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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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Пономаренко Т.М., магістр, Вовкодав Г.М., к.х.н., доцент 

Одеський державний екологічний університет 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ ТА 

РОЗРАХУНОК ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

ПРИ ПРОЦЕСАХ ПЕРЕСИПАННЯ НА КАР’ЄРАХ 

Територія Помошнянского кар'єра знаходиться в районі 

села Кирилівка Добровеличківського району Кіровоградської 

області 

Відстань від джерел викидів гірничодобувного вироб-

ництва кар'єра до кордону найближчої житлової забудови 

становить понад 1000 м, мінімальна відстань від джерел 

ПДСУ до села Кирилівка - 750 м. 

За санітарної класифікації  санітарно-захисна зона від дже-

рел гірничодобувного виробництва підприємства, з урахуван-

ням проведення підривних робіт на кар'єрі, становить 1500 

метрів (клас І А) [1]. 

Помошнянскій кар'єр спеціалізується на видобутку при-

родного каменю (граніту) вибуховим способом в кар'єрі і 

производсва щебеню на дробильно-сортувальному ділянці. 

Бурові роботи виконуються буровим верстатом швид-

кісного буріння, оснащеним установкою очищення ефек-

тивністю близько 85%. У процесі роботи в атмосферне по-

вітря викидається пил неорганічна, що містить діоксид 

кремнію (SiO2) 70-20%. Масовий вибух проводиться 4 рази на 

рік за допомогою вибухових речовин. В результаті вибуху 

гірська порода подрібнюється до розмірів, що дозволяють 

транспортувати гірничу масу автотранспортом. В результаті 

масового вибуху в атмосферне повітря викидаються азоту ок-

сиди, вуглецю оксиди, пил неорганічна, що містить SiO2 70-

20%. Велика потужність виділень зумовлює значне забруд-

нення атмосфери, проте тривалість емісії невелика (в межах 

10 хв), тому дані викиди відносяться до залпових. 

Під час пересипання і подрібнення гірської маси і щебеню 

в атмосферне повітря викидається пил неорганічна, що міс-

тить SiO2 70-20%. 

Щебінь різних фракцій надходить на відкриті склади ще-

беню і відсіву по фракціях: відсів - до 2 мм і до 5 мм; щебінь - 
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5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм. При виконанні всіх 

цих робіт в атмосферне повітря викидається пил неорганічна, 

що містить SiO2 70-20%, а також продукти згоряння палива в 

двигунах техніки, яка використовується при цьому - оксиди 

азоту, оксид вуглецю, вуглеводні. 

Розрахунок виконаний на підставі «Тимчасового методич-

ного посібника з розрахунку викидів від неорганізованих 

джерел у промисловості будівельних матеріалів» Новоро-

сійськ, 1982р., «Методики розрахунку кількості відхідних, 

уловлених і викидаються в атмосферу шкідливих речовин пі-

дприємствами з видобутку і переробці вугілля», Перм, 1986 р. 

Річна кількість гірської маси, що переробляється - 388,5 

тис. тон. Для розрахунку розсіювання в атмосфері забрудню-

ючих речовин застосовується коефіцієнт усереднення вели-

чини викидів щодо 20-ти хвилинного інтервалу. З урахуван-

ням короткочасності робіт по завантаженню бункера (до 2 

хв.) КОСР = 10. Величина максимально-разового викиду від 

джерела складе 0,1200 г/с. 

Висновки та рекомендації: технологічне обладнання, яке 

експлуатується на проммайданчику, в цілому відповідає дію-

чим санітарно-гігієнічним нормам і вимогам. Значне знижен-

ня обсягів викидів неорганічного пилу, що містить SiO2 70-

20%, від джерел основного виробництва можна забезпечити 

за умови застосування зрошення гірничої маси при дроблен-

ні, а також при забезпеченні пилоподавлення і при перевезен-

ні гірничої маси автосамоскидами з кар'єру на подрібнюваль-

но-сортувальне виробництво. 

Література 

1. Державні санітарні правила «Планування і забудова 
населених пунктів»,  Київ, 1996 г. 

2. Временное методическое пособие по расчету выбросов 
от неорганизованных источников в промышленности строи-

тельных материалов. Новороссийск, 1982 г.  

3. Методика расчета количества отходящих, уловлен-

ных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ пред-

приятиями по добыче и переработке угля, Пермь, 1986 г. 

 


