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Описано методи та устаткування, які зменшують забруднення довкілля стічними водами, що має 
екологічне, соціальне та народногосподарське значення. Основні методи очищення стічних вод від н\п і за-
вислих, що використовуються в нафтогазовому комплексі, це фізичні та фізико-хімічні і рідко біологічні. 
Для очищення пластових вод від н\п і завислих використовують технології, які описані в літературі, є ме-
тод відстою в земляних і горизонтальних відстійниках, а на бурових установках цей відстій відбувається в 
амбрах. Реальна ефективність очищення стоків цим методом складає 50-60% від нафтопродуктів і 60-70-
% від завислих, а ХСП-55-65%. Методи очищення розливів нафтопродуктів на поверхні ґрунтів чи морів 
включають покриття їх різними сорбентами з їх наступним збором та спалюванням,що також є неефек-
тивним. Для підвищення ефективності очищення забруднених середовищ на основі проведених експеримен-
тальних досліджень розроблено удосконалені технології очищення стічних вод від нафтопродуктів та 
устаткування – тонкошаровий відстійник, фільтр-адсорбер. Запропоновані заходи дають змогу підвищи-
ти ступінь очищення стоків до 75-85%, що зменшить викиди в довкілля, а значить підвищити рівень еколо-
гічної безпеки промислових об’єктів. 

Ключеві слова: техногенні відходи, пластова вода, технології водоочищення, устаткування, фільтру-
вання, відстійник, екологічна безпека.  

 
Описаны методы и оборудование, которые уменьшают загрязнение окружающей среды сточными 

водами, что экологическое, социальное и народнохозяйственное значение. Основные методы очистки сто-
чных вод от н\п и взвешенных, используемые в нефтегазовом комплексе, это физические и физико-
химические и редко биологические. Для очистки пластовых вод от н \ п и взвешенных используют техноло-
гии, которые описаны в литературе, является метод отстоя в земляных и горизонтальных отстойниках, 
а на буровых установках этот отстой происходит в амбры. Реальная эффективность очистки стоков 
этим методом составляет 50-60% от нефтепродуктов и 60-70 % от взвешенных, а ХСП-55-65%. Методы 
очистки разливов нефтепродуктов на поверхности почвы или морей включают покрытие их различными 
сорбентами с их последующим сбором и сжиганием, также неэффективно. Для повышения эффективнос-
ти очистки загрязненных сред на основе проведенных экспериментальных исследований разработаны усо-
вершенствованные технологии очистки сточных вод от нефтепродуктов и оборудования - тонкослойный 
отстойник, фильтр-адсорбер. Предложенные меры позволяют повысить степень очистки стоков до 75-
85%, что уменьшит выбросы в окружающую среду, а значит повысить уровень экологической безопаснос-
ти промышленных объектов. 

Ключевые слова: техногенные отходы, пластовая вода, технологии водоочистки, оборудование, фильт-
рация, отстойник, экологическая безопасность.  

 
The paper describes methods and equipment that reduce the pollution by sewage, which has environmental, 

social and economic importance. Basic cleaning methods of wastewater from oil and suspended particles that are 
used in the oil and gas complex are the physical and physicochemical and rarely biological ones. To clean the res-
ervoir water from oil and suspended particles using technologies that are described in the literature is the method 
of sludge in earthen and horizontal cesspools, and the rigs on tapes place this crap in an amber. The real effective-
ness of wastewater treatment from oil using this method is 50–60%, and 60–70% of suspended particles from 
chemical consumption of oxygen – 55–65%. Methods for cleaning up oil spills on the soil and sea surface include 
their coverage by different sorbents with their next collection and incineration, which is also inefficient. To improve 
the efficiency of contaminated environment on the basis of the conducted experimental research developed were the 
advanced technologies of wastewater purification from oil and equipment – thin-layer tank, filter-adsorber. Pro-
posed measures allow to increase the degree of effluent to 75–85%, which will reduce emissions into the environ-
ment, and thus improve the environmental safety of industrial facilities. 

Keywords: industrial waste, aquifer reservoir, purification technologies, equipments, filtration, cesspool, envi-
ronmental safety. 
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Розвиток цивілізації супроводжується тех-
нічним прогресом виробництва товарів, послуг, 
який пов'язаний з використанням природних, 
енергетичних ресурсів, що спричиняє виник-
нення складних екологічних і соціальних про-
блем. 

Зростання обсягів використання природ-
них ресурсів, їх вичерпання та деградація [1] 
обумовлюють необхідність розробки і реаліза-
ції стратегії і тактики невиснажливого приро-
докористування і постійного контролю за змі-
нами у ході природних і антропогенних проце-
сів для інтегрального управління природними 
ресурсами та станом навколишнього середови-
ща. Оцінюючи санітарно-гігієнічну ситуацію, 
що останнім часом склалася на території дер-
жави і в нашій області зокрема [2], можна конс-
татувати, що все населення так чи інакше під-
падає під вплив шкідливих факторів:  

- забруднення атмосфери;  
- забруднення гідросфери;  
- техногенне забруднення ґрунту. 
Промислове виробництво товарів та урба-

нізація спричиняють утворення великої кілько-
сті стічних вод, а тому важливою проблемою 
сьогодення є очищення стічних вод [3], оскіль-
ки їх скид без належного очищення приведе до 
глобального забруднення усіх водних ресурсів 
нашої планети. Переробка сировинних ресурсів 
у товарний продукт з використанням застарілих 
технологій, супроводжується виділенням вели-
кої кількості відходів, що не утилізуються, а  
накопичуються і забруднюють довкілля [4].  

Отже, раціональному (невиснажливому) 
природокористуванню, основою якого є враху-
вання законів розвитку природи та формування 
безпечних умов життєдіяльності людини, жи-
вих організмів, – альтернатив  немає. 

На основі даних [5, 6] за 2010 рр. кількість 
шкідливих викидів в атмосферу, стічних вод в 
водні ресурси та відходів 1-3 класу, що збері-
гаються в Україні і деяких областей, зокрема в 
Західному регіоні, та проведених нами розра-
хунків щодо вищевказаних викидів на одну 
особу, згідно з нормативним показником ЄС, 
наведена в таблиці №1. 

Згідно з даними [7] в Україні у 2010 р. кі-
лькість «недостатньо» очищених вод, які були 
скинуті у водні об’єкти, склала 2555 млн. м3, 
що підтверджує недостатню потужність існую-
чих очисних споруд та їх низьку ефективність. 

Загальна кількість стічних вод, які щорічно 
скидаються у водойми області, становить  
89,11 млн.м3 [8],  які містять шкідливі інгреді-
єнти – завислі, нафтопродукти, органічні спо-
луки та солі хрому. 

Забезпечення безпечних умов водокорис-
тування гідросферою (річки, озера) обумовлено 
законом України «Про охорону навколишнього 
середовища» і регламентується «Правилами 
охорони поверхневих вод від забруднення стіч-
ними водами» [9]. Методи очищення стічних 
вод різних галузей в основному описуються за 
загальною технологією з використанням устат-
кування за схемою: механічний фільтр – реак-
тор – коагулятор – відстійник – фільтр тонкої 
очистки.  

В основному на території Прикарпаття 
розташовані підприємства  енергетичної, наф-
тогазовидобувної, переробки нафти і газу, ма-
шиноприладобудівної, електронної, хімічної, 
целюлозо-паперової та шкірпереробної галузей. 

Залежно від галузей промисловості вико-
ристовуються певні технологічні схеми очи-
щення стічних вод, що описані у монографії 
[10], патентах та інших інформаційних джере-
лах. У зарубіжній публікації [11] описані мето-
ди очищення промислових стічних вод, які за-
бруднені різними шкідливими компонентами. 

Стічні води, що утворюються на підприєм-
ствах нафтопереробної промисловості [12] міс-
тять нафту, нафтопродукти, механічні домішки, 
солі, деемульгатори та інші домішки, які під-
даються механічній, фізико-хімічній та біологі-
чному очищенню. Ступінь очищення з окремих 
забруднюючих компонентів не відповідає нор-
мативним показникам, тому що на цих об’єктах 
використовується застарілі конструкції фільт-
рів, а робота фільтрів з  дрібнозернистою загру-
зкою не автоматизована, що вимагає затрат ча-
су на її регенерацію та великої кількості людей 
для їх обслуговування. 

На підприємствах машинобудівної і елект-
ронної галузей Прикарпаття [13] наявні підроз-
діли гальванічного покриття та травлення мета-
лів, де утворюються стічні води і шлами водо-
очищення. Стічні води, що містять Хром(VІ), 
який за токсичністю є екологічно небезпечним, 
є особливо небезпечні, враховуючи те, що во-
допостачання населених пунктів Прикарпаття 
забезпечується, в основному, з відкритих вод-
них ресурсів. Контроль  якості води (кількості 

Таблиця 1 – Розрахунок викидів на одну особу 

Викиди 
в атмосферу,  

тис. тон 

Стічні не очищені  
води, млн/м3 

Наявність відходів  
1-3 класу в сховищах,  

тис. тонн 

Протягом 
2010 р. 

Всього одну особу, 
кг 

Всього особу, м3 Всього одну особу, 
кг 

Україна 6678,0 157,8 265,8 6,28 20587,7 486,7 
Ів-Франк. обл. 224,9 38.1 15,4 2,61 55,2 9,4 
Львівська обл. 246,3 31,6 21,5 4,48 37,5 4,8 
Закарпатська . 87,1 18,5 9,8 2,09 0,4 0, 85 

 
 



Наука — виробництву 
 

 147 ISSN 1993—9973.  Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.  2013.  № 2(47) 
 

забруднень) найчастіше, згідно з [14], прово-
дять за показником – хімічне споживання кис-
ню (ХСК). Найбільшого поширення у практиці 
очищення стічних вод набули методи механіч-
ного відстоювання – відокремлення завислих 
часток під дією сили тяжіння у природних або 
штучних відстійниках, а також для механічного 
відділення завислих – процес фільтрування че-
рез перегородку.  

Для вилучення шкідливих компонентів з 
стічних вод, що негативно впливають на якість 
водойм, у які скидають стічні води, до допус-
тимих норм,  використовують різні фізико-
хімічні технології очищення [15], що включа-
ють один чи декілька з приведених вище і ниж-
че методів. 

Біологічний метод доочищення стічних вод 
[16] проводиться після механічної очищення, 
при якій окислюються і руйнуються органічні 
речовини в штучно створених умовах під дією 
аеробних мікроорганізмів та проводять в аеро-
тенках, де насичують воду Оксигеном з повіт-
ря, а також подають мікродобавки для живлен-
ня мікроорганізмів. Ефективність очищення 
складає 80-95%, але енергетичні затрати великі 
і процес проходить у вузькому інтервалі темпе-
ратур 15-40оС. Процес доочищення стічних вод 
методом флотації [17] включає насичення стіч-
ної води повітрям від компресорів з наступною 
дегазацією у флотаційній камері. Ступінь очи-
щення складає 65-88%, а затрати електроенергії 
є значними [18], оскільки тільки 25% поданого 
для насичення повітря використовується для 
процесу очищення. На заводах України і 
Росії  в основному використовують методи гра-
вітаційного відстоювання і біологічний метод 
очищення [19], які є енергоємними, тому що 
затрати електроенергії для подачі повітря в ае-
ротенки є значні, а ступінь очищення складає 
не більше 65-75 % за показником ХСК. 

В нафтогазовидобувній галузі використо-
вуються методи гравітаційного очищення (від-
стійники) стічних вод для закачки в нафтогазо-
ві пласти для підвищення пластового тиску, що 
приводить до витіснення нафти і газу на повер-
хню землі [20]. Результати досліджень показу-
ють, що ступінь очищення складає 68-71%. У 
разі проливу нафтопродуктів на поверхню 
ґрунту чи води вуглеводні створюють нафтові 
забруднення [21]. За результатами спостере-
жень та досліджень встановлено, що протягом 
декількох днів до 25% легкі нафтопродукти 
зникають за рахунок випаровування та розчи-
нення, а важкі фракції біологічно та хімічно 
руйнуються тривалий час,  що приводить до  за-
бруднення  довкілля. Основним методом очи-
щення стічних та пластових вод у нафтовидо-
бувній та інших галузях є процес відстоювання, 
який вимагає відведення під відстійники вели-
ких територій і супроводжується виділенням 
забруднюючих компонентів в атмосферу[22]. 
Цей метод характеризується низькою ефектив-
ністю (ступінь очищення від завислих часток, 
нафтопродуктів (н/п) 35-50 % та довготриваліс-
тю. При розробці нафтових і газових родовищ 
для очищення бурових стічних вод рекоменду-

ється спосіб (пат. 16529 України, С 02 F 1/56. ), а 
за патентом 65066 України, В 04 С 5/12 «Спосіб 
відділення нафтопродуктів з водонафтових су-
мішей» шлами водоочищення накопичуються, а 
після завершення робіт піддаються захоронен-
ню.  

 На підприємствах машинобудівної галузі 
[23] технологічні схеми очисних споруд вклю-
чають піско- та нафтоуловлювачі,  засипні фі-
льтри, які забезпечують 87-89% очищення стіч-
них вод від Н/П і 65-68% від важких металів, 
але це недостатньо для скиду у водойми. 

Таким чином, ефективність очищення сті-
чних вод різними методами в середньому скла-
дає 55-83%  [24], а тому дослідники удоскона-
люють процеси водоочищення у напрямку роз-
робки та реконструкції устаткування і водоочи-
сних споруд. Характеристика відомого устат-
кування і водоочисних споруд з очищення стіч-
них води приведено нижче.  

У технологічних схемах водоочищення на 
підприємствах використовують, в основному, 
згідно [25], таке устаткування: піско- та нафто-
уловлювачі, горизонтальні відстійники, засипні 
фільтри, аеротенки, які забезпечують певний 
ефект очищення стічних вод, але не завжди да-
ють можливість їх повторного використання в 
оборотній системі водозабезпечення підприєм-
ства чи відповідають за вмістом забруднень 
вимогам для скиду у водойми. Основними апа-
ратами процесів водоочищення є відстійники та 
фільтри. Методи гравітаційного очищення сті-
чних вод, які проводяться в відстійниках від-
критого типу, використовуються в нафтовидо-
бувній галузі [26], ступінь очищення є не висо-
ка (50-60%) та займають великі площі сільсько-
господарських земель, а тому вони є об’єктами 
забруднення довкілля. В основному до всіх 
технологічних схем водоочищення входять від-
стійники різних конструкцій, в яких відбува-
ються процеси відокремлення завислих під ді-
єю сили тяжіння. Детальний опис конструкцій 
відстійників, які, в основному, є ємностями з 
вертикальною перегородкою в кінцевій частині, 
наведено в [27]. Відомо [28], що горизонтальні 
відстійники займають великі території (всеред-
ньому 1000 м2) та є відкритими, що спричиняє 
виділення забруднень в атмосферу та забруд-
нення довкілля. У публікаціях [29] наведено 
позитивні результати очищення стічних вод з 
використанням тонкошарових відстійників 
розміром близько 50 м2, які на практиці в Укра-
їні майже не використовуються. 

Для очищення стічних вод найбільш ши-
роке застосування мають апарати та споруди, 
що працюють за принципом фільтрації стічних 
вод. Ефективність очищення стічних вод на та-
ких установках різна і всередньому вона скла-
дає 75-85%. В огляді [30] описані різні типи 
процесу фільтрування стічних вод і встановле-
но, що швидкість фільтрування, висота фільт-
руючої перегородки і час фільтрації через філь-
труючу перегородку фільтра до проскакування 
завислих і розчинних шкідливих компонентів є 
важливими параметрами процесу фільтрування. 
У публікації [31] проаналізовано різні методи 
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інтенсифікації очищення  стічних вод фільтру-
ванням, але процес відділення завислих з вико-
ристанням нових матеріалів для завантаження 
перегородки, через яку стічна вода очищається 
від нерозчинних і розчинних інгредієнтів , вва-
жається найпростішим. Для очищення природ-
них і стічних вод, в основному, використовува-
ли в якості фільтруючого матеріалу кварцевий 
пісок [32]. 

За останні десятиріччя минулого тисячо-
ліття на основі проведених досліджень [33] 
крім кварцевого піску запропоновано викорис-
товувати активоване вугілля, цеоліт (клинопти-
лоліт) та інші природні (модерніт, спалені по-
роди) і штучні (піностирол, дроблений керам-
зит, антрацит та ін.) матеріали. 

Способи і технології очищення стічних вод 
проводяться в установках [34], які відрізняють-
ся тим, що кожна установка використовує один 
основний процес очищення - механічний, біо-
логічний, каталітичний або фізико-хімічний, а 
інші стадії є додатковими. Ефективність очи-
щення стічних вод на певних установках різна і 
в середньому  складає 75-85 %. Для проведення 
процесів адсорбційної очищення відома уста-
новка [35], де використовують різне обладнан-
ня, але основним апаратом є адсорбер. 

У процесах відокремлення завислих також 
використовують різні конструкції фільтрів [36]. 
Oднак відомі конструкції фільтрів з стаціонар-
ним шаром адсорбента мають серйозний недо-
лік-нерівномірний розподіл потоку газу чи рі-
дини через загрузку фільтруючого матеріалу, 
швидке заповнення міжзеренного простору, 
недостатнє відмивання фільтруючого заванта-
ження та труднощі з перезавантаження у випа-
дку зношення чи втрати сорбційної здатності.  

Для ліквідації наслідків пролитих нафто-
продуктів на водної поверхні основним є зме-
ншення площі забруднення. Для цього викори-
стовують плавучі засоби (катери, баржі, кораб-
лі) [37], які за допомогою плаваючих канатів та 
сорбційних матеріалів обмежують площу наф-
тового плями. Використання сорбційних мате-
ріалів для очищення від нафтопродуктів описа-
но в [38], де вказано, що такі матеріали є ефек-
тивними для очищення від нафти і солей. На-
приклад, від невеликої кількості нафто масло-
продуктів використовують торф, а потім з до-
помогою плавучого засобу збирають з поверхні 
води і, розділивши на фільтрі, використовують 
як паливо після відповідної просушки. Іншим 
сорбентом, але більш дорогим, є активоване 
вугілля [39]. Для очищення великих площ вод-
ної поверхні застосовують "вспученый" перліт, 
а технологія його використання при очищенні 
така ж, як торфу чи вугілля [40]. Очищення во-
дної поверхні від похідних нафтопродуктів (де-
емульгатори, СОЖ, органічні розчинники) про-
водяться з використанням плавучих засобів з 
барабанним фільтром, який має на своїй повер-
хні пористий матеріал (бутадієн-стирольний), 
що сорбує нафтопродукти, які виділяються при 
стискуванні матеріалу [41]. Крім вище вказаних 
сорбентів для очищення води від нафтопродук-
тів, запропоновано [42]: суміш – 70-80%-го 

природного шунгіту та 10-30% вуглеводневого 
волокна; суміш дрібнодисперсного коксу (дві 
частини) і відходів електродного виробництва 
(десять частин); відходи виробництва азбесто-
вого картону; дрібнодисперсний сланець; сопо-
лімер полівінілового спирту і поліакрилнітри-
лу; волокнистий нітрон; бавовняні відходи ват-
ного виробництва, відходи резинової промис-
ловості; полівінілхлориду в хлорній формі, су-
міш залізовмісної окалини та кремнійорганіч-
ної сполуки – метилсиліконату натрію та інші. 
У деяких випадках для більш ефективного 
очищення водної поверхні до сорбентів дода-
ють поліакриламід [43], а який забезпечить ві-
докремлення емульсії. Для доочищення стічних 
вод найчастіше використовують фільтри з пе-
регородкою, який складається з ємності, що 
розділена перегородкою, на яку завантажується 
фільтруючий матеріал. Фільтр для очищення 
води складається з корпуса, в нижній частині 
якого розміщена перегородка, що заповнена 
шарами різних матеріалів з різною питомою 
вагою і величиною зерен, дренажний пристрій і 
підвідний та відвідний патрубки, але ефектив-
ність його низька та тривалість відмивання за-
вантаження довготривала, що не дає змоги 
очищувати великі кількості води.  

Відомі установки очищення, які містять 
ємкості вхідної води, озонаторні агрегати, еже-
кційні змішувачі, адсорбційні фільтри очищен-
ня, контактні колони, резервуари очищеної во-
ди та насоси і технологічні трубопроводи 
обв’язки вищеприведеного устаткування. Такі 
установки  є складними в експлуатації та над-
звичайно енергомісткими. Згідно з патентом 
України №42983А (МПК С 02 F 1/461) запро-
поновано спосіб каталітичного очищення води, 
де передбачена додаткова обробка води в бак-
терицидному пристрої, що теж збільшує енер-
гозатрати на очищення води. Особливо великі 
енергозатрати при використанні установок для 
очищення стічних вод озоном, оскільки витрати 
його, як активного окиснювача, збільшуються в 
декілька разів у зв’язку з тим, що він окиснює 
всі наявні домішки в стічній воді, а деякі з них 
присутні в межах допустимих норм для стічних 
вод і не потребують окиснення. 

В патенті №45867 (Україна, МПК 
С02F1/24,  С02F 3/32) запропонований ком-
плекс для очищення води біологічне очищення 
стічних вод відбувається в устаткуванні, яке 
вміщає решітки різної конструкції (горизонта-
льні, ялинкоподібні), що переміщаються в апа-
раті для очищення, на яких імобілізовані мік-
робактерії. Стічні води в результаті контакту з 
мікробактеріями очищаються від певних шкід-
ливих компонентів, однак  недостатньо, оскіль-
ки мікроорганізми ефективно розкладають 
тільки певні шкідливі інгредієнти та вимагають 
певних умов процесу (температура і швидкість 
протікання води через них).  

Аналіз існуючих процесів водоочищення 
та їх апаратурного оформлення (устаткування) 
показує, що для проведення процесів водоочи-
щення використовують спеціальне устаткуван-
ня і споруди, а енергозатрати (електроенергія) 
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при цьому складають близько 30-35% собівар-
тості очищення. Отже, наведені вище техноло-
гії очищення стічних вод  та конструкції устат-
кування у реальних умовах дають змогу досяг-
нути 45-70% ступеня  очищення  від шкідливих 
компонентів. У залежності від забруднень, які 
наявні у стічній воді, в сучасних наукових до-
слідженнях рекомендуються реагентні та адсо-
рбційні методи, в яких застосовують високова-
ртісні реагенти-коагулянти, окиснювачі і нові 
фільтраційні та адсорбційні матеріали, що при-
ведено нижче. 

Автор [44] запропонував заходи для забез-
печення  екологічної безпеки методом абсорб-
ції органічних розчинників з стічних вод, які 
основані на проведені процесів очищення стіч-
них вод, забруднених двох компонентними си-
стемами – гексан-етилацетат, циклопентаном-
гексан, ізопропанол-гексан, методом адсорбції 
на приробних адсорбентах – бентоніт, глауко-
ніт, палигорськіт. У роботі [45] досліджено 
зменшення забруднення  навколишнього при-
родного середовища відпрацьованими мотор-
ними оливами абсорбційними методами з до-
помогою розчинників-сольвенту, толуолу та 
введення деемульгатора. Авторка [46] дослі-
джувала очищення стічних вод від органічних 
забрудників методом адсорбції на різних сор-
бентах та встановила, що найбільш ефективно  
відбувається зменшення барвника комплексно 
активованим цеолітом клиноптіолітом  за 
трьохступеневою протитечійною схемою, а 
ступінь очищення складає 85-93%. Однак такі 
схеми є громіздкими та енергоресурсозатрат-
ними. Дисертаційна робота [44] Павлюк Л.І.  
присвячена удосконаленню технології очищен-
ня нафтовмісних стічних вод сорбентами рос-
линного походження.  

У дисертаційній роботі приведено дослі-
дження, а в авторефераті [45] коротко описано 
удосконалення методів очищення стічних вод, 
які найбільше забруднюють водні ресурси 
краю. Для підприємств Прикарпаття розробле-
но устаткування з новими конструкційними 
елементами та нові фільтраційно-адсобційні 
матеріали для фільтруючого завантаження, які 
одержані з техногенних відходів. Результати 
проведених досліджень свідчить, що найефек-
тивніше пластові води ВАТ «Прикарпатського 
УБР» від н/п можна очищати, використовуючи 
відстійники з похилими площинами від механі-
чних домішок і нафтопродуктів та доочищен-
ням у фільтрі-адсорбері на ВММ фракцією  
2-7 мм з напрямом фільтрування знизу-угору. 
Такий метод дає змогу підвищити ступінь очи-
щення від механічних домішок з 66,1 до 82,3 %, 
а  від нафтопродуктів до 86,3–92,1%. На основі 
проведених досліджень розроблено нову конс-
трукцію тонкошарового відстійника (патент 
5740, Україна, МПК В 01 D 25/00), яка має де-
кілька додаткових нових конструктивних еле-
ментів. Аналіз одержаних результатів лабора-
торних досліджень з очищення стічних вод та 
теоретично-прикладні дослідження показали, 
що зміна величини кута нахилу блоку похилих 
площин у тонкошаровому відстійнику з 30 до 

45 градусів, підвищує ефективність відділення 
завислих частинок на 51,5-75,8 %.  

Значний вплив на довкілля мають стічні 
води ВАТ „Нафтохімік Прикарпаття“, які за-
бруднені нафтопродуктами та сульфідами. На 
основі аналізу результатів проведених експе-
риментальних та теоретичних досліджень [51] з 
очищення різних стічних вод методом їх фільт-
рації через завантаження з ВММ розроблена 
нова конструкція фільтра-адсорбера (патент 
27668, Україна, МПК В 01 D 35/02), яка впро-
ваджена на ННПЗ. Фільтр-адсорбер включає 
нові конструктивні елементи: шламову трубу, 
додаткову верхню перегородку, нижню перего-
родку конічної форми, фільтрувальні елементи 
жолобкового типу та інші. Шламова труба пра-
цює за принципом „сифона“, що підвищує ефе-
ктивність роботи фільтра за рахунок автомати-
чного періодичного відмивання механічних та 
інших забруднень з фільтрувального заванта-
ження. Для комплексного розв’язання пробле-
ми очищення стоків і перероблення утвореного 
шламу розроблений новий спосіб очищення 
стоків (патент 28030, Україна, МПК С 02 F 
3/24), і перероблення шламів водоочищення, 
який відрізняється від відомих тим, що обидва 
процеси відбуваються одночасно. Спосіб мож-
на реалізувати в універсальній установці очи-
щення стоків та перероблення утворених шла-
мів (патент 48053, Україна, МПК С 02 F 1/00). 
Отже, новий спосіб  та універсальна установка 
дають змогу: уникнути зайвих затрат на збір 
шламу, його перевезення та відведення нових 
площ для його зберігання; утилізувати шлами 
водоочищення з одержанням гранул будівель-
но-теплоізоляційних матеріалів (БТМ). У випа-
дку встановлення установки на рухомій плат-
формі вона стає мобільною і її можна викорис-
товувати для очищення аварійних викидів сто-
ків чи з полігонів побутових відходів. 

.На основі статистичних даних і звітності 
по формі 2 ТП пов. та 2 Тп-водгосп та інших 
проведений розрахунок інтегрального показни-
ка екологічної безпеки (ІПЕБО) для трьох під-
приємств – №1-ТЕЦ, №2-«Нафтоперегонка», 
№3-«Шкірпродукція», які відносяться до різних 
галузей виробництва одержали наступні ре-
зультати. Встановлено, що ІПЕБО для трьох 
вищевказаних об’єктів, відповідно 71, 56, 45 за 
2006 р. підвищиться до 75, 61, 52 відповідно, 
який розрахований з використанням формули 
для оцінки екологічної безпеки на різних під-
приємствах, яка приведена у публікації [52]. 
Вказані величини ІПЕБО одержано з врахуван-
ням зменшення викидів в атмосферу від утилі-
зації шлаків, золи, шламів та впровадженні 
вдосконалених технологій водоочищення і об-
ладнання.  

Отже, всі наведені вище результати  дослі-
джень вказують на те, що фільтруванням через 
ВММ та впровадженням устаткування з новими 
конструктивними елементами досягається під-
вищення ефективності очищення стічних вод 
виробництва різних галузей, і, відповідно, під-
вищення ІПЕБО підприємств на 1,8-2,1 балів, а 
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відтак населених пунктів, регіону і України за-
галом. 

 
ВИСНОВКИ 

 
1.  Наявні технології очищення стічних вод 

є  енергоресурсозатратними, недостатньо ефек-
тивними, що стримує їх промислове застосу-
вання і зумовлює подальше забруднення до-
вкілля, яке стає загрозливим для життя людини.  

2. Фільтрація стічних вод різних галузей 
виробництва через ВММ зменшує вміст шкід-
ливих компонентів (нафтопродукти, завислі) на 
60–88% за рахунок механічних і сорбційних 
процесів, які відбуваються на поверхні ВММ. 

3. Нові конструкційні елементи устатку-
вання очисних споруд, а саме: 

–  похилі  площини тонкошарового від-
стійника дають змогу підвищити ступінь очи-
щення стічних вод від завислих часток 87-90 %, 
нафтопродуктів – 75–95 %, ХСК – 82-96 %; 

– труба-сифон в фільтрі-адсорбері ефекти-
вність фільтра у процесі відмивання забруднень 
з фільтрувального завантаження, а конічна пе-
регородка і фільтрувальні елементи жолобково-
го типу підвищують ступінь очищення стічних 
вод в середньому на 15-20 %. 

4. Вуглецево-мінеральні матеріали  у про-
цесах  очищення стічних вод за рахунок сорб-
ційних  властивостей  відносно сірководню та 
сульфурвмісних сполук дають змогу підвищити  
ступінь очищення від H2S до 80-85%. 

5. У результаті впровадження нових техно-
логій  і устаткування водоочищення та викори-
стання нових матеріалів, що утворені  перероб-
ленням золошлаків ТЕС та шламів водоочи-
щення, у процесах водоочищення на різних 
об’єктах викиди в гідросферу, техносферу зме-
ншуються.  Це підвищує рівень екологічної 
безпеки окремих об’єктів на 1,5-2,1 бали, а очі-
куваний річний еколого-економічний ефект від 
впровадження запропонованих нових і удоско-
налення наявних технологій, устаткування ли-
ше на Прикарпатті становить близько  
850 тис. грн/рік.  
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