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Постановка проблеми.  Щороку  у світі 
зростає видобуток нафти, а також збільшується  
кількість надзвичайних ситуацій через розливи 
нафти і нафтопродуктів, що пов’язані із зношу-
ванням трубопровідного транспорту нафтової 
галузі і це негативно впливає на навколишнє 
середовище. Нафтове забруднення порушує  
природні процеси і взаємозв'язки, істотно змі-
нює умови проживання всіх видів живих орга-
нізмів і накопичується в біомасі. 

Масштабні розливи нафти неможливо пе-
редбачити заздалегідь, однак, у разі виникнення 
розливів, боротьба з ними повинна проводити-
ся усіма можливими і доцільними методами 
локалізації і ліквідації.  Необхідно відзначити, 
що кожна надзвичайна ситуація, обумовлена 

аварійним розливом нафти і нафтопродуктів, 
відрізняється певною специфікою.  

 
Аналіз досліджень і публікацій. Нафта та 

нафтопродукти (ННП) є одними з найпошире-
ніших речовин, що забруднюють воду. Аварій-
ні розливи нафти і нафтопродуктів, що мають 
місце на об'єктах нафтовидобувної та нафтопе-
реробної промисловості, транспортування цих 
продуктів завдають відчутної шкоди екосисте-
мам. За експертними оцінками на нафтопроми-
слах втрачається від 3 до 7% від усього обсягу 
видобутої нафти, причому більша частина ви-
ділених забруднюючих речовин – до 75% над-
ходить в атмосферу, 20% у водні джерела і 5% 
в ґрунт. Причому, кількість аварійних розливів 
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Проведено огляд сучасних методів ліквідації розливів нафти і нафтопродуктів на поверхні водних 
об’єктів суходолу. Багатофакторність системи "нафта – навколишнє середовище" ускладнює прийняття 
оптимального рішення щодо ліквідації аварійного розливу. Аналіз способів боротьби з наслідками розливів 
та їх результативність стосовно до конкретних умов дозволить в подальшому удосконалити існуючи спо-
соби та створити ефективну систему заходів, спроможну в найкоротші терміни ліквідувати наслідки 
аварійних розливів нафти і нафтопродуктів і звести до мінімуму економічні збитки. В роботі розглянуто 
способи ліквідації аварійних розливів нафти: дана характеристика найпоширеніших: механічного, фізико-
хімічного, біологічного методів, визначено переваги та недоліки кожного з них. Проаналізовано технології, 
пристрої та засоби, що використовуються. Зроблений висновок, що для водотоків параметр часу стає 
пріоритетним: перші заходи з ліквідації аварійних розливів нафти та нафтопродуктів, незалежно від ха-
рактеру аварійного розливу, повинні бути спрямовані на локалізацію плям, щоб уникнути поширення забру-
днення і зменшення площі забруднення. 

Ключові слова: методи ліквідації, розливи нафти, водні об’єкти.  
 
Проведен обзор современных методов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на поверхности 

водных объектов суши. Многофакторность системы "нефть – окружающая среда" усложняет принятие 
оптимального решения по ликвидации аварийного разлива. Анализ способов борьбы с последствиями разли-
вов и их результативность применительно к конкретным условиям позволит в дальнейшем усовершенство-
вать существующие способы и создать эффективную систему мер, способную в кратчайшие сроки ликви-
дировать последствия аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и свести к минимуму экономические 
убытки. В работе рассмотрены способы ликвидации аварийных разливов нефти: дана характеристика 
наиболее распространенных: механического, физико-химического, биологического методов, определены 
преимущества и недостатки каждого из них. Проанализированы технологии, устройства и средства, ис-
пользуемые. Сделан вывод, что для водотоков параметр времени становится приоритетным: первые ме-
роприятия по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, независимо от характера аварий-
ного разлива, должны быть направлены на локализацию пятен, во избежание распространения загрязнения 
и уменьшения площади загрязнения. 

Ключевые слова: методы ликвидации, разливы нефти, водные объекты. 
 
In the article the modern liquidation methods of oil spill and oil products on the water bodies’ surface were 

reviewed. Multifactorial system "oil – environment" makes it difficult to select the optimal spill liquidation methods. 
Analysis of ways of dealing with the consequences of spills and their effectiveness for specific conditions will 
continue to improve existing methods and to establish an effective system of measures to eliminate the consequences 
of emergency spills of oil and oil products and to minimize economic losses. In the article the liquidation methods of 
oil spills were analyzed: the characteristics of the most common mechanical, physicochemical, biological methods, 
their advantages and disadvantages were considered. The applied technologies, devices and tools were analyzed. It 
was concluded that time is a priority parameter: the first measures for liquidation of emergency spills of oil and oil 
products, irrespective of the emergency character, shall be directed at the localization of patches to prevent spread 
of contamination and reduce pollution. 

Key words: liquidation methods, oil spills, water bodies. 
 



Транспорт та зберігання нафти і газу 
 

 73 ISSN 1993–9965 print 
ISSN 2415–3524 online 

Науковий вісник ІФНТУНГ 
2016.  № 1(40) 

 
 

нафти і витоків нафтопродуктів щорічно збіль-
шується не пропорційно зростанню видобутку, 
а значно швидше [1]. 

Дана робота є аналізом праць провідних 
вчених, таких як: В.А. Акимов, Т. Вайссер,  
Л.С. Венцюлис, А.И. Вилкован, Ю.Л. Воробьев, 
В.К. Гвоздиков, Н.Б. Градова, В.М. Зайцев, 
В.М. Захаров, К.В. Квитко, А.Е. Кузнецов, 
С.В. Лушников, А.В. Сидоров, Ю.И. Соколов, 
В.Д. Филатов, М.В. Чеботаева, М. Энгельхарт 
М.И. Янкевич. 

 
Висвітлення невирішених раніше час-

тин загальної проблеми. Успішної ліквідації 
розливів нафти перешкоджає недостатня роз-
робка ефективних методів та розрахунку необ-
хідних сил і засобів з урахуванням геоклімати-
чних умов. Крім того, для водотоків параметр 
часу стає пріоритетним. Вирішення зазначених 
проблем можливе на основі застосування удо-
сконалених сучасних методів ліквідації аварій-
них розливів нафти (АРН). Аналіз методів, тех-
нологій, пристроїв та засобів дозволить забез-
печити прийняття рішення з урахуванням па-
раметру часу, характеристик місцевості, погод-
них умов і масштабів забруднення по локаліза-
ції та ліквідації аварії внаслідок (АРН). 

 
Метою даної статті є дослідження стану, 

проблем та перспектив використання існуючих 
методів ліквідації аварійних розливів нафти на 
водних об’єктах. 

 
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів.  

Методи ліквідації 
При виборі методу ліквідації розливу ННП 

потрібно виходити з наступних принципів: 
• всі роботи повинні бути проведені у най-

коротші строки; 
• проведення операції з ліквідації розливу 

ННП не повинно завдати більшої екологічної 
шкоди, ніж сам аварійний розлив. 

Існує кілька методів ліквідації розливу 
ННП: механічний, фізико-хімічний та біологіч-
ний. Розглянемо детальніше методи ліквідації 
розливу ННП і їх недоліки. 

Одним з головних методів ліквідації роз-
ливу ННП є механічний збір нафти. Найбільша 
ефективність досягається в перші години після 
розливу. Це пов'язано з тим, що товщина шару 
нафти залишається ще досить великою. (При 
малій товщині нафтового шару, великій площі 
його поширення та постійному русі поверхне-
вого шару під впливом вітру і течії, процес від-
ділення нафти від води досить ускладнений). 

Механічний метод 
Для збору нафти на воді механічними спо-

собами можуть бути застосовані два основних 
типи нафтозбірних робіт: 

- стаціонарний збір нафти, при якому за-
стосовують бонові огородження для локалізації 
і ліквідації нафтових плям, починаючи з джере-
ла розливу або на відстані від нього, або у від-
критій водоймі чи поблизу берега; 

- пересувний спосіб збору нафти, при яко-
му застосовуються забортові скімери [2]. 

 
Бонові огородження 
Бонові огородження (рис. 1) призначені 

для: 
- обмеження поширення забруднення на 

водній поверхні; 
- локалізації, переміщення та збору нафти у 

разі виникнення розливу; 
- огородження забрудненої нафтою тери-

торії під час проведення очисних робіт. 
 Плавучі бонові огородження виготовлені 

із спеціального матеріалу, що володіє високою 
міцністю, стійкістю до дії кислот, лугів, нафти і 
нафтопродуктів. Вони мають високу міцність і 
забезпечують швидкість їх буксирування до 
трьох вузлів, а конструкція з'єднань забезпечує 
оперативне розгортання бонових огороджень і 
максимальний опір вітровим і хвильовим нава-
нтаженням [3]. 

Плавучі бонові огородження за цільовим 
призначенням поділяються на три класи: 

1-й клас – бони для використання на міл-
ководді, зокрема на річках. Бон – це полотнище 
з синтетичної тканини, у верхній частині якого 
знаходяться циліндричні поплавці з спіненого 
пінопласту, а в нижній – баластний ланцюг, що 
також сприймає навантаження при натягу ого-
рожі; 

2-й клас – бони для прибережної зони мо-
рів і озер, перекриття входів у гавані, портів, 
акваторій судноремонтних заводів. Це – стаціо-
нарна плаваюча огорожа, яка являє собою по-
рожнистий металевий бар'єр каплеподібного 
перерізу. Бар'єр має всередині горизонтальну 
повздовжню перетинку, яка ділить його внут-
рішню порожнину на дві частини: верхню – 
непроникну, надає огорожі плавучості,  нижню 
– проникну, яка заповнюється водяним балас-
том і утримує огорожу в вертикальному поло-
женні; 

3-й клас – бони для використання у відкри-
тому морі. 

Бонові огородження найбільш ефективно 
затримують нафтопродукти, якщо вони встано-
влені перпендикулярно до напрямку течії і ефе-
ктивно працюють, коли швидкість течії не пе-
ревищує 0,2-0,6 м/с. При швидкості течії вище 
зазначеної, нафтопродукти можуть потрапляти 
під бони. У нижній частині бона на межі розді-
лу «нафта – вода» підвищується турбулентність 
потоку, що призводить до дроблення (емульгу-
вання) шару нафтопродуктів, часткового їх від-
риву і перенесення через огородження. Необ-
хідно пам'ятати, що з досягненням критичної 
швидкості течії води (або руху бона при тра-
ленні) утримування нафтопродуктів не зале-
жить від висоти підводної частини, тобто при 
значних швидкостях течії води нафтопродукти 
будуть прориватися навіть при більшій глибині 
занурення бонового захисту [1, 3]. 

Ефективна система механічного вилучення 
розлитої нафти вимагає наявності належного 
обладнання і спеціально навченого персоналу, а 
також умов, сприятливих для утримування, 
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збору, відкачування, перекачування і зберіган-
ня нафти та нафтовмісних відходів. Зрештою 
вся зібрана розлита нафта повинна бути належ-
ним чином утилізована згідно із застосовними 
вимогами і нормативами. 

 
Скімери 
Нафтозбірні пристрої, або скімери, при-

значені для збору нафти безпосередньо з пове-
рхні води. Залежно від типу і кількості нафто-
продуктів, що розлилися, погодних умов, за-
стосовуються різні типи скімерів, як за конс-
труктивним виконанням, так і за принципом дії. 

За способом пересування або кріплення 
нафтозбірні пристрої поділяються на: 

- самохідні; 
- ті, що встановлюються стаціонарно;  
- буксировані і переносні на різних плаву-

чих засобах.  
За принципом дії: 
- порогові; 
- олеофільні; 

- вакуумні;  
- гідродинамічні [ 2,3]. 
Скімер пороговий (СП) (рис. 2) призначе-

ний для збору з поверхні води світлих нафто-
продуктів, різних мастил і сирої нафти. Скімер 
виготовлений з алюмінієвого сплаву АМг5 на 
базі пневмоприводного насоса [4]. 

Скімер пороговий виготовляється в двох 
варіантах: 

- з жорстким корпусом; 
- зі знімними надувними плавучостями (з 

нафтостійкого полівінілхлориду). 
Для приведення скімера в дію необхідно 

повітря, стиснене під тиском 6-8 бар. (Зі зни-
женням тиску повітря, але не нижче ніж до  
3,5 бар скімер зберігає працездатність, але зни-
жується продуктивність). Для використання 
порогового скімера СП-6 автономно (не з суд-
на, забезпеченого стисненим повітрям) можли-
ва комплектація силовим блоком (електро- або 
дизелькомпресором). 

 

 
Рисунок 1 – Бонові огородження 
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Олеофільні скімери (рис. 3) застосовують-
ся для збору нафтопродуктів з поверхні води 
(річка, озеро, нафтовідстійнки, тощо). Осна-
щуються щітковими, дисковими або барабан-
ними швидкознімними валами або їх комбіна-
ціями: щітковий плюс дисковий вал, дисковий 
плюс барабанний і т. д. Щітки використову-
ються для збору в'язких нафтопродуктів, диски 
та барабани – менш в'язких. Коефіцієнт збору 
нафти з водних поверхонь – 95% , кількість за-
хоплюючої  води – 5%. Вали і пристрій, що від-
качує нафту, приводяться в дію потоком гідра-
влічної рідини, яка захоплюється валами, ство-
рюваних силовою установкою. Гідравлічна си-
лова установка може бути з електричним, бен-
зиновим або дизельним приводом [5]. 

Вакуумні нафтозбірники (рис. 4) також до-
сить ефективні. Такі пристрої працюють на ос-
нові вакуумних насосів, які ефективно і досить 
швидко всмоктують плівки нафти і нафтопро-

дуктів з водної поверхні. Ці скімери також 
очищають воду від нафти і нафтопродуктів, 
після цього її знову зливають у річку. Дані при-
строї відрізняються від інших легкістю конс-
трукцій і невеликими габаритами. Це дозволяє 
легко і швидко їх транспортувати [6]. 

Гідродинамічні скімери (рис. 5) засновані 
на використанні відцентрових сил для поділу 
рідини різної густини води і нафти. До цієї гру-
пи скімерів також умовно можна віднести при-
стрій, що використовує в якості приводу окре-
мих вузлів робочу воду, що подається під тис-
ком гідротурбіни, обертає нафтовідкачуючі на-
соси і насоси пониження рівня за порогом, або 
гідроінжектором, що здійснюють вакуумування 
окремих порожнин. Як правило, в цих нафто-
збірних пристроях також використовуються 
вузли порогового типу [7]. 

У реальних умовах в міру зменшення тов-
щини плівки, пов'язаної з природною трансфо-

 
Рисунок 2 – Скімер пороговий ( СП -6) 

 

 
Рисунок 3 – Олеофільний скімер 
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рмацією під дією зовнішніх умов, і у міру збору 
ННП, різко знижується продуктивність ліквіда-
ції розливу нафти. Також на продуктивність 
впливають несприятливі зовнішні умови. Тому 
для реальних умов ведення ліквідації аварійно-
го розливу продуктивність, наприклад, порого-
вого скімера, потрібно приймати рівною  
10-15% продуктивності насоса. 

Збір нафти з поверхні води за допомогою 
скімера для збору нафтопродуктів, на сього-
днішній день знаходить широке застосування, 
все це тому, що даний пристрій дуже простий в 
експлуатації, а також є екологічно безпечним. 

Успішний збір нафти скімерами обмежу-
ється такими чинниками як: несприятливі по-
годні умови, в'язкість нафти, вплив течіїї та 
хвиль. Поширення та фрагментація нафтової 
плями обмежують кількість нафти, яку можна 
зібрати за певний період часу, що отримав на-
зву «швидкість забору». Здатність системи ви-
бірково збирати нафту може мати велике зна-
чення у випадку обмеженої вмісткості баку для 
накопичення нафти. Додатковим обмежуючим 
фактором є потужність насоса, що впливає на 
відстань, на яку нафта може бути переміщена в 
накопичуючий бак. Пропускна здатність, кое-
фіцієнт забору нафти і продуктивність збору 
нафти – це виявлені при випробуваннях робочі 

характеристики, від яких залежить потенційна 
ефективність системи збору. Кожна з цих хара-
ктеристик істотно залежить від показника 
швидкості забору [8]. 

Фізико-хімічний метод 
 В основі фізико-хімічного методу ліквіда-

ції розливів ННП лежить використання диспер-
гентів і сорбентів. 

Диспергенти 
Диспергенти  являють собою спеціальні 

хімічні речовини, що застосовуються для акти-
візації природного розсіювання нафти з метою 
полегшення її видалення з поверхні води рані-
ше, ніж розлив досягне більш екологічно ураз-
ливого району. 

Диспергенти застосовуються в складних 
умовах, коли механічний збір ННП утруднений 
або неможливий, тобто при глибині понад 10 
метрів, температурі води нижче 5 °C і темпера-
турі зовнішнього повітря нижче 10°C. Диспер-
генти дають змогу оперативно ліквідувати роз-
ливи. Також їх використання можливе спільно з 
різними технічними засобами. До недоліків ди-
спергентів відносяться токсичність і обмеже-
ність застосування за температурою [9]. 

Деякі чинники, що свідчать на користь за-
стосування диспергентів: 

 
Рисунок 4 – Вакуумний скімер 

 

 
Рисунок 5 – Гідродинамічний скімер Магнум -100 
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- застосування диспергентів зменшує 
вплив розливів нафти на берегові лінії, місця 
проживання птахів та представників тваринно-
го світу і т. д. за рахунок запобігання контакту з 
нафтою; 

- можливість застосування в умовах течій, 
причому дані умови посилюють ефективність 
застосування диспергентів, в той час як інші 
альтернативні варіанти (механічне видалення), 
стають неефективними; 

- застосування диспергентів дозволяє шви-
дко обробити великі площі, що є основною пе-
ревагою цього методу, оскільки навіть невелика 
кількість розлитої нафти може охопити велику 
акваторію; 

- дозволяє проводити швидкі, економічні 
заходи з ліквідації наслідків розливу нафти у 
віддалених районах; 

- прискорює природний процес біодегра-
дації, багаторазово збільшуючи поверхню кон-
такту бактерій з нафтою; 

- знижує прилипання нафти;  
- доповнює інші технології, що використо-

вуються при ліквідації розливу нафти, і в пев-
них умовах є більш ефективним порівняно з 
іншими [10]. 

За складом і характерним особливостям 
диспергенти поділяться на три типи: 

 До першого типу відносяться диспергенти, 
засновані на водних розчинах, застосованих у 
складі синтетичних миючих засобів. Дисперге-
нти цього типу добре розчиняються у воді і 
можуть використовуватися в концентрованому 
вигляді і в розчинах. Застосовувати їх можна 
тільки за допомогою спеціальних установок, 
розміщених на плавзасобах. Іншим недоліком 
диспергентів цього типу є те, що вони мало-
ефективні при обробці в'язких і тих нафтопро-
дуктів, що швидко випаровуються.  

 До другого типу диспергентів відносять 
речовини, добре розчинні в нафтопродуктах. Ці 
препарати володіють високою активністю. 
Ефективність дії препарату збільшується за ра-
хунок того, що розчинник розбавляє нафту і 
знижує її в'язкість, тим самим сприяючи про-
никненню поверхнево-активних речовин до 
складу в'язкої маси. Диспергент наносять на 
поверхню нафтової плями з борту плавучого 
транспорту. 

 До третього типу диспергентів відносяться 
концентрати, що складаються з високоефектив-
них неіоногенних поверхнево-активних речо-
вин. Ці концентрати можна використовувати 
для розсіювання нафти. Вони володіють висо-
кою активністю. Диспергенти цього типу мож-
на розбавляти в спеціальних розчинниках. За-
стосовують їх як в концентрованому вигляді, 
так і у водних розчинах 10-15 % концентрації.  

 В даний час широке застосування знайшли 
диспергенти другого та третього типів, як най-
більш активні. В залежності від умов обробки і 
властивостей зібраних нафтопродуктів викори-
стовують той або інший тип диспергента.  

В Україні випускаються  диспергенти дру-
гого типу: марки ОМ-6, ЕПН-5 і ДН-75.  

До диспергентів третього типу можна від-
нести: ВР110 WD фірми «Брітіш Петролеум», 
Корексит 9527 фірми «Ексон» та інші диспер-
генти, що випускаються в Данії, Швеції, Японії 
та інших країнах. 

 В даний час використовують диспергенти, 
які дозволяють утворювати емульсію з нафти і 
морської води з розміром крапель близько 1 
мкм. Дрібні краплі швидше біологічно розкла-
даються, тому, при ліквідації нафтових розли-
вів доцільно отримувати дрібнодисперсну ему-
льсію. За допомогою поверхнево-активних ре-
човин проводиться також збір нафти за рахунок 
збільшення ними поверхневого натягу на межі 
розділу вода-нафта, що сприяє стягання плями 
нафти, збільшення товщини шару і зменшення 
площі плями [12]. 

Сорбенти 
Для локалізації розливів ННП обґрунтова-

но застосування і різних порошкоподібних, 
тканинних або бонових сорбуючими матеріа-
лів. Сорбенти при взаємодії з водною поверх-
нею починають негайно вбирати ННП, макси-
мальне насичення досягається в період перших 
десяти секунд (якщо нафтопродукти мають се-
редню щільність), після чого утворюються гру-
дки матеріалу, насиченого нафтою. 

Спосіб нанесення сорбенту на водну пове-
рхню та під нафтову пляму – з допомогою роз-
пилювача бункерного типу з використанням як 
носія повітря (комплектується компресором) 
або води (комплектується насосом). 

Освоєно виробництво сорбентів багатора-
зового користування для збору розлитої нафти 
(нафтопродуктів) з поверхні води, ґрунту, аж до 
видалення райдужної плівки. Сорбенти утри-
муються на поверхні води, не тонуть, добре 
сорбують нафту при температурах від 0 до 
30°С. Випускаються в різній формі - рулонах, 
матах, серветках і використовуються в залеж-
ності від умов. Мати армовані волокнами з по-
ліпропілену і призначені для використання в 
якості плавучих нафтопоглинаючих бонових 
загороджень (тралів) різної конструкції. Сорб-
ційна ємність становить 15-20 кг нафти на 1 кг 
адсорбенту. Регенерація (віджим нафти) до 10 
циклів знижує ємність на 1-2 кг. Загальний об-
сяг збору нафти – на 1 кг адсорбенту до 150 кг 
нафти. Використані сорбенти можуть застосо-
вуватися як паливо, гідроізоляційний матеріал. 

Найбільш складним у технологічному ас-
пекті є очищення водних поверхонь від плава-
ючої нафти з допомогою гідрофобних плаваю-
чих сипких сорбентів - збирачів. Зазвичай наф-
тосорбент пневматичним пристроєм розпоро-
шується на забруднену водну поверхню і після 
поглинання нафти збирається механічними за-
собами, наприклад, сітчастим черпаком або 
спеціальним сепаратором. 

Незважаючи на отримання первинного 
екологічного ефекту – розриву суцільного плів-
кового забруднення, сорбції розчинених і ему-
льгованих нафт, сорбенти мають і суттєвий не-
долік – вимагають збору та утилізації, які не 
завжди на практиці здійсненні. 
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Характеристика деяких сорбентів нафти і 
нафтопродуктів наведено в таблиці 1 [10]. 

До переваг сорбентів відносяться незалеж-
ність застосування від зовнішніх умов і мініма-
льні витрати на зберігання і транспортування. 

В Україні широко використовується висо-
коефективний нафтовий сорбент «Еколан» [12]. 

Він є екологічно чистим адсорбентом, що 
дозволяє ефективно і швидко видаляти наслід-
ки розливів нафти і продуктів її переробки з 
поверхні відкритих водоймищ. Сорбент працює 
при різних температурах під час проведення 
екстрених аварійних і планових очисних захо-
дів з подальшим біорозкладанням. 

Біологічний метод 
Біологічний метод використовується після 

застосування механічного та фізико-хімічного 
методів при товщині плівки не менше 0,1 мм. В 
основі біологічного методу лежить поняття 
біоремедиації. 

Біоремедиація – це технологія очищення 
нафтозабрудненого грунту і води, в основі якої 
лежить використання спеціальних, вуглеводоо-
кислюючих мікроорганізмів або біохімічних 
препаратів. Кількість мікроорганізмів, здатних 
асимілювати нафтові вуглеводні, відносно не-
велика. Насамперед, це – бактерії, в основному 
представники роду Pseudomonas, і певні види 
грибків і дріжджів. У більшості випадків всі ці 
мікроорганізми є жорсткими аеробами. 

Існують два основних підходи до очищен-
ня забруднених територій за допомогою біоре-
медиації: 

- стимуляція локального ґрунтового біоце-
нозу; 

- використання спеціально відібраних мік-
роорганізмів. 

Стимуляція локального ґрунтового біоце-
нозу заснована на здатності молекул мікроор-
ганізмів до зміни видового складу під впливом 
зовнішніх умов, в першу чергу субстратів хар-
чування. 

Найбільш ефективне розкладання ННП 
відбувається в перший день їх взаємодії з мік-
роорганізмами. При температурі води 15-25 °С 
і достатньої насиченості киснем мікроорганіз-
ми можуть окислювати ННП зі швидкістю до 2 
г/м2 водної поверхні за день, однак при низьких 
температурах бактерійне окислення відбуваєть-
ся повільно, і нафтопродукти можуть залиша-
тися у водоймах тривалий час - до 50 років [13]. 

 Вуглеводоокислююча група мікроорганіз-
мів природного походження дуже різноманітна. 

Найбільш активні бактеріальні штами належать 
до роду: Pseudomonas, Arthrobacter, 
Rhodococcus, Acinetobacter, Flavobacterium, 
Corynebacterium, Xanthomonas, Alcaligenes, 
Nocardia, Brevibacterium, Mycobacterium, 
Beijerinkia, Bacillus, Enterobacteriaceae, 
Klebsiella, Micrococcus, Sphaerotilus. Серед ак-
тиноміцетів увагу привертає численний рід 
Streptomyces. З дріжджів виділяють рід Candida 
і Torulopsis[14]. 

Одна з сучасних технологій очищення на-
фтовиливів – біокомпостування. Це керований 
біологічний процес розкладання (окислення) 
нафтових вуглеводнів спеціалізованої мікро-
флорою до безпечних для людини сполук окису 
вуглецю, органічної речовини біомаси і води. 
Біокомпостування проводиться на стаціонарних 
або тимчасових спеціальних майданчиках – в 
оформлених грядах-буртах, які складаються з 
структурних матеріалів – тирси, торфу. Ефек-
тивність цього процесу досягається підтриман-
ням потрібного тепловологого режиму компос-
ту, співвідношенням азотно-фосфорних компо-
нентів, вмістом кисню та кількістю нафтоокис-
люючої мікрофлори. Цей процес займає 2-4 мі-
сяці. 

Особливості методу біокомпостування: 
• спочатку проводиться сортування – вида-

лення сторонніх предметів з осадів, подрібнен-
ня великих шматків. Нафтові шлами перемі-
шують і розміщують на облаштованому майда-
нчику; 

• далі вносяться стабілізатори, структура-
тори, мінеральні добрива, біологічні активні 
композиції; 

• в процесі біодеструкції спеціально підго-
товлені люди періодично проводять зволожен-
ня і розпушування компосту. 

 
Висновки 

 
Багатофакторність системи "нафта – навко-

лишнє середовище" часто ускладнює прийняття 
оптимального рішення щодо ліквідації аварій-
ного розливу. Однак аналізуючи способи боро-
тьби з наслідками розливів та їх результатив-
ність стосовно до конкретних умов, можна 
створити ефективну систему заходів, яка до-
зволить в найкоротші терміни ліквідувати нас-
лідки аварійних розливів ННП і звести до міні-
муму екологічну шкоду. Незалежно від харак-
теру аварійного розливу нафти і нафтопродук-
тів  перші заходи з його ліквідації повинні бути 

Таблиця 1 – Характеристика сорбентів нафти и нафопродуктів 

Сорбент Коефіцієнт  
нафтопоглинання Час вбирання, с Плавучість Ефективність  

очистки, % 
Гумова крихта 1:4 60 Не тоне 92 
Текстильний 1:16 60 Не тоне 99,98 
Горошок 1:0,7 - Не тоне 98,93 
Пінополіуретан 1:6 30 Не тоне 83 
Перліт 1:3 30 Не тоне 82,5 
Тирса 1:1 30 Не тоне 67 
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спрямовані на локалізацію плям, щоб уникнути 
подальшого поширення забруднення нових ді-
лянок і зменшення площі забруднення.  

В подальших дослідженнях нами заплано-
вано удосконалити спосіб ліквідації розливів 
нафти у водотоках шляхом встановлення боно-
вого огородження, що складається з труби, за-
кріпленої нерухомо на берегах ріки. Бонове 
огородження представляє собою трубу, напри-
клад, виконану у вигляді тканинного рукава. З 
однієї сторони бонове загородження заглушене, 
а другою стороною приєднане до насоса. Вста-
новлена на поверхні води труба, підтримується 
поплавками  таким чином, що внутрішня пове-
рхня його труби співпадає з рівнем поверхні 
води  у ріці. Перфорована труба встановлюєть-
ся на поплавках  паралельно до бонового ого-
родження вище по течії ріки, нерухомо крі-
питься до берега  і сполучається з піногенера-
тором. Протилежна сторона цієї перфорованої 
труби заглушена. Поплавки  забезпечують 
встановлення  перфорованої труби  необхідну 
висоту h над рівнем поверхні води  у ріці. Через 
отвори у перфорованій трубі подається піна по 
напрямку течії ріки на нафтову пляму. Віддаль 
між боновим огородженням  і перфорованою 
трубою  вибирається в залежності від швидко-
сті течії ріки та типу піни, яка застосовується 
для руйнування структури нафтової плями і 
утворення пінонафтової суміші.  Насос створює 
розрідження у трубі бонового огородження і 
відкачує через односторонні отвори і внутрі-
шню порожнину бонового огородження  піно-
нафтову суміш  і з поверхні води подає її у від-
стійник.  

Технічний результат від застосування спо-
собу ліквідації розливів нафти у водотоках по-
лягає у забезпеченні ефективного видалення 
нафти і нафтопродуктів з поверхні води у ріці 
та високої продуктивності очищення. 
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