністю 95 % за критерієм Стьюдента, що підтверджує 

достовірність розробленої математичної моделі, а також достовірність 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. Економічна ефективність 

використання інженерно-технічного методу попередження надзвичайної 
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ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах доведена аналітично, і на 

сьогодні може сягати близько 9,4 млн. грн протягом року. 

4. Результати всіх натурних експериментальних досліджень 

співпадають з результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, 

розраховані з вірогідністю 95 % за критерієм Стьюдента, що підтверджує 

достовірність розробленої математичної моделі, а також достовірність 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах. Економічна ефективність 

використання інженерно-технічного методу попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах доведена 

аналітично, і на сьогодні може сягати близько 9,4 млн. грн протягом року. 
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РОЗДІЛ 6 

 

 

ВАРІАНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ 

МЕТОДІВ 

 

 

Розв’язання шостої наукової задачі з пропонування варіантів 

впровадження розроблених математичних моделей та інженерно-технічних 

методів будемо виконувати таким чином. По-перше запропонуємо 

впровадження розробленої математичної моделі та інженерно-технічного 

методу попередження НС техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах; по-друге, запропонуємо впровадження розробленої математичної 

моделі та інженерно-технічного методу попередження НС техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації 

хімічних речовин в ґрунтових водах. 

 

 

6.1. Впровадження розробленої математичної моделі та інженерно-

технічного методу попередження НС техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах. 

 

Одним з прикладів впровадження розробленого інженерно-технічного 

методу є експериментальне дослідження потенційного джерела НС на стан 

прилеглих ґрунтів весною, влітку, восени 2018 р. [369]. 

Досліджувані точки розташовувались на відстані від 1 до 3 м від 

потенційного джерела НС. Відстань відраховували від дренажної канави, що 
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проходить по периметру потенційного джерела НС та призначена для збору 

фільтрату та дренажних вод. Стан ґрунтів досліджувавсь за параметром 

електропровідності [370]. Усі ґрунти відібрані з нерозораних земель.  

Досліджувані проби ґрунту та одиничні проби реперних точок 

відбирають на глибині 15 – 25 см. Як реперні точки обрано ґрунт з лісу (Тр1) 

та з поля (Тр2), в яке жодні добрива не вносились. Реперну пробу ґрунту Тр1 

відбирали на відстані 70 м від потенційного джерела НС, а Тр2 – на відстані 

30 м від потенційного джерела НС. 

Результати визначень питомої електропровідності водних витяжок 

досліджуваних проб ґрунту (далі - електропровідності) представлені на 

рис. 6.1 – 6.3, де наведено значення електропровідностей досліджуваних проб 

в залежності від сезону. 

 

 

Рис. 6.1. Значення електропровідності водних витяжок ґрунтів у 

весняний період. 

 

Як видно з рис. 6.1 - 6.3 спостерігається зменшення значень 

електропровідності водних витяжок ґрунтів, при віддаленості від 
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потенційного джерела НС та міграція з поступовим накопиченням хімічно-

небезпечних речовин в одному з напрямків («схід»). 

 

 

Рис.6.2. Значення електропровідності водних витяжок ґрунтів у літній 

період. 

 

 

Рис.6.3. Значення електропровідності водних витяжок ґрунтів у осінній 

період. 
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Влітку (рис. 6.2) спостерігається зменшення електропровідності 

порівяно з весняними значеннями (рис. 6.1) та присутня поступова подальша 

міграція хімічно-небезпечних речовин в східному напрямку та в північному 

напрямку (відповідне зменшення значень електропровідності). 

Восени, як видно (рис. 6.3), спостерігається подальша міграція хімічно-

небезпечних речовин в східному напрямку. В південному напрямку 

швидкість міграції хімічно-небезпечних речовин менша, ніж в східному: в 

цих напрямках спостерігається збільшення хімічно-небезпечних речовин на 

відстані 2 метри від потенційного джерела НС та, відповідно, 3 метри від 

потенційного джерела НС, що, ймовірно, може бути пов’язане з різним 

рельєфом місцевості. 

Значний розбіг між електропровідностями водних витяжок проб 

ґрунтів, відібраних навесні (200 – 1000 мкСм/см) порівняно з 

електропровідностями проб ґрунтів, відібраних влітку та восени (100 – 300 

мкСм/см), ймовірно, пов’язаний з можливим значним вимиванням хімічно-

небезпечних речовин з потенційного джерела НС весняними талими водами. 

Слід відмітити, що відбувається міграція хімічно-небезпечних речовин 

як в горизонтальному так й у вертикальному напрямку. Це явно 

підтверджується зміною значень електропровідностей проб ґрунтів, 

розташованих в східному напрямку, зокрема, зменшенням цих значень 

восени та влітку порівняно з весінніми замірами при віддалені від 

потенційного джерела НС, які не можна пояснити лише горизонтальним 

переміщенням. Всі сезонні вимірювання електропровідностей перевищують 

реперні значення. Це вказує на постійне надходження хімічно-небезпечних 

речовин з потенційного джерела НС в прилеглі ґрунти. 

На рис. 6.4 наведено узагальнений вид залежностей коефіцієнтів 

ідентифікації досліджуваних зразків проб (відібраних на відстані до 1 м та 

реперної точки Тр1) від пори року та від напрямку відбору проб відносно 

розташування потенційного джерела НС. 
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Значне варіювання коефіцієнтів ідентифікації для кожної 

досліджуваної точки вказує на постійну зміну як якісного, так і кількісного 

складу хімічно-небезпечних речовин у відповідних водних витяжках. Можна 

констатувати стабілізацію якісного складу мінеральних речовин в пробі 

ґрунту Тр1 протягом літа - осені 2018 р. 

 

 

Рис. 6.4. Узагальнений вид залежностей коефіцієнтів ідентифікації 

досліджуваних зразків від пори року та від напрямку відбору проб. 

 

Отримані коефіцієнти ідентифікації коливаються в діапазоні (1-14), що 

вказує на значний розбіг концентрацій та якісного складу хімічно-

небезпечних речовин в досліджуваних водних витяжках та можливість 

виникнення НС техногенного характеру в східному напрямку від 

потенційного джерела НС.В свою чергу, це вказує на необхідність подальшої 

діяльності працівників ДСНС України щодо попередження НС [371]. 

Таким чином, розглянуто приклад застосування математичної моделі та 

інженерно-технічного методу попередження НС техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 

речовин в ґрунтах, які пропонується використовувати у всіх підрозділах 
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ДСНС України місцевого та регіонального рівнів підпорядкування в 

інтересах попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру та 

оптимізації профілактики їх виникнення на місцях. 

 

 

6.2. Впровадження розробленої математичної моделі та інженерно-

технічного методу попередження НС техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах. 

 

В роботі здійснено дослідження потенційного джерела НС на водні 

об’єкти [372]. Дослідження проведено протягом зими - осені 2019 р. 

Досліджувались проби природних вод-поверхневої води (ставок) та ґрунтової 

води -проби води з колодязів № 1, № 2, № 3 (глибина – до 10 м) й 

свердловини (глибина до 100 м).  

 Стан водних об’єктів досліджувавсь за показником мінералізації з 

використанням електрохімічного методу [373].  

Як видно (рис. 6.5) для води колодязя № 3 та ставка спостерігаються 

значні коливання мінералізації в межах 1000 - 20000 мг/л, пов’язані, скоріш 

за все, з значними коливаннями температури та, відповідно, замерзанням й 

таненням води у досліджуваних об’єктах. Більша наповненість колодязів 

№ 1, № 2 та глибина свердловини мінімізує зміни мінералізації води в цих 

об’єктах. Вода в свердловині має в 2,5 – 3 рази нижчі значення мінералізації 

порівняно з іншими пробами. 

Навесні спостерігається підвищення мінералізації в колодязі № 3, та у 

воді свердловини, пов’язане, ймовірно, із підняттям більш мінералізованих 

підземних вод до рівня води цих об’єктів. Незначний вплив забрудненого 

поверхневого стоку відмічається для води ставка. Коливання мінералізації в 

колодязях № 1 та № 3 мають малі значення.  
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Влітку знову спостерігається варіабельність значень мінералізації для 

води ставка та колодязя № 3. Скоріш за все, це спричинено підвищенням 

температури довкілля та випаровуванням частки води і, відповідно, 

збільшенням параметру мінералізації. 

 

 

Рис. 6.5. Значення мінералізації (мг/л) досліджуваних проб води 

протягом січня – листопада 2019 р.  

 

Восени має місце коливання значень мінералізації для води ставка та 

колодязя № 3, тоді як для інших водних об’єктів характерна більша 

стабільність.  

Можна також відмітити, що з високою вірогідністю колодязі № 1 та № 

2 наповнюються водою з одного й того самого водоносного горизонту, 

оскільки за весь досліджуваний період вони мають подібні значення 

мінералізації. Слід відмітити, що вживання води з усіх досліджуваних 

об’єктів, окрім свердловини, є небезпечним для здоров’я людини, оскільки 

для них спостерігається перевищення значень мінералізації в 2-3 рази від 

нормативного показника протягом досліджуваного періоду. Враховуючи 

значну відмінність всіх проб води за параметром мінералізації від води 
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свердловини, можна зробити припущення щодо негативного впливу 

техногенних факторів від промислових об’єктів. 

Загальна динаміка коливань мінералізації протягом січня – листопада 

2019 р. наведена на рис. 6.6 (де 1 – січень, 2 – лютий, 3 – березень, 4 – 

квітень, 5 – травень, 6 – червень, 7 – липень, 8 – серпень, 9 – вересень, 10 – 

жовтень, 11 – листопад). Як видно, для води зі свердловини практично 

відсутні сезонні впливи протягом досліджуваного періоду, Подібність змін і 

значень мінералізації води в колодязях № 1 та № 3 вказує на подібність їх 

складу та походження з одного водоносного горизонту. Різнонаправлені 

зміни мінералізації води колодязя № 3 та води зі ставка говорять про різні 

чинники впливу на їх стан.  

 

 

Рис. 6.6. Динаміка значень мінералізації (мг/л) досліджуваних проб 

води протягом січня – листопада 2019 р.  

 

Далі в роботі визначили коефіцієнт ідентифікації для досліджуваних 

проб води. Отримані результати наведено на рис. 6.7. 

Як видно (рис. 6.7) подібність хімічного складу у воді колодязів № 1 та № 2 

підтверджується подібністю коефіцієнтів ідентифікації в досліджуваний 

період. Хоча для води колодязя № 2 спостерігається більша стабільність 



240 

іонного вмісту. Очевидно, що для поверхневих вод та для маловодного 

колодязя № 3 коливання хімічного складу будуть більш значними внаслідок 

додаткового впливу природних чинників. В той же час має місце деяка зміна 

коефіцієнтів ідентифікації для води свердловини. Можна припустити, що 

внаслідок меншої кількості хімічних сполук в ній, ті домішки, що 

потрапляють до неї, спричиняють більші коливання коефіцієнтів 

ідентифікації, аніж для тих вод, де концентрація хімічних речовин вища. 

 

 

Рис. 6.7. Динаміка значень коефіцієнтів ідентифікації досліджуваних 

проб води протягом зими - осені 2019 р. 

 

Отримані коефіцієнти ідентифікації коливаються в діапазоні (0,2  - 1,4), 

що вказує на варіабельність кількісного та якісного складу хімічно-

небезпечних речовин в досліджуваних водах та можливі напрямки 

розповсюдження НС техногенного характеру від потенційного джерела НС. 

В свою чергу, це вказує на необхідність подальшої діяльності працівників 

ДСНС України щодо попередження НС [371]. 

Таким чином, розглянуто приклад застосування математичної моделі та 

інженерно-технічного методу попередження НС техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 
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речовин в ґрунтових водах, які пропонується використовувати у всіх 

підрозділах ДСНС України місцевого та регіонального рівнів 

підпорядкування в інтересах попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру та оптимізації профілактики їх виникнення на 

місцях. 

 

Висновки за шостим розділом 

 

1. Запропоновано варіант впровадження математичної моделі та 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах, які пропонується використовувати 

у всіх підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

місцевого та регіонального рівнів підпорядкування в інтересах попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру та оптимізації профілактики 

їх виникнення на місцях. 

2. Запропоновано варіант впровадження математичної моделі та 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах, які пропонується 

використовувати у всіх підрозділах Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій місцевого та регіонального рівнів підпорядкування в 

інтересах попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру та 

оптимізації профілактики їх виникнення на місцях. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В роботі вирішена важлива наукова проблема у сфері цивільного 

захисту, а саме – розроблено нові інженерно-технічні методи попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових 

водах в інтересах недопущення їх розповсюдження та переростання на більш 

значні рівні поширення.  

В результаті дисертаційного дослідження отримані наступні наукові 

результати:  

1. Проаналізовано сучасний стан попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об`єктах малотоннажного виробництва, який 

показує, що попередження цих надзвичайних ситуацій включає як 

широкопрофільний інформаційно-технічний підхід, так і вирішення окремих 

вузькопрофільних задач. На сьогоднішній день в світі відсутні єдині підходи 

з попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об`єктах 

малотоннажного виробництва, що вказує на необхідність розробки 

інноваційних інженерно-технічних методів попередження цих надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з аналізом окремих компонент навколишнього 

середовища в межах території функціонування даних об’єктів. 

Тому метою даної роботи є розробка нових інженерно-технічних 

методів попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 

речовин в ґрунтах та ґрунтових водах. 

2. Особливості процесу управління  надзвичайними ситуаціями 

техногенного характеру на об`єктах малотоннажного виробництва малого та  

середнього бізнесу визначаються відсутністю законодавчих чітко визначених 
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повноважень всіх суб’єктів моніторингу в системі цивільного захисту 

України. В той же час цей процес управління потребує швидких, недорогих 

та інформативних підходів до попередження та ідентифікації надзвичайних 

ситуацій на малотоннажних виробництвах. 

3. На основі математичної моделі виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного 

виробництва розроблено інженерно-технічний метод попередження 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. Він 

призначений для попередження надзвичайної ситуації техногенного 

характеру та дозволяє скоротити кількість наслідків цієї надзвичайної 

ситуації першого та другого рівнів пріоритетності і недопустити 

переростання останньої на місцевий рівень поширення небезпеки. Його 

використання передбачає виконання семи процедур, а саме: збір і 

систематизація даних щодо стану ґрунтів; формалізація систематизованих 

даних щодо стану ґрунтів; розв’язання окремої задачі з дослідження 

стабільності мінерального складу підземних вод; розв’язання окремої задачі з 

відбору проб ґрунту та приготування водної витяжки; розв’язання окремої 

задачі з вимірювання електропровідності проб ґрунту; прийняття 

управляючого рішення щодо стану ґрунтів; контроль виконання прийнятого 

рішення.. 

4. На основі математичної моделі виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва розроблено інженерно-технічний метод 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах. Він призначений для попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру та дозволяє скоротити кількість наслідків цієї 

надзвичайної ситуації першого та другого рівнів пріоритетності і не 

допустити переростання останньої на регіональний рівень поширення 
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небезпеки. Його використання передбачає виконання семи процедур, а саме: 

збір і систематизація даних щодо стану ґрунтових вод; формалізація 

систематизованих даних щодо стану ґрунтових вод; рішення окремої задачі з 

вибору показника стану води на території потенційної зони надзвичайної 

ситуації; рішення окремої задачі з вибору місць відбору проб води в зоні 

надзвичайної ситуації; рішення окремої задачі з вимірювання 

електропровідності проб ґрунтових вод; прийняття управляючого рішення 

щодо стану ґрунтових вод; контроль виконання прийнятого рішення. 

5. Створено дві лабораторні установки для перевірки розроблених 

математичних моделей та інженерно-технічних методів. Перша - лабораторна 

експериментальна установка для ідентифікації небезпечних речовин в 

ґрунтах, друга - експериментальна автоматизована установка для 

ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах. Результати всіх 

натурних експериментів, виконаних на цих експериментальних лабораторних 

установках, співпадають з результатами імітаційних досліджень, 

укладаються в довірчі інтервали, розраховані з вірогідністю 95 % за 

критерієм Стьюдента, що підтверджує достовірність розроблених 

математичних моделей та інженерно-технічних методів попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва. 

6. Запропоновано варіанти впровадження математичних моделей та 

інженерно-технічних методів на окремих об'єктах малотоннажного 

виробництва, які пропонується використовувати у всіх підрозділах ДСНС 

України місцевого та регіонального рівнів підпорядкування в інтересах 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру та оптимізації 

профілактики їх виникнення на місцях. 
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2020. 1(154). С. 298-305. (Стаття у науковому фаховому виданні України, 

включеному до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus та Ulrich's 

Periodicals Directory) 

67. Ільїнський О., Лобойченко В., Квасов В., Варламов Є., 

Захарченко Ю. Щодо особливостей державного інформаційного обміну під 

час виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. Комунальне 

господарство міст. 2020. 3(156). C. 170-179. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз Index 

Copernicus та Ulrich's Periodicals Directory) 

Особисто здобувачем виконано постановку проблеми, аналіз останніх 

досліджень і публікацій та сформульовано висновки в частині управління 

надзвичайними ситуаціями в Україні та в світі. 

68. Азаров С., Дивизинюк М., Лобойченко В., Мирненко В., 

Шевченко Р. Новые подходы к разработке комплексных методов 

гражданской безопасности. Journal of Scientific Papers «Social Development 

and Security». 2020. Т.10, №3. С. 51-63. (Стаття у науковому фаховому 
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виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз Crossref, 

BASE, Google Scholar, Ulrich`s web, ZENODO, Index Copernicus, Research Bib, 

DOAJ, World Cat) 

Особисто здобувачем запропоновано структуру комплексного 

інженерно-технічного методу з оцінки та попередження надзвичайних 

ситуацій. 

69. Лобойченко В.М. Формування окремих задач математичної 

моделі інженерно-технічного метода попередження надзвичайних ситуацій 

унаслідок аварій на технологічному обладнанні потенційно небезпечних 

об’єктів. Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та 

архітектура. 2019. Т. 6, № 152. С. 224-232. (Стаття у науковому фаховому 

виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз Index 

Copernicus та Ulrich's Periodicals Directory) 

70. Лобойченко В.М. Розробка процедури ідентифікації факторів 

небезпеки на об’єктах малотонажного хімічного виробництва. Проблеми 

надзвичайних ситуацій. 2019. № 2(30). С.176-186. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України, включеному до міжнародних наукометричних 

баз Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Research Bib, Google 

Scholar). 

71. Лобойченко В.М. Закономірності зміни мінералізації водних 

витяжок розораних ґрунтів Лозівського району Харківської області. Вісник 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2015. 

№ 12. С 67-76. (Стаття у науковому фаховому виданні України, включеному 

до міжнародної наукометричної бази Ulrich's Periodicals Directory). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

72. Лобойченко В.М. Идентификация природных вод со стабильным 

анионно-катионным составом. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 

2017. Випуск 5/2017 (106). С. 95-100. (Стаття у науковому фаховому виданні 

України) 
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73. Лобойченко В.М. Экспресс-идентификация природной воды со 

стабильным солевым составом. Екологічна безпека та природокористування. 

2017. № 3–4 (24). С. 67-73. (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

74. Лобойченко В.М., Васюков А.Е. Оценка сезонных колебаний 

минерального состава воды «Березовская» санатория «Берминводы». 

Екологічна безпека. 2017. № 2/2017 (24) С. 83-89. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, проведено розрахунки та сформульовано висновки. 

75. Лобойченко В.М., Жук В.Н. Оценка гидроэкологического 

состояния городских водоемов на примере Алексеевского пруда города 

Харькова. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2017. Вип. 4/2017 

(105). С. 74-81. (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, реалізовано задачу з вибору місць відбору проб води 

в зоні надзвичайної ситуації, здійснено аналіз їх електропровідності, 

сформульовано висновки. 

76. Лобойченко В.М., Райденко С.О. Моніторинг якості води р. Уди 

в Харківській області за показником мінералізації як складова її екологічної 

безпеки. Екологічна безпека. 2015. № 2(20). С. 19-25. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, реалізовано задачу з вибору місць відбору проб води 

в зоні надзвичайної ситуації, здійснено аналіз їх мінералізації та 

сформульовано висновки. 

77. Лобойченко В.М. Экспресс-оценка качества воды реки Мерефа и 

подземной воды «Березовская». Восточно-Европейский журнал передовых 

технологий. Экология. 2012. Т. 6, № 10 (60). С. 7-9. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України) 
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Патенти 

78. Патент на винахід № 120000 Україна. МПК 

(2019.01) G 01 N 27/00, G 01 N 15/00. Пристрій для визначення коефіцієнта 

ідентифікації водних розчинів / В.М. Лобойченко, О.Є. Васюков, 

В.А. Андронов; заявник та патентовласник Національний університет 

цивільного захисту України; заявка № a 201708183; заявл. 07.08.2015; опубл. 

10.09.2019, Бюл. № 17. 

Особисто здобувачем запропоновано ідею пристрою та формулу 

патенту, виконано розробку принципової схеми пристрою  

79. Патент на винахід № 103096 Україна. МПК 

(2013.01) G 01 N 27/00, G 01 N 15/00, G 01 N 33/18(2006.01). Спосіб 

ідентифікації водного розчину середньої та високої мінералізації 

/ О.Є. Васюков, В.А. Андронов, В.М. Лобойченко, А.В. Дрозд, 

С.Ю. Шекера; заявник та патентовласник Національний університет 

цивільного захисту України; заявка № а 201200566; заявл. 18.01.2012; опубл. 

10.09.2013, Бюл. № 17. 

Особисто здобувачем виконано розробку методики ідентифікації 

водного розчину середньої та високої мінералізації, запропоновано формулу 

патенту. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:  

80. Лобойченко В.М. Вирішення окремої задачі з ідентифікації 

небезпеки в рамках формування інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій. Dynamics of the development of world science. 

Abstracts of the 5th International scientific and practical conference (January 22-

24, 2020). Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. P. 679-683. (Форма 

участі – заочна). 

81. Лобойченко В.М. Розробка математичної моделі інженерно-

технічного методу комплексної оцінки та контролю наявності речовин 

техногенного забруднення. Сучасні напрями розвитку інформаційно-
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комунікаційних технологій та засобів управління. Тези доповідей десятої 

міжнародної науково-технічної конференції. 9-10 квітня 2020 року. Том 2: 

секції 3, 4. Баку – Харків – Жиліна, 2020. С. 85. (Форма участі – заочна). 

82. Лобойченко В.М., Стрілець В.М. Розробка алгоритму 

ідентифікації передумов поширення надзвичайних ситуацій унаслідок 

накопичення шкідливих речовин на хімічних об’єктах. Теорія і практика 

гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали ХІ 

Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. С. 42-45. (Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем виконано постановку проблеми та розроблено 

алгоритм ідентифікації передумов поширення надзвичайних ситуацій. 

83. Лобойченко В.М., Стрелец В.М. Разработка математической 

модели инженерно-технического метода предупреждения последствий 

чрезвычайных ситуаций, связанных с появлением в воде вредных веществ. 

Технологии ликвидации чрезвычайных ситуаций: сб. материалов VI 

Международной заочной научно-практической конференции. – Минск: УГЗ, 

2020. – С. 161-162. (Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем виконано постановку проблеми та розроблено 

математичну модель інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій. 

84. Лобойченко В.М. Идентификация опасностей в рамках 

математической модели инженерно-технического метода комплексной 

оценки и контроля техногенного загрязнения окружающей среды. Проблемы 

экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных 

материалов: сб. материалов VII международной заочной научно-

практической конференции. Минск : УГЗ, 2020.С. 112-113. (Форма участі – 

заочна). 

Особисто здобувачем розроблено математичну модель інженерно-

технічного методу попередження надзвичайних ситуацій. 
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85. Лобойченко В.М., Байдужий В.В., Груздова В.О. Дослідження 

стану окремих водних об'єктів Харківської області, що знаходяться під 

впливом техногенних факторів // Problems of Emergency Situations: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Національний 

університет цивільного захисту України, 2020.С. 374-376. (Форма участі – 

очна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан окремих водних об’єктів за 

показником мінералізації. 

86. Лобойченко В.М., Малько О.Д. Деякі аспекти державного 

управління екологічною безпекою у сфері цивільного захисту// Державне 

управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2019 р. Х.: Вид-

во НУЦЗУ, 2019. C. 138-140. (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем виконано постановку проблеми, аналіз останніх 

досліджень і публікацій та сформульовано висновки. 

87. Loboichenko V.М. Special Aspects of Express Identification the 

State of Natural Objects Using Conductometri cMethod. INTERNATIONAL 

CHEMISTRY & BIOLOGY CONFERENCE’19. 01-05 AUGUST 2019, SHARM 

EL SHEIKH- EGYPTTURKSH CHEMICAL SOCIETY PUBLISHING No: 39. 

p. 55. (Форма участі – заочна). 

88. Лобойченко В.М., Байдужий В.В., Груздова В.О. Прискорена 

оцінка стану водних об’єктів як складова запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій// Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, 

практика». – Харків: НУЦЗУ, 2019. – С. 41-43. (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан окремих водних об’єктів із 

застосуванням кондуктометричного методу. 

89. Лобойченко В.М. Розробка підходів до запобігання та 

ідентифікації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, 

пов’язаних із забрудненням гідросфери та літосфери // Розвиток цивільного 
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захисту в сучасних безпекових умовах: Матеріали 21 Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (за міжнародною участю). − Електронне 

видання комбінованого використання. – Київ: ІДУЦЗ, 2019. – С. 172-174. 

(Форма участі – заочна). 

90. Лобойченко В.М. Актуальность формирования инженерно-

технических методов предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

авариями на потенциально опасных объектах // Безопасность человека и 

общества: совершенствование системы реагирования и управления защитой 

от чрезвычайных ситуаций»: сб. материалов III Международной заочной 

научно-практической конференции. Минск : УГЗ, 2019. С. 52. (Форма участі 

– заочна). 

91. Лобойченко В.М. Експрес-аналіз природної води як складова 

ідентифікації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру . 

Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку : 

Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 

жовт. 2018 р. С. 271-272. (Форма участі – заочна). 

92. Лобойченко В.М., Мікоткін І.С. Дослідження поводження з 

твердими побутовими відходами в місті Куп’янськ як складова забезпечення 

його екологічної безпеки // Матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи 

розвитку», 10-11 жовтня 2017 року, Київ – 2017. - С. 263-264. (Форма участі – 

заочна). 

Особисто здобувачем проаналізовано вплив полігону твердих 

побутових відходів на стан ґрунтів. 

93. Вамболь В.В., Лобойченко В.М. Оценка экологического 

состояния распаханных земель Харьковского района (Украина) по 

показателю электропроводности // Culegere de articole științifice «Solul şi 

îngrăşămintele în agricultura contemporană. Conferinţă știinţifică internațională, 

consacrată aniversării a 120 de ani de la naşterea academicianului Ion Dicusar», 6-
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7 septembrie 2017, Chişinău, Republica Moldova, p. 301-306. (Форма участі – 

заочна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан досліджуваних ґрунтів за 

показником електропровідності. 

94. Лобойченко В.М., Васюков О.Є., Іванов Є.В. Щодо 

використання коефіцієнта ідентифікації для аналітичного контролю якості 

вод з постійним мінеральним складом // Збірник тез доповідей Київської 

Конференції з аналітичної хімії Сучасні тенденції. 2016. 18–22 жовтня 2016, 

Київ. – С.112. (Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем проаналізовано використання коефіцієнта 

ідентифікації на окремих зразках води. 

95. Лобойченко В.М., Ляховий О.О., Мікоткін І.С. Дослідження 

якості води Червонооскільського водосховища за показником мінералізації // 

Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика: збірка 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х.: НУЦЗУ, 

24 листопада 2016. С. 178. (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан досліджуваних проб води за 

показником мінералізації. 

96. Лобойченко В.М., Пилипенко В.О. Моніторинг стану водних 

об’єктів, що піддаються антропогенному навантаженню, як складова 

екологічної безпеки // Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України, 2014. – С. 223-226. (Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан окремих водних об’єктів, 

що знаходяться під антропогенним навантаженням. 

97. Лобойченко В., Шереверя М. Оценка состояния водных объектов 

при возникновении чрезвычайной ситуации по показателю минерализации // 

Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: сборник 

тезисов докладов Международной научно-практической конференции. – 

Минск: КИИ, 2013. С. 196.(Форма участі – заочна). 
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Особисто здобувачем проаналізовано стан окремих водних об’єктів за 

показником мінералізації. 

 

Наукові публікації, які додатково відображають результати 

дисертації: 

Патенти: 

98. Патент на корисну модель № 111077 Україна. МПК 

(2016.01) G 01 N 27/00, G 01 N 33/18 (2006.01). Спосіб експрес-ідентифікації 

водних розчинів середньої та високої мінералізації/ В.М. Лобойченко, 

О.Є. Васюков, Є.В. Іванов, В.В. Сабадаш; заявник та патентовласник 

Національний університет цивільного захисту України; заявка 

№ u 201605614; заявл. 24.054.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. 

Особисто здобувачем виконано розробку методики експрес-

ідентифікації водного розчину середньої та високої мінералізації, 

запропоновано формулу патенту. 
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ДОДАТОК Б 

Акти впровадження 
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