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УДК: 65,66,74, 262, 339,349,467, 477, 502,504,533,538,539,541-

543,546,551,574,577,613-617,621,622,625,627,628,631-

633,658,661,663,669,678,681,963 

 

 

Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-

нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-

вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція)  

Харків, 2019. - 193 с.  

 

Друкується за рішенням оргкомітету конференції. 

 

Конференцію присвячено Всесвітньому дню охорони праці, 

який в 2019 році проводиться під девізом «Безпечне та здоро-

ве майбутнє праці» 

 

В збірнику наведені матеріали щорічної міжнародної нау-

ково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. 

Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» 

(студентська секція), які висвітлюють проблеми екологічної 

та техногенної безпеки; сучасні маловідходні, енерго- та ре-

сурсозберігаючі технології; методи очистки господарсько-

побутових та промислових, проблеми охорони повітряного 

басейну; управління промисловими та побутовими відходами, 

їх утилізація; екологічні проблеми регіонів. 

 

 

 

Матеріали друкуються у авторській редакції і відповідність за 

їх редагування несуть автори. Оргкомітет конференції прете-

нзії з цього приводу не приймає.  

  

Збірник матеріалів упорядкували: Лебедєва О.С.  

                             

Відповідальний за випуск:             Юрченко В.О. 
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вод як "відмінні", "дуже чисті" води з тенденцією наближення 

до категорії "дуже добрих", "чистих" 

Загальна вербальна характеристика вод лиманів Тузловсь-

кої групи - клас якості ІІ, категорія 2, субкатегорія 2 (1) 

"Дуже добрі", "чисті" води з ухилом до категорії "відмінних", 

"дуже чистих" «задовільні», «слабо забруднені» води. Такі 

результати свідчать про те, що води лиманів знаходяться в 

задовільному стані, але якщо не вживати заходів щодо по-

кращення стану , то якість вод буде погіршуватись. 

Література 

1. Методика встановлення і використання екологічних 

нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України 

/ Романенко В. Д., Жукинський В. М., Оксіюк О. П. та ін;  Ки-

їв: ЗАТ ВІПОЛ,  2001. 48 с. 

2. Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. Ме-

тодика екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями / Київ: Символ, 1998.  28 с.  

 

 
Саченко І.С., магістр, Вовкодав Г.М., к.х.н., доцент 

Одеський державний екологічний університет 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД ЛИМАНІВ ТУЗЛОВСЬКОЇ 

ГРУПИ ЗА ІНДЕКСОМ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ (ІЗВ) 

 

На півдні Одеської області в  межиріччі  Дунаю та Дністра 

в межах Татарбунарського району Одеської області розташо-

вані так звані лимани Тузлівської групи. Ця група лиманів ві-

дноситься до таких, що епізодично сполучаються  з морем 

[1]. Води цих лиманів відносяться полігалинної групи. 

Методика оцінки якості води за індексом забрудненості 

води (І3В) була рекомендована для використання підрозділам 

Держкомгідромету. Гідрохімічний індекс забрудненості води 

є комплексним показником якості води [2].  

За  період 2013-2017 рр за даними спостережень було ро-

зраховано ІЗВ по таким домішкам як: розчинений кисень, 

БСК5, нафтопродукти, феноли, азот амонійний та азот нітрит-
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ний. Визначення індексу забруднення вод вважається 

найбільш доступним методом комплексної оцінки забрудне-

ності водних об’єктів, який базується на показниках хімічно-

го складу води. 

Протягом досліджуваного періоду загальний рівень заб-

руднення за середніми значеннями індексу забруднення ко-

ливається в межах від «чиста» (ІІ клас якості води) до «дуже 

брудна» (VІ клас якості).  

Проведена екологічна оцінка якості вод лиманів Тузловсь-

кої групи дала змогу оцінити ситуацію, що склалася в до-

сліджуваному водному об’єкту, і класифікувати її за ступе-

нем придатності для основних видів водоспоживання. 

За еколого-санітарними показниками води лиманів Туз-

ловської групи характеризуються наступним чином. У водах 

лиману вміст кисню коливався від 8,48 (2015 р) до 10,72 

(2013 р) мгО2/дм
3
. Тобто, за цим показником вода у різні 

періоди досліджень відносилася як до дуже чистої, так і чи-

стої. За середньоарифметичними показниками насичення 

розчиненим киснем води лиману за період досліджень 2013-

2017 рр (більше 6 мг/дм
3
) були дуже чисті (1 категорія 

якості). 

Концентрація загального азоту у водах змінювалася від 

1,49 (2015 р) до 1,85 (2010 р) мг/дм
3
. За середньоарифметич-

ними даними води лиманів за весь період досліджень відно-

сились до 4 категорії якості – помірно забруднені. 

Значення показників концентрації фенолів в водах лиманів 

за досліджуваний період не перевищували значення гранич-

но-допустимої концентрації (ГДК 0,001 мг/дм
3
).  

Проаналізувавши усі дані спостережень за період 2013- 

2017 роки можна зробити висновок, що в водах лиманів Туз-

ловської групи домішки фенолів не перевищують гранично-

допустиму концентрацію. Перевищення БСК5 спостерігались 

лише в 2016 році на одному створі. Загалом якість води для 

рибогосподарських потреб у  лиманах не завжди відповідає 

нормам та потребує очищення, особливо від надмірної кон-

центрації фосфору. 



 148 

Оцінка якості води проводилась за ІЗВ для рибогоспо-

дарських ГДК. Проаналізувавши дані гідрохімічних 

вимірювань показників якості поверхневих вод за 2013-2017 

роки можна зробити наступні висновки:  найпоширенішими 

забруднюючими речовинами є феноли та загальний фосфор; 

перевищення органічних речовин з БСК5 у водах лиманів є не 

значними, причиною цього перевищення є скид недостатньо 

очищених побутових вод здравницями, які в великій кількості 

розташовані на узбережжі та розвинута система ведення 

сільського господарства; забруднення фенолами відбувається 

завдяки антропогенним джерелам забруднення, якими є 

підприємства комунального господарства і сільськогоспо-

дарські підприємства; кисневий режим впродовж до-

сліджуваного періоду був задовільним, та був не нижче зна-

чення ГДК – 6 мгО2/дм
3
.  

Література 

1. Сафранов Т. А., Тучковенко Ю. С. // Актуальные про-

блемы лиманов северо-западного Причерноморья: Коллек-

тивная монография  / Под ред. Ю.С. Тучковенко, Е. Д. Гоп-

ченко. Одесский государственный экологический универси-

тет.  Одесса: ТЭС, 2011.  224 с. 

2. Пелешенко В.І. Загальна гідрохімія: підручник / Київ: 
Либідь, 1997.  382 с. 

 

 
Хорина И. А., ст., Тарасова Г. И., д.т.н., проф. 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В. Г. Шухова 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛЯНОЙ 

КРАСКИ НА ОСНОВЕ ТМО 

 

Сахарная промышленность является ресурсоемким произ-

водством. Источником крупнотоннажных отходов и ценных 

побочных продуктов, которые представляют собой свекло-

вичный жом, дефекат, транспортерно-моечный осадок (ТМО) 

и другие.  


