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The paper presents the process water network cost optimization method. The purity and flow 
rate parameters for some processes change continuously and/or by leaps and bounds. The proposed 
design method takes into account these changes, so the obtained water network is prepared to work 
in such conditions (it is flexible). The flexible network design method was based on the theorem of 
corner points solutions. 
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У статті представлено метод оптимізації технологічних схем водного 
господарства, що базується на економічних критеріях. Ряд процесів водоспоживання 
характеризується безперервною і стрімкою зміною основних параметрів (зокрема, ступеню 
забрудненості та витрати води). Пропонований метод проектування враховує подібні 
зміни, внаслідок чого отримана схема водного господарства підготовлена до роботи в 
таких умовах (тобто, є гнучкою). В основі представленого методу гнучкого проектування 
схем водоспоживання лежать принципи адитивної комбінаторики, зокрема, теорема про 
кутові точки. 

Ключові слова: гнучкі схеми водного господарства, суперструктурна оптимізація, 
економічна ефективність 
 

В статье представлен базирующийся на экономических критериях метод 
оптимизации технологических схем водного хозяйства. Ряд процессов водопотребления 
характеризуются непрерывным и стремительным изменением основных параметров (в 
частности, степени загрязненности и расхода воды). Предлагаемый метод проектирования 
учитывает подобные изменения, вследствие чего полученная схема водного хозяйства 
подготовлена к работе в таких условиях (то есть, является гибкой). В основе 
представленного метода гибкого проектирования схем водопотребления лежат принципы 
аддитивной комбинаторики, в частности, теорема об угловых точках. 

Ключевые слова: гибкие схемы водного хозяйства, суперструктурная оптимизация, 
экономическая эффективность 
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INTRODUCTION 
Water is used in many branches of industry. Due to the growing price and 

diminishing natural resources, water should be saved. Limitation of water consumption can 
be achieved, for example, through reuse and regeneration. A review of optimization 
methods for the design of optimal water networks (WN) has been published in [1]. 
Unfortunately, WN that minimize fresh water consumption have a complex structure and 
also show no resistance to changes in process requirements for water parameters such as 
purity and flow rate. Non-optimal operation of the network or failure to meet new 
parameters results in the need for a costly break in production for modernization. Therefore, 
if it is possible to predict changes in parameter values, optimal and flexible process water 
networks (FWN) should be designed. This paper proposes FWN design method based on 
the theorem of corner solutions, which was first applied to the design of flexible heat 
exchanger networks [2]. 
 

FORMULATION OF THE PROBLEM 
The process water network consists of: 

• fresh water source (FW) taken from the natural tank and treated to the level required 
by water using processes, 

• sources of water - the source of water used one or more times. The water stream from 
sources is characterized by the flow rate and the concentration of pollutants, 

• sinks of water - these processes have exact requirements regarding the required 
process water flow as well as the maximum concentration of pollutants, 

• processes using water - the process consists of a connected sink and source. In the 
case of losses or water gains occurring in the process, the flow rate at the sink inlet 
may be different from the flow rate in the source stream of the respective process, 

• regenerators - processes for partial or complete removal of all or some process water 
contaminants. It was assumed that the regenerator works without water loss, and the 
concentration of contaminants in the outlet stream does not depend on the 
concentration in the inlet stream, 

• regenerators - processes for partial or complete removal of all or some process water 
contaminants. It was assumed that the regenerator works without water loss, and the 
concentration of contaminants in the outlet stream does not depend on the 
concentration in the inlet stream, 

• water treatment - for this process, excess water is drained, which can not be re-used 
for technical or economic reasons. This water is treated and discharged into natural 
reservoirs. 
Streams connecting the above network elements can be arbitrarily (except for cases 

forbidden eg by technology) branched as well as connected. As a result, it is possible to 
achieve optimal parameter values for individual streams, i.e. optimal water reuse is possible. 
This entails simultaneously minimizing the fresh water intake and minimizing the amount of 
treated wastewater. 

It has been assumed that the values of some or all of the sink, sources and 
regenerators parameters may change. Parameter changes can be of various types: 

1. Fluctuations around nominal value. 
2. Periodic changes in production requirements - change the parameters of water 

streams from sources, as well as changing the requirements of recipients as to the 
quantity and quality of process water. 
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3. Periodic breaks in production resulting in the suspension of selected processes being 
sources and / or sinks. 
The purpose of the optimization is to design the FWN: 

• flexible (resistant to changes of water streams parameters and process requirements), 
• optimal in terms of operating costs and the number of pipelines for all possible values 

of water network parameters and their combinations. 
 

PROBLEM SOLUTION  
A mathematical method based on optimization of the superstructure was used to 

solve the problem. The superstructure has all possible for technical and economic reasons 
connections. The optimization of the mathematical model of the superstructure is aimed at 
determining the flow rate in individual pipelines. As a result, the structure of the optimal 
water network is also known. The mathematical model of the superstructure was described 
in detail in [3]. 

As mentioned in the introduction, the optimal water network designed for specific 
process parameters, in the case of periodic changes of these parameters or their fluctuation 
may work suboptimally, i.e. it may not be possible to achieve optimal operating parameters. 
Due to structure constraints and flow rate limits in pipelines, changing the parameters of 
water-using processes may even lead to expensive shutdown of production and 
modernization of the water network. Flexible water networks are resistant to such cases. 

The method based on the theorem of corner solutions was used to solve the problem 
of FWN design. This theorem was first used to optimize flexible heat exchanger networks 
[2]. According to this theorem, a network that works optimally for all combinations of 
extreme parameter values (all corner points) will be able to work optimally also for different 
combinations of parameter values from the range determined by these extreme values. To 
design a flexible network, the following algorithm steps should be made: 

1. For each corner point, calculate as many optimal structures as possible. 
2. For each corner point, choose one solution and overlap their structures to each other. 
3. Determine the variation intervals of the flow rate for all pipelines. 

Re. 1. In order to obtain the optimal FWN in point 2 of the algorithm, it is necessary 
to have as many as possible (preferably all) optimal WNs for all corner points. WNs is 
obtained by multiple solution of the model. To generate a different WNs (in terms of 
structure), after each run  the integer cut type condition is inserted into the model. 

Re. 2. In order for FWN to fulfill the theorem of corner solutions, the pipeline 
structure should contain one WN for each corner point. In the second stage of the FWN 
design, the main goal is to choose the WNs that are overlapped so that the final FWN has as 
simple as possible structure (with the least number of connections) which minimizes the 
investment costs of network construction and makes easier control. The overlaping 
component WNs is a very complex IP combinatorial problem and therefore it was solved 
using optimization methods. The optimization model has been described in detail in [3]. 

Re. 3. This step allows you to specify, in addition to the FWN structure, also the flow 
rate intervals for changing network operation parameters. This information is needed for the 
correct selection of pipe diameters, pump performance and other additional piping 
equipment. It also gives the possibility of initial orientation regarding the optimal FWN 
control. This step of the method algorithm has been described in [3]. 

All the above mentioned calculations were carried out in the GAMS program. 
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EXAMPLE 
Given the set of fresh water sources, 5 sources of used water and 1 source of 

regenerated water. In addition, a set of water sinks is given: 6 sinks of water, regenerator 
and wastewater treatment process. All parameters are given in Table 1. 
 

Table 1. Parameters of sources and sinks 
SOURCES 
(i) 

Fresh 
water source 1 source 2 source 3 source 4 source 5 regenerator 

Cj [ppm] 0 100 140 180 230 250 <30,45> 

Fj [t/h] boundless {0, 50} 60 70 80 195 equal to 
the inlet 

SINKS  
(j) treatment sink 1 sink 2 sink 3 sink 4 sink 5 sink 6 regenerator 

Cimax 
[ppm] boundless 0 50 50 140 170 240 boundless 

Fi [t/h] boundless {0, 
50} 60 80 70 80 195 boundless 

 
It should be noted that in the case of sources, the concentration of contaminants and 

the flow rate are determined. The situation is different for the sinks for whom the maximum 
permissible value of the contamination concentration of the process water stream is 
specified. The mathematical model of the superstructure for such a problem was presented 
in [3]. It should be noted that the model is also valid for more than one number of 
contaminants. 

Most of the water parameters in the Table 1 are fixed. It was assumed that the 1st 
process consisting of 1st sink and 1st source is periodically activated. Therefore, in the Table 
1 the flow rate for 1st  source and 1st sink has two values of 0 and 50 t/h. These are therefore 
abrupt changes of the parameter value. 

The second process that shows changes in parameters is the regeneration process. In 
this case, the concentration of the contaminant in the outlet stream changes. This 
concentration may vary within the range given in Table 1. 

The water network for a given set of parameters is optimal when it reaches the 
minimum of the objective function (1). 
 

 

(1) 

where: 
i, j - sources, sinks; 
FW - source of fresh water; 
R - inlet to the regenerator; 
FT - inlet to the final treatment. 

 
The values of the coefficients in the eq. (1) are given in Table 2. 
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Table 2. Cost coefficients of process water streams in [$/t] 

α-fresh water β-treatment γ -regeneration δ-treatment after 
regeneration 

1.00 0.65 0.15 0.35 
 

PROBLEM SOLUTION AND RESULTS 
In order to solve the problem of the method based on corner points theorem it must 

first define all possible combinations of extreme parameter values. These combinations are 
corner points. Table 3 contains the values for the sink 1, source 1 and regenerator 
parameters for all corner points. 
 

Table 3. Corner points. 

 corner point 
1 

corner point 
2 

corner point 
3 

corner 
point 4 

source 1  F1 [t/h] 50 50 0 0 
sink 1  F1 [t/h] 50 50 0 0 
regenerator  C [ppm] 30 45 30 45 

 
The second step is to generate for each corner point all WNs that have the minimum 

value of the objective function (1) for the given data set and the smallest number of 
pipelines in its structure. Using the method of generating many, new solutions with integer 
cut conditions [3], many solutions were obtained. Short statistics are listed in Table 4. 
 

Table 4. Shortened statistics of obtained solutions 

 corner point 1 corner point 2 corner point 3 corner 
point 4 

Value of the objective 
function 91.0 91.7 87.5 88.1 

Number of pipelines 14 14 14 13 
Number of received 
WNs 4 7 7 1 

 
The next step is to choose one WN for each corner point and overlap these selected 

structures. The selection of WNs should ensure the minimum number of pipelines in the 
final FWN. Even for a small number of corner points, the number of combinations it is very 
large and is growing rapidly with the increase of the problem scale. Therefore, a 
mathematical method for optimizing the choice of solutions has been developed, which is 
imposed in order to obtain a FWN. This method is described in detail in [3]. As a result of 
this method to the construction of FWN were selected WNs shown in Figure 1.  

As shown, the final treatment process is not used for any corner point. This does not 
mean, that the treatment process is unnecessary. It treats wastewater from sources existing 
in the plant, but not included in this task. 
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Fig. 1. Chosen water networks for all corner points 

 
 

As a result of the superimposition of WNs from Fig. 1, a final FWN structure with 23 
pipelines was obtained (Fig. 2). The dotted lines are those pipelines and processes that are 
used only for certain sets of parameters. In Fig. 2, only 5 pipelines that are always used are 
marked with a continuous line. This does not mean that for each set of parameter values, the 
flow rates in individual pipelines are constant. In the case of fluctuations in the purity of 
regenerated water, they change continuously, while in the case of shutting down the 1st 
process, these changes are of a stepwise nature. For example, the flow rate of fresh water 
supplied to the 3rd sink ranges from 51.4 t/h to 62.6 t/h. This pipeline is turned off (it is 
unnecessary) when the 1st process works. The method of determining the flow rate in 
pipelines is described in detail in [3]. 
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Fig. 2. Structure of the final FWN 

 
 

CONCLUSIONS 
The paper presents the method of designing optimal and flexible water networks. The 

method is based on the theory of corner solutions. The method is a multi-step, each step 
being solved with the mathematical optimization. 

This paper presents an example of the application the FWN design method in the 
case of continuous and step fluctuations both in the flow rate and in the concentration of 
contaminants. In addition, it takes into account the cost objective function. The obtained 
result confirmed great possibilities of solving various problems of optimization of flexible 
process water networks. An additional possibility of determining not only the structure of 
the network but also the water flow rates in individual pipelines is crucial for the proper 
design of the flexible network. 
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Для зниження імовірності виникнення кризових ситуацій та переходу їх у екологічні 
катастрофи пропонується застосовувати метод функціональної прогностичної 
діагностики. В роботі представлена розроблена ситуаційна модель розвитку ситуацій в 
екосистемі під дією техногенних збурень, яка побудована на основі системного аналізу. 
Подальша формалізація цієї моделі стане основою створення системи функціональної 
прогностичної діагностики попередження та усунення передкризових та кризових ситуацій 
в екосистемі. 

Ключові слова: функціональна прогностична діагностика, передкризова ситуація, 
екологічна катастрофа  
 

Для снижения вероятности возникновения кризисных ситуаций и перехода их в 
экологические катастрофы предлагается метод функциональной прогностической 
диагностики. В работе представлена ситуационная модель развития ситуаций в 
экосистеме под воздействием техногенных возмущений, разработанная на основе 
системного анализа. Дальнейшая формализация этой модели станет основой создания 
системы функциональной прогностической диагностики предупреждения и устранения 
предкризисных и кризисных ситуаций. 

Ключевые слова: функциональная прогностическая диагностика, предкризисная 
ситуация, экологическая катастрофа 
 

To reduce the probability of crisis situations and their transition to ecological catastrophes, 
a method of functional prognostic diagnostics is proposed. The paper presents a situational model 
of the development of situations in the ecosystem under the influence of man-made disturbances, 
developed on the basis of system analysis. Further formalization of this model will become the basis 
for creating a system of functional prognostic diagnostics for preventing and eliminating pre-crisis 
and crisis situations. 

Keywords: functional prognostic diagnostics, pre-crisis situation, ecological catastrophe 
 
 

mailto:kotovenko_ea@ukr.net


КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОЦЕСІВ 

 286 

 
 

ВСТУП 
Функціонування екосистем (включаючи природно-технічні) є динамічним 

процесом взаємопов’язаних і взаємообумовлених перетворень та переходів в просторі 
станів. Дослідження таких систем вимагає аналізу поточного стану, прогнозу та 
генезису зародження і еволюції процесів в них під дією антропогенного 
навантаження. Потужним апаратом для цих досліджень є методи прогностичної 
функціональної діагностики. 
 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Основним методом при вивченні великих складних багатокомпонентних та 

багатозв’язних систем, до яких відносяться і екологічні системи, є структурно-
функціональний аналіз, який дозволяє виявити порушення у зміні структури системи, 
що в подальшому впливає на її функціонування. При всіх дослідженнях одним з 
найважливіших факторів прогнозу кількісно-якісних змін екосистем є принцип 
структуризації.  

Попередження зародження та розвитку кризових екологічних ситуацій та, в 
подальшому, розвитку екологічних катастроф вимагає аналізу стану екологічної 
системи та процесів, що проходять в її компонентах під дією антропогенних 
навантажень. Методи прогностичної функціональної діагностики, які базуються на 
принципі структурно-функціонального підходу до аналізу об’єкта діагностування, 
можуть бути застосовані і для вирішення таких задач. 

Метод функціональної діагностики дає можливість:  
• У реальному масштабі часу виявити порушення нормального функціонування 

окремих компонентів (елементів) системи;  
• Попереджувати переростання передкризових ситуацій в кризові;  
• При нестачі даних для оцінки прямих параметрів, що характеризують певну 

ситуацію, використовувати опосередковані параметри для ідентифікації стану 
об’єкту, ситуації чи процесу у еко- і біосистемах;  

• Вирішувати задачі поточного аналізу, прогнозу та генезису ситуацій, які 
з’являються в процесі розвитку екосистеми під дією антропогенного 
навантаження;  

• Встановити можливість (імовірність) розвитку техногенних передкризових 
ситуацій та перехід їх у кризові ситуації;  

• Ідентифікувати джерело зародження та виникнення негативних процесів та 
передкризових ситуацій;  

• Передбачити дії при виникненні тих або інших передкризових ситуацій у 
екосистемах;  

• Негайно реагувати на ситуації, які виникають на джерелах техногенезу, аж до 
переходу на інший режим функціонування джерел техногенезу, що дасть 
можливість зберігати стабільне  (збалансоване) функціонування екосистем; 

•  застосовувати дані моніторингової системи спостережень як базову 
інформаційну систему. 
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Пропонована методика системного аналізу процесів, що проходять в даній 

екосистемі, полягає у визначенні і описі передкризових і кризових ситуацій за такою 
схемою:  

• Опис виду екологічної ситуації (її сутності);  
• Визначення ступеня небезпеки при виникненні даної ситуації; 

визначення впливу ситуації, яка виникла, на можливість виникнення 
інших передкризових і кризових ситуацій та на всю екосистему в цілому; 

•  встановлення ієрархічного взаємозв’язку між можливими ситуаціями 
(тобто декомпозиція множини всіх ситуацій на основні ситуації та 
підситуації);  

• Розробка можливих способів та засобів усунення розвитку ситуації, що 
виникла (тобто дії при її виникненні).  

Всі визначені (виділені) передкризові та кризові ситуації складають деяку 
множину ситуацій S: 

{ } JjSS j ,1; =  
Далі необхідно провести ранжування множини s стосовно важливості ситуацій 

(тобто ступеня її небезпечності). Відповідно, множина s може бути подана у вигляді: 
S=S1 , S2·,...·Sk 

Після чого проводиться аналіз взаємозв’язків та взаємозалежності між 
ситуаціями із множини s, виходячи із схеми можливого розвитку ситуації. Крім того, 
виділяються кореневі ситуації і ті, які приводять до них. На основі цього будується 
ситуаційний граф (дерево ситуацій) [1] 

В залежності від кількості вкладених у кореневі ситуації підситуацій граф буде 
відповідати множині ієрархічної структури, побудованої за принципом еколого-
антропогенного розвитку кінцевих ситуацій (можливих екологічних катастроф). 

Для формалізації ситуаційної моделі та можливості ідентифікації кожної 
ситуації, визначаються множини прямих показників pn, які характеризують 
екосистеми. 

На основі аналізу вибираються підмножини прямих показників, які ми можемо 
оцінювати (виходячи з технологічних можливостей та економічної доцільності): 

P={pni} i=1,...,m   m<n, 
У підмножину pn введено відношення порядку ri, при цьому вважається, що 

показник pnp важливіший ніж показник pnq (pnp>pnq) якщо u(pnp); де u – критерій, який 
забезпечує порядок, що визначається на елементах множини pn і залежить від 
специфічних особливостей екосистеми.  

Після цього визначається сукупність b прямих показників, які не підлягають 
оцінюванню, у відповідності з виразом: 

b=pn/p. 
Наступним кроком є вибір множини непрямих (опосередкованих) показників 

pk(pi), i=1,...,n. При цьому потужність множини pk (число n) вибирається таким чином, 
щоб повною мірою компенсувати b. 

При цьому: 
Pn1=p1(pk1,...,pkn), pn1 є pn 

Де у підмножину pk вводиться відношення порядку r2. При цьому вважаємо, що 
показник pkp важливіший ніж показник pkq (pkp>pkq) якщо v(pkp)>v(pkq); у якості 
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критерію v(pnj) який визначається на елементах множини pk, вибирається норма 
чутливості: 

V(pkj)=||v(pkj)|| 
В свою чергу, вектор чутливості визначається як: 

V(pkj)=(dpkj/dpn1, dpkj/dpn2,..., dpkj/dpnm) 
Модель, побудована таким чином, дає можливість переходу від ситуаційної 

моделі до подальшої побудови моделі функціональної діагностики [2].  
Така методика побудови ситуаційної моделі дає при подальшій формалізації 

можливість ідентифікації кожної окремої передкризової та кризової ситуації, 
визначати та прослідкувати можливий розвиток – еволюцію процесів, які проходять в 
екосистемі. Вона надає можливість прогнозувати виникнення кризових ситуацій в 
системі, тобто надає основу для створення діагностичної прогностичної моделі 
виникнення і розвитку передкризових та кризових ситуацій у екосистемі, на базі якої 
пропонується створення прогностичної системи діагностування попередження і 
усунення передкризових та кризових ситуацій. 

Треба відзначити, що для одержання правильного прогнозу, окрім даних 
аналізу, необхідно враховувати генетичні дані (тобто дані генезису процесу, який 
діагностується). 

Узагальнена ситуаційна модель розвитку передкризових і кризових ситуацій 
подана на рис. 1. Вона має ієрархічну структуру і подана у вигляді дерева ситуацій, 
кореневими ситуаціями в якому є несприятливі техногенні ситуації, які можуть 
складатися у технічних складових (усіх наявних джерел техногенезу) екосистеми 
(відповідно, рівень I на рис. 1). 

Кризові і передкризові екологічні ситуації відповідають II рівню. 
До групи катастроф можна віднести „повзучі” екологічні катастрофи, 

трансграничне забруднення, великомасштабні екологічні катастрофи (рівень III). 
Наступним кроком для одержання системи діагностики є аналіз параметрів, що 

характеризують ситуації моделі, на основі якого буде проводитись формалізація  цих 
ситуацій та перехід до побудови моделі функціональної діагностики регіону. 
 

ВИСНОВКИ 
Метод функціональної прогностичної діагностики, застосований до побудови 

ситуаційної моделі дає можливість [3]:  
• При подальшій формалізації ідентифікувати кожну окрему передкризову 

ситуацію;  
• Визначити і прослідкувати можливий розвиток – еволюцію процесів, які 

проходять в регіональній екосистемі; прогнозувати виникнення кризових 
ситуацій в регіональній екосистемі;  

• Передбачити шляхи усунення можливого розвитку несприятливих 
ситуацій в передкризові і передкризових в кризові;  

• Визначити необхідні заходи для відновлення нормального 
функціонування екосистем. 

На базі такої моделі можливо створення системи діагностування, попередження 
і усунення передкризових та кризових ситуацій в екосистемі. При необхідності 
використання опосередкованої інформації в ситуаційну модель можуть бути включені 
модельні методи. 

Крім того, визначений підхід дає можливість для визначення і дослідження 
генезису ситуацій, що складаються у екосистемах. 
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Рис. 1. Узагальнена ситуаційна модель розвитку передкризових і кризових ситуацій 
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ 
ВОД В АЕРОТЕНКАХ  
 
Бойко Т. В., Жежерун Я. В. 
 
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ РАСЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД В АЕРОТЕНКАХ 
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ALGORITHMIZATION OF CALCULATION OF BLOOD-STAGE WATER TREATMENT 
IN AEROTENSES 
 
Boіko T., Zhezherun Y. 
 
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
м. Київ, Україна 
kxtp@kpi.ua  
 

Розглянуто процедуру проектування аеротенків із системою аерації. Отримані 
апроксимаційні залежності для таблично представлених даних дозволили алгоритмізувати 
розрахунок аеротенків, що підвищує ефективність проектування та надійність отриманих 
результатів. 

Ключові слова: алгоритмізація, аеротенк, апроксимація 
 

Рассмотрена процедура проектирования аэротенков с системой аэрации. 
Полученные аппроксимационные зависимости для таблично представленных данных 
позволили алгоритмизировать расчет аэротенков, что повышает эффективность 
проектирования и надежность полученных результатов. 

Ключевые слова: алгоритмизация, аэротенк, аппроксимация 
 

The procedure of designing aerotanks with aeration system is considered. The obtained 
approximation dependences for tabulated data allowed to algorithmize the calculation of aerotanks, 
which increases the efficiency of design and reliability of the results. 

Keywords: algorithmization, aerotank, approximation 
 
 

ВСТУП 
Системи біохімічного очищення достатньо поширені і фактично дозволяють 

розв’язувати актуальну задачу ефективного очищення стічних вод. У теперішній час 
багато інженерних задач щодо технологічних схем очищення стічних вод методами 
біологічного очищення розв’язані, але проблеми визначення параметрів 
функціонування обладнання у найефективніших умовах у кожному окремому 
випадку є завжди актуальними. Сьогодні ці проблеми без використання системного 
аналізу, математичного моделювання і комп’ютерних експериментів розв’язувати 
недоцільно і неефективно. Алгоритмізація процедури проектування дозволяє значно 
підвищити її ефективність та підвищити надійність отриманих результатів. 
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ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧІ 
Системи біологічного очищення на основі аеробного окислювання одержали 

широке поширення як при очищенні міських так і виробничих стічних вод. Стічні 
води надходять в аеротенк, як правило, після споруджень механічного очищення. 
Концентрація зважених речовин у них не повинна перевищувати 150 мг/л [1]. При 
очищенні суміші виробничих і побутових стічних вод повинні дотримуватися вимоги 
по активній реакції середовища, температурі, сольовому складу, наявності шкідливих 
домішок, масел, утриманню біогенних елементів і т. ін. Для забезпечення 
нормального перебігу процесу біологічного окислювання в аеротенк необхідно 
безупинно подавати повітря, що досягається за допомогою пневматичних, механічних 
і пневмомеханічних систем аерації.  
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Особливості класичної схеми очищення стічних вод в аеротенках виявлялися й 

вивчалися в процесі розвитку техніки біологічного очищення стічних вод, 
теоретичних і експериментальних досліджень, у практиці використання цієї схеми в 
реальних умовах роботи очисних споруджень. Задача технологічного розрахунку 
аеротенків – визначення основних параметрів системи: тривалість аерації, витрата 
повітря і приріст активного мулу, за якими встановлюються розміри, конструкції й 
устаткування споруджень. Регенератори активного мулу слід застосовувати при БПК 
повн. води, що надходить, більш 150 мг/л, а час аерації в усіх випадках не повинен 
бути менше двох годин. Проектування аеротенків здійснюється за покладені СНіП 
2.04.23-85 та методикою, яка наведена у [1,2]. Слід зазначити, що для визначення 
проектованих показників системи аерації аеротенків зазвичай використовується 
значна кількість табличних даних. З метою алгоритмізації проведена апроксимація 
табличних даних і отримані наступні залежності, які включені в нижче представлений 
алгоритм розрахунку: 

Питома витрата повітря визначається по формулі: 
 

( )
( )ccnnKK
LLzD

P

ta

−
−

=
2121

, (1) 

 
де D - питома витрата повітря, м3/м3; 
z – питома витрата кисню в мг на мг зафіксованої БСКПОВН приймається:  

− для повної очистки – 1,1 мг/мг; 
− для неповної очистки – 0,9 мг/мг; 

К1 – коефіцієнт, що враховує тип аератора, приймається: для дрібно 
пухирчастих аераторів залежно від  відношення площі аеруємої зони (f) до площі 
аеротенка (F): 
 

Fff =1 , (2) 
 
і розраховується за формулою (3): 
 

 

3
1

2
111 689,270676,81391,7572,1 fffK ⋅−⋅+⋅−= , (3) 
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з відносною похибкою апроксимації 1,12 %. Для середньо пухирчастих аераторів, а 
також систем з низьконапірною аерацією K1 = 0,75; 

K2 – коефіцієнт, що залежить від глибини занурення аератора hа і визначається 
за формулою (4): 

з  відносною похибкою апроксимації 3,8 %; 
n1 – коефіцієнт, що враховує температуру стічних вод: 

 
( )2002,011 −+= CPtn , (5) 

 
де tСР – середньомісячна температура стічної води за літній період, °С; 
n2 – коефіцієнт, що враховує відхилення швидкості переносу кисню в муловій 

суміші до швидкості переносу його в чистій воді, приймається: для побутових стічних 
вод n2 = 0,85; для виробничих стічних вод – за дослідними даними, при їхній 
відсутності допускається приймати n2 = 0.7; 

сР – розчинність кисню повітря у воді, мг/л, визначається за формулою (6): 
 





 +=

6,20
1 a

mP

hcc , (6) 

 
cm – розчинність кисню повітря у воді залежно від температури й тиску та 

розраховується за залежністю (7): 
 

 
з відносною похибкою апроксимації 2,1 %; 

c – середня концентрація О2 в аеротенку, мг/л. 
За знайденими значеннями D і t визначається інтенсивність аерації (8): 

 

t
HDI ⋅

= , (8) 

 
де I – інтенсивність аерації, м3/м2; H – робоча глибина аеротенку, м. 
Якщо для прийнятого K1 розрахована інтенсивність аерації більше 

максимальної (Іmax), яка визначається за виразом (9): 
 

00000553,0000,100 1max −⋅= fI , (9) 
 
з відносною похибкою 0,00002 %, то необхідно збільшити площу аеруємої зони. 

Якщо для прийнятого K1 розрахована інтенсивність аерації менше мінімальної 
(Іmіn), що розраховується за залежністю (10): 
 

32
min 297,3941,27744,84824,83 aaa hhhI ⋅−⋅+⋅−= , (10) 

 
з відносною похибкою 3,67 %, то слід збільшити витрату повітря. 

432
2 101,0811,021,2905,0416,3 aaaa hhhhK ⋅−⋅+⋅−−⋅= , (4) 

32 0148,0196,0552,1177,17 mmmm tttc ⋅+⋅+⋅−= , (7) 
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При проектуванні аеротенків з регенераторами важливим показником є степінь 

рециркуляції активного мулу R, значення якого залежить як від концентрації мулу в 
аеротенку, так і від ілового індексу.  

Отримані апроксимуючі залежності мулового індексу від навантаження на 
площину для різних типів стічних вод по даним [1] наведені у таблиці1. 

Слід зазначити, що апроксимуючі залежності отримані в інтервалі змінення 
навантаження на мул від 100 до 600 мг/(г доб).  
 
 

Таблиця1. Результати апроксимації залежності мулового індексу 
від навантаження на мул 

 
Вид стічних 

вод 

Апроксимуючий поліном для визначення 
мулового індексу (I, см3/год.) в залежності від 

навантаження на мул (q1, мг/(г доб)) 

Відносна 
похибка,%  

Міські  3
1

2
11 000235,00713,0089,295360,9 qqqI ⋅+⋅−−⋅=  3,87% 

Нафтопереробних 
заводів  

2
11 00876,0606,3125,546 qqI ⋅+⋅−=  2,17% 

Комбінатів 
синтетичного 
каучуку 

2
11 0512,0992,13327,1425 qqI ⋅+⋅−=  3,14% 

Комбінатів штучного 
волокна 

2
11 131,0747,33192,3343 qqI ⋅+⋅−=  1,73% 

Целюлозно-
паперових комбінатів 

2
11 0391,0450,11726,1350 qqI ⋅+⋅−=  2,33% 

 
Представлений алгоритм реалізований у програмному модулі для 

багатоваріантного проектування систем очищення стічних вод в аеротенках.  
 

ВИСНОВКИ 
З метою розробки обчислювального модуля для автоматизації проектування 

аеротенків в системах біологічного очищення стічних вод запропоновано провести 
алгоритмізацію із застосуванням апроксимації табличних даних щодо системи 
аерації. Зокрема отримані залежності щодо визначення: коефіцієнту, який враховує 
тип аератора залежно від відношення площі аеруємої зони до площі аеротенка; 
коефіцієнту, що залежить від глибини занурення аератора; максимальної та 
мінімальної інтенсивності аерації; мулового індексу від навантаження на мул. 
Відносні похибки апроксимації є прийнятними. 
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ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
МІСТА НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
 
Горова А. І., Бучавий Ю. В. 
 
ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВЫБРОСАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Горовая А. И., Бучавый Ю. В. 
 
INTEGRATED HAZARD ASSESSMENT OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION 
IMPACT BY EMISSIONS OF INDUSTRIAL URBAN ENTERPRISES 
ON PUBLIC HEALTH 
 
Gorova A., Buchavyi Y. 
 
Державний ТУ «Дніпровська політехніка» 
Дніпро, Україна 
buchavyy@gmail.com 
 

Проведено аналіз існуючих підходів до визначення впливу викидів промислових 
підприємств на довкілля і здоров’я населення. Обґрунтовано доцільність застосування 
інтегральних показників небезпеки для оцінки впливу джерел забруднення атмосферного 
повітря на здоров’я населення, що мешкає на прилеглих територіях, залежно від його 
чисельності населення. Надаються рекомендації щодо подальшого використання 
запропонованих інтегральних показників у природоохоронній галузі та моніторингу здоров’я 
населення. 

Ключові слова: Забруднення атмосферного повітря, промислові підприємства, 
здоров’я населення, моніторинг довкілля, інтегральні показники 
 

Проведен анализ существующих подходов к определению влияния выбросов 
промышленных предприятий на окружающую среду и здоровье населения. Обоснована 
целесообразность применения интегральных показателей опасности для оценки влияния 
источников загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения, проживающего на 
прилегающих территориях, в зависимости от численности населения. Даются 
рекомендации по дальнейшему использованию предложенных интегральных показателей в 
природоохранной отрасли и мониторинга здоровья населения. 

Ключевые слова: Загрязнение атмосферного воздуха, промышленные предприятия, 
здоровья населения, мониторинг окружающей среды, интегральные показатели 
 

The analysis of existing approaches of industrial emissions impact definition on the 
environment and human health are given. The expediency of integral risk indicators for assessing 
the impact from air pollution sources on the people health that living in the surrounding areas, was 
found according population amount. The recommendations for the further using of the proposed 
integral indicators in the environmental industry and the public health monitoring are suggested. 

Keywords: Pollution of atmospheric air, industrial enterprises, population health, 
environmental monitoring, integral indicators 
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ВСТУП 
Сьогодні для більшості регіонів України є характерним високий рівень 

урбанізації, тобто переважна більшість населення проживає в крупних мегаполісах та 
містах з інтенсивно розвитою промисловістю. За даними спостережень в 2013 р. у 
пріоритетний список міст із найбільшим рівнем забруднення атмосферного повітря 
ввійшли 25 міст країни – це Слов’янськ, Дніпродзержинськ, Донецьк, Одеса, 
Дніпропетровськ, Красноперекопськ, Армянськ, Лисичанськ, Кривий Ріг, Рубіжне, 
Запорожжя, Дзержинськ, Ужгород, Миколаїв, Краматорськ, Горлівка, Маріуполь, 
Київ, Рівне, Єнакієве, Луганськ, Луцьк, Сєверодонецьк, Макіївка, Херсон. Основними 
джерелами забруднення повітря в цих населених пунктах є організовані стаціонарні 
джерела, а пріоритетними забруднювачами атмосфери у більшості випадків 
залишаються окисли азоту, двоокис сірки, окис вуглецю, феноли, формальдегід та 
пил. Високий рівень забруднення повітря в цих містах зв'язаний, в основному, зі 
значними середньорічними концентраціями перелічених вище пріоритетних 
забруднювачів. Таким чином, забруднення повітряного басейну промисловими 
підприємствами стає реальним чинником негативного впливу на здоров’я  
людини [1]. 

З метою кількісної оцінки забруднень повітря у великих містах створюються 
системи спостережень, тобто організований моніторинг навколишнього середовища, 
який є дуже витратним для міського бюджету. Не менш складною і важливою  
задачею є не тільки визначення пріоритетних факторів забруднення атмосферного 
повітря окремими промисловими об’єктами, а, зокрема, прогнозування впливу їх дії 
на здоров’я населення. Для вирішення цієї задачі ступінь забруднення атмосферного 
повітря визначають за допомогою стандартизованих методик, а також певних 
математичних моделей розсіювання в приземній атмосфері речовин, що викидаються 
в атмосферу з різних джерел. Так, згідно з діючим стандартизованим керівним 
документом (РД 52.04.186-89) для визначення небезпеки підприємства 
використовують обсяги викидів його забруднювачів за статистичною формою 
звітності 2-ТП «Повітря», з урахуванням характеристик їх небезпеки.  

Інший критерій за яким визначають небезпечний вплив підприємства базується 
на розрахунку забруднення атмосферного повітря від його викидів та визначення 
приземних концентрацій забруднювачів. Згідно з цим критерієм приземні 
концентрації забруднювачів не повинні перевищувати граничнодопустимі на 
території житлової забудови. При цьому приземні концентрації забруднювачів 
визначаються за стандартизованою методикою ОНД-86 й лише за несприятливих 
метеорологічних умов, тобто визначаються максимальні значення приземних 
концентрацій. В результаті, з використанням указаних підходів визначаються класи 
небезпеки підприємств та розраховуються значення ГДВ, тобто рівень 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин для кожного джерела. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Визначені таким шляхом класи небезпеки підприємств та відповідні значення 

ГДВ певною мірою характеризують екологічну небезпеку промислових джерел 
викидів. Проте, вони не дозволяють оцінити небезпеку впливу таких джерел на 
здоров’я населення, як людської популяції, особливо залежно  від кількості людей, 
що мешкають на прилеглих до підприємств територіях. Очевидно, що, чим більше 
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людей мешкає на певних територіях з певним забрудненням повітря, тим більше 
людей ризикує здоров’ям, тим більше небезпека, для популяції. 

Таким чином, виникає необхідність в застосуванні додаткових показників, за 
якими можна опосередковано визначати небезпеку промислового підприємства за 
критерієм впливу на здоров’я всього населення, яке знаходиться в зоні впливу 
підприємства. Частково вирішити цю задачу можна шляхом розрахунку осереднених 
(а не максимальних) приземних концентрацій, що утворюються внаслідок викидів  
джерел забруднення атмосфери з подальшим визначенням ризику для здоров’я 
населення від цих концентрацій, відповідно до «методичних рекомендацій з оцінки 
ризику від забруднення атмосферного повітря» [2], де розрахунок коефіцієнта 
небезпеки здійснюють за формулою (1): 
 

HQі = Cі / RfC,     (1) 
 

де HQі – коефіцієнт небезпеки впливу і-тої речовини;  
Cі – рівень впливу і-тої речовини, мг/м3;  
RfC – референтний, тобто безпечний рівень впливу, зокрема 

граничнодопустима концентрація, мг/м3. 
Далі, згідно з указаною методикою, характеристику ризику розвитку 

неканцерогенних ефектів за комбінованого впливу хімічних речовин проводять на 
основі розрахунку індексу небезпеки за формулою (2): 
 

      (2) 
 

де: НQі – коефіцієнти небезпеки для окремих компонентів суміші хімічних 
речовин, що впливають на здоров’я населення.  

Зазначена методологія не надає рекомендацій або роз’яснень щодо визначення 
індексів небезпеки або неканцерогенних ризиків на популяційному рівні. Проте 
зрозуміло, що значення індексів небезпеки можуть сильно варіюватися на території 
міста як і щільність населення на окремих його територіях, в житлових забудовах 
тощо. Вважається, що імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно 
збільшенню HQ, тому за критеріями нормування якості атмосферного повітря на 
територіях житлової забудови індекси і коефіцієнти небезпеки повинні бути менше 
одиниці. Слід також зауважити, що навіть коли розрахункові значення для окремого 
джерела забруднення не перевищують граничних величин, їх також доцільно 
ураховувати, як показники певного вкладу промислового джерела у загальне 
забруднення атмосфери та у відповідні ризики для населення. 

Таким чином, показник загальної небезпеки від викидів окремого джерела 
забруднення, або групи джерел (окремого підприємства чи усіх підприємств) для 
населення яке потрапляє в зону впливу забруднення повітря (Integral Rate), можна 
визначити за формулою (3): 
 

      (3) 
 

де HIі – індекс небезпеки в дослідженій області (ділянці, зоні); 
Nі  – чисельність населення на дослідженій області; 
n – кількість обраних областей на дослідженій території (території міста). 
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Слід зауважити, що кількість досліджуваних областей зазвичай залежатиме від 

розмірів площадок на які розбивається карта території міста. 
Для територій де населення підвергається дії небезпечних приземних 

концентрацій від дослідженого джерела забруднення доцільно застосовувати  
показник  підвищеної небезпеки (Danger Rate), який розраховується за формулою (4): 
 

      (4) 
 

де НIі  індекс небезпеки, який  не відповідає нормам, тобто перевищує 
референтні рівні; Nі  – кількість населення на дослідженій ділянці з підвищеним 
індексом небезпеки; n – кількість ділянок на дослідженій території де індекс 
небезпеки не відповідає нормам. 

Кількість населення, що мешкає на території міста з підвищеним індексом 
небезпеки від викидів дослідженого джерела забруднення повітря може бути 
визначена за наступною формулою (5): 
 

       (5) 
 

Отже запропоновані показники загальної та підвищеної небезпеки є 
безрозмірними величинами, що є залежними від значень приземних концентрацій та 
кількості людей, які зазнають негативного впливу від забруднення атмосферного 
повітря. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Для прикладу практичної реалізації запропонованого підходу проведемо 

моделювання процесів забруднення атмосферного повітря від умовних джерел, з 
подальшим визначенням інтегральних показників небезпеки для населення.  Уявімо 
місто круглої форми діаметром 20 км та рівномірно розподіленим населенням в 1 
млн. осіб, на здоров’я яких негативно впливають викиди від 2 точкових джерел 
забруднення атмосферного повітря, розташованих у центрі міста. Характеристики 
джерел та вхідні данні для моделювання наведені в табл. 1. 

Згідно наведеним в табл. 1 характеристикам, джерело 1 є високим з гарячим 
викидом, що характерно для потужних ТЕС або підприємств металургійної 
промисловості. Джерело 2 є середньої висоти з холодним викидом інтенсивністю у 5 
раз менше, ніж у джерела 1. Розрахунок осереднених приземних концентрацій 
забруднювачів виконувався відповідно з підходами, наведеним в роботі [3]. Розподіл 
напрямів вітру прийнято рівномірним, а розподіл швидкостей вітру і характеристик 
стратифікації атмосфери – відповідно їх середньорічним значенням м. Дніпро. 
Картографування території та підрахунок показників небезпеки проведено у 
середовищі ESRI ArcGIS Desktop 9 із використанням інструментів інтерполяції та 
зональної статистики. Результати моделювання й розподіл індексів небезпеки за 
приземними концентраціями наведені на рис. 1–2 та в табл. 2.  
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Таблиця 1. Вхідні данні для визначення приземних концентрацій, утворених двома 
джерелами забруднення атмосфери, та показників небезпеки для населення 

ПАРАМЕТР Джерело 1 Джерело 2 
Висота джерела, м 100 15 
Діаметр гирла, м 4 1 
Швидкість виходу ГПС, м/с 6 2 
Інтенсивність викиду СО, г/с 50 10 
Інтенсивність викиду SО2 ,г/с 500 100 
Інтенсивність викиду NО2 ,г/с 300 60 
Перегрів ГПС відносно довкілля, С 80 24 
Референтна концентрація СО, мг/м3 3 
Референтна концентрація SО2, мг/м3 0,05 
Референтна концентрація NО2 ,мг/м3 0,06 
Референтна концентрація NО, мг/м3 0,04 
Коефіцієнт трансформації азоту (з NО2 до NО) 0,6 
Коефіцієнт рельєфу навколо джерела 1 
Середня температура довкілля, С 8 
Площа міста, м2 1224603200 
Кількість населення, чол. 1000000 
Щільність населення, чол./м2 0,00082 
Кількість розрахункових областей на всій площі міста 3061508 
 
 

Як бачимо з рис. 1, в центрі міста біля джерела 1 спостерігаються вкрай низькі 
значення індексів небезпеки, розрахованими  за осередненими приземними 
концентраціями забруднювачів. Оскільки джерело 1 характеризується значною 
висотою і температурою, це сприяє суттєвому підйому газоповітряної суміші й 
переносу її на велику відстань навколо джерела, за межі міста. Найбільші значення 
індексів небезпеки спостерігаються на відстані від 4000…8000 м від даного джерела і 
поступово знижується по мірі віддалення від нього. Найбільші значення приземних 
концентрацій від джерела 2 спостерігаються поблизу 400…550 м. І хоча обсяги 
викидів від джерела 2 в 5 раз менші за джерело 1, інтегральний показник загальної 
небезпеки від нього є меншим лише у 2,5 рази (табл. 2), оскільки переважна їх 
більшість розподіляється на території міста. 
 

ВИСНОВКИ 
Запропоновані інтегральні показники загальної та підвищеної небезпеки 

доцільно застосовувати як додаткові, за якими можна оцінити вплив джерела або 
підприємства на довкілля та здоров’я населення, що мешкає на прилеглих територіях, 
залежно від його чисельності. На основі запропонованих показників доцільно також 
проводити порівняння та ранжування підприємств або нормування їх окремих джерел 
забруднення атмосферного повітря за критерієм впливу на здоров’я всього населення, 
яке знаходиться в зоні впливу. 
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Рис. 1. Розподіл індексів небезпеки за приземними концентраціями 

від викидів джерела 1 

 
Рис. 2. Розподіл індексів небезпеки за приземними концентраціями 

від викидів джерела 2 
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Таблиця 2. Результати розрахунку показників небезпеки для здоров’я населення від 
джерел забруднення атмосфери 

Параметр Джерело 1 Джерело 2 Разом 
Коефіцієнти небезпеки від викидів СО 0÷0,000275 0÷0,0013 0÷0,001 
Коефіцієнти небезпеки від викидів SО2 0,000135÷0,165 0,018÷0,793 0,123÷0,8 
Коефіцієнти небезпеки від викидів NO2 0,000018÷0,021 0,0023÷0,103 0,02÷0,104 
Коефіцієнти небезпеки від викидів NO 0,000061÷0,074 0,008÷0,357 0,05÷0,36 
Індекси небезпеки від усіх викидів, HI 0,0002÷0,26 0,028÷1,254 0,194÷1,26 
Середньо-взважені значення індексу 
небезпеки міста 

0,2 0,08 0,29 

Сумарні значення індексів небезпеки міста 627463,171 246370,5646 873833,732 
Інтегральний показник загальної 
небезпеки 

204952,321 80473,598 285743,63 

Інтегральний показник  підвищеної 
небезпеки 

0 12628,207 16482,19 

Частка населення, яка мешкає на території 
з підвищеним індексом небезпеки, % 

0 1,7 1,9 
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High arsenic level in drinking water is very big problem for many countries in the world. In 
some regions of Ukraine, especially in the Carpathians, groundwater also has high concentration 
of arsenic. There are a lot of different methods of arsenic removal from water, but main part of 
these approaches is not environmental friendly due to producing of toxic waster during treatment 
process. Thus, ecological assessment is very important in the selection of the treatment method for 
arsenic removal. Integral assessment is based on the points of view of three experts and includes 
evaluation of different criteria. 

Keywords: integral evaluation, water treatment, treatment methods, arsenic compounds 
 

Высокий уровень мышьяка в питьевой воде является большой проблемой для многих 
стран мира. В некоторых регионах Украины подземные воды также имеют высокую 
концентрацию мышьяка. Существует много различных методов удаления мышьяка из воды, 
но основная часть этих подходов не является экологически безопасной из-за образования 
токсичных отходов в процессе очистки. Тоесть, экологическая оценка очень важна при 
выборе метода деарсенизации. Интегральная оценка основана на точках зрения трех 
экспертов и включает оценивание различных критериев. 

Ключевые слова: интегральная оценка, водоподготовка, методы очистки, 
соединения мышьяка 
 

Високий рівень арсену в питній воді є значною проблемою для багатьох країн світу. У 
деяких регіонах України, особливо в Карпатах, підземні води також мають високу 
концентрацію сполук арсену. Існує багато різних методів видалення арсену з води, але 
основна частина цих підходів не є екологічно безпечними через утворення токсичних відходів 
під час очищення. Таким чином, екологічна оцінка є дуже важливою при виборі методу 
деарсенізації. Інтегральна оцінка базується на точках зору трьох експертів і включає 
оцінювання різних критеріїв. 

Ключові слова: інтегральна оцінка, водопідготовка, методи очищення, сполуки 
арсену 
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INTRODUCTION 
High arsenic level in drinking water is very big problem for many countries in the 

world. According to the WHO recommendations, 10 μg/L is maximum allowable 
concentration of arsenic in drinking water. But in some countries, especially Chile, Mexico, 
China, India, Iran and many others, arsenic content in groundwater can reach thousands of 
μg/L [1].  

In some regions of Ukraine, especially in the Carpathians, groundwater also has high 
concentration of arsenic [2]. Arsenic due to its high toxicity provokes a lot of different 
health problems (cancer, skin lesions, neurological disorders, etc.) [3]. So, arsenic removal 
is necessary treatment stage in these regions.  

There are a lot of different methods of arsenic removal from water (Figure 1), but 
main part of these approaches is not environmental friendly due to producing of toxic 
wastes during treatment process. 
 

 
Fig 1. Treatment methods 

 
Thus, ecological assessment is very important in the selection of the treatment 

method for arsenic removal. 
 

METHOD OF ASSESSMENT 
Integral assessment is based on the points of view of the experts and includes 

evaluation of different criteria. Total score for each evaluated treatment method was 
calculated by the next formula: 
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where MS is the total score of treatment method; m is the number of the experts; n is the 
number of criteria; Cij is coefficient of criterion importance for each criterion and each 
expert; Sij is score of the method for each criterion and each expert. 

Thus, after calculations by above formula each method has total score on a ten-point 
scale, where “0” is “very dangerous for environment” and “10” is “completely eco-
friendly”. 
 

ECOLOGICAL ASSESSMENT 
Three experts evaluated some most perspective or most popular methods of arsenic 

removal (reverse osmosis and nanofiltration, adsorption-microfiltration, adsorption, 
biological methods, coagulation, coagulation-membrane filtration, lime softening) by 
different criteria (treatment efficiency, safety of wastes, quantity of wastes, need for 
chemicals).  

Coefficients of criterion importance were parts of 1 and their sum for all criteria of 
each expert was equal to 1. 

Treatment efficiency was evaluated by the ten-point scale, where “0” was “absolutely 
ineffective” and “10” was “completely removed arsenic”. Other criteria also were evaluated 
by the ten-point scale. For criterion “safety of wastes” “0” was “very dangerous” and “10” 
was “completely safe”. For criterion “quantity of wastes” “0” was “a lot of waste” and “10” 
was “wasteless method”. And for criterion “need for chemicals” “0” was “very high need” 
and “10” was “method doesn’t need chemicals”. 

Table 1 demonstrates coefficient of criterion importance for each criterion and each 
expert and score of the method for each criterion and each expert. In the table 1 criteria and 
scores of different experts were divided by slash (/). 
 

Table 1. Ecological assessment of different treatment methods 
 

Methods\ Criteria 
Treatment 
efficiency 
0.7/0.5/0.8 

Safety of 
wastes 

0.1/0.25/0.07 

Quantity of 
wastes 

0.1/0.15/0.07 

Need for 
chemicals 

0.1/0.1/0.06 
Reverse osmosis and nanofiltration 9/10/10 2/1/2 2/2/2 8/7/9 
Adsorption-microfiltration 10/10/10 5/5/6 5/5/4 4/3/3 
Adsorption 10/10/10 5/5/6 5/5/5 3/3/3 
Biological methods 4/3/5 4/5/4 5/4/3 8/8/8 
Coagulation 8/9/9 5/5/6 3/2/3 2/1/1 
Coagulation-membrane filtration 8/9/9 5/5/6 4/3/3 1/1/1 
Lime softening 4/4/3 4/3/4 5/3/3 2/1/2 
 

Figure 2 showed integral ecological assessment of each treatment methods by three 
experts. A similar trend was observed in the evaluation of different methods by each expert. 
All experts decided that reverse osmosis, adsorption-microfiltration and adsorption were the 
most eco-friendly methods. 

The simplest method was to decide that points of view of each expert had the same 
importance and use the above formula for the calculation of the total score of each treatment 
method.  

According to this formula, adsorption-microfiltration and adsorption were the most 
environmental friendly methods with total scores 8.19 and 8.18 on a ten-point scale. 
Reverse osmosis and nanofiltration were a little less eco-friendly (7.52). Coagulation-
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membrane filtration and coagulation demonstrated middle-high scores (6.93 and 6.88). 
Biological methods and lime softening showed scores below middle (4.54 and 3.40). 

This approach is the simplest method of ecological assessment of different arsenic 
removal methods. More accurate approach includes different importance of experts, take 
into account the location of treatment plants, influence of water quality, number of affected 
people, sensitivity of water bodies, etc. 
 

 
Fig. 2. Evaluation of arsenic removal methods by three experts 

 
CONCLUSIONS 
High arsenic level in drinking water is very big problem for many countries in the 

world. In some regions of Ukraine, especially in the Carpathians, groundwater also has high 
concentration of arsenic.  

There are a lot of different methods of arsenic removal from water, but main part of 
these approaches is not eco-friendly due to producing of toxic waster during treatment 
process. Thus, ecological assessment is very important in the selection of the treatment 
method for arsenic removal. 

Integral assessment was based on the points of view of the experts and includes 
evaluation of different criteria. Three experts evaluated some most perspective or most 
popular methods of arsenic removal (reverse osmosis and nanofiltration, adsorption-
microfiltration, adsorption, biological methods, coagulation, coagulation-membrane 
filtration, lime softening) by different criteria (treatment efficiency, safety of wastes, 
quantity of wastes, need for chemicals). 

According to the calculations, adsorption-microfiltration and adsorption were the 
most environmental friendly methods with total scores 8.19 and 8.18 on a ten-point scale. 
Reverse osmosis and nanofiltration were a little less eco-friendly (7.52). Coagulation-
membrane filtration and coagulation demonstrated middle-high scores (6.93 and 6.88). 
Biological methods and lime softening showed scores below middle (4.54 and 3.40).  

Thus, adsorption-microfiltration and adsorption could be recommended as the most 
eco-friendly methods of arsenic removal in water treatment. Reverse osmosis and 
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nanofiltration had a little less total score due to higher toxicity of soluble arsenic compounds  
(in concentrate from membranes) compared to insoluble arsenic compounds (immobilized 
on adsorbents). 
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В статті представлено алгоритм який дозволяє кількісно оцінити хімічний ризик змін 
навколишнього середовища під впливом промислового підприємства, при його регламентній 
роботі, для гідросфери та повітря як компонентів навколишнього природного середовища. 

Ключові слова: екологічний ризик, хімічний ризик, техногенний об’єкт, забруднюючі 
речовини 
 

В статье представленно алгоритм который позволяет количественно оценить 
химический риск изменений окружающей среды под воздействием промышленного 
предприятия, при его регламентной работе, для гидросферы и воздуха в качестве 
компонентов окружающей природной среды. 

Ключевые слова: экологический риск, химический риск, техногенный объект, 
загрязняющие вещества 
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Following numerous accidents and disasters occurred in the last twenty years, the 

humankind has gradually transitioned from ‘null risk’ concept to ‘sensitive risk’ concept, 
which helps to compare the impact of hazardous chemical substances on the environment. 

Presently, chemical pollution remains one of the major unsolved problems of the 
humankind. One source of pollution can often trigger a chain of unforeseen negative 
consequences on the environment; therefore, it is essential not only to improve existing 
technologies or create new ones but also to evaluate the corresponding ecological risk of 
these technologies. Furthermore, it is necessary to analyze all possible sources and ways of 
environmental pollution in detail, consider both direct effect and interaction between them.   

Since the first stages of researches on the processes of environmental pollutions – 
distribution of pollutants in the atmosphere, soil contamination during filtration [1], impact 
on composition of groundwater, dispersion of pollutants in the water – a great deal of 
studies [2] have been dedicated to them. 
 

Assessing chemical risk of industrial facility 
The choice of a method for assessing a chemical risk of industrial facilities can 

greatly affect the quality and adequacy of evaluation and conclusions about safety levels of 
industries. Therefore, improvement of mathematical tools and development of an algorithm 
for quantitative risk assessment of dangerous chemical facilities under normal operation are 
forward-looking and highly topical issues at the present time.  

The method for quantitative risk assessment is based on the Chemical Substance (CS) 
Cycle scheme in the system ‘industrial factory-environment’. 

During our research on the subject matter, we considered development of chemical 
risk related to the emission of hazardous substances to the hydrosphere and air, as shown in 
Figure 1 in solid line, that is emission to surface waters and soil, evaporation from the 
surface of a reservoir (puddles, septic tanks) and movement in the air. We have designed an 
algorithm based on the pattern, Figure 2, which allows assessing chemical risk of an 
industrial plant to the hydrosphere and air environmental components.  

Energy is the key factor in the development of all sectors of the economy; it grows 
rapidly and has impressive scale of production. In that regard, energy industries play major 
role in polluting environment from burning of fossil fuels that get into the air and water 
basins, greatly affect groundwater and reduce productivity of soil. 
 

Example of algorithm application 
We have analyzed impact risk from Kharkiv CHPP-5 on the environment based on 

data.  
The ‘index-risk’ method is used to determine impact risk level of a hazardous 

chemical facility on the components of the environment. 
To calculate risk of CHPP impact on the environment, we first need to calculate 

concentration change of substances at different distances from the facility.  
The following formulas (1) are used to calculate value of the maximum ground level 

concentration of hazardous substances Cm with the emissions through a multi-flue stack (N 
flues), distance Xm where the maximum concentration Cm is obtained, and dangerous wind 
speed Um: 
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where C’m - maximum surface concentration, determined at values of emission parameters for 
one barrel and emission power М; X’m, U’m - respectively, the distance at which the maximum 
concentration of harmful substances Cm is observed, and the dangerous wind speed Um under 
the parameters of the emission of one barrel; C’’m - the maximum surface concentration at the 
emission power М, equal to the total power ejection from all trunks, X’’m U’’m  distance, 
corresponding to the maximum concentration C’’m and the dangerous wind speed; d1- 
dimensionless coefficient. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Scheme of calculation of chemical risk of the enterprise in the method of "index-risk" 
 

The relation [3] is used to determine quantitative risk assessment: 
kjDeB

kj eAR ⋅⋅=        (2) 
where Rkj - the risk of k- th stage on the j - th component of the environment, dimensionless; 
А, В – constants (А=4,99·10-6, B=-7,557); Dkj – is the value determined by the k- th stage of 
the calculation of risk for the j component, which is calculated by the formula: 

1−−= kjI
kj eD         (3) 

where Ikj – index of pollution by the j- th component of the environment (atmosphere, 
hydrosphere) for the k-th stage of the calculation of risk, dimensionless. 

Once we obtain actual values of emissions of hazardous substances (tons per year) 
and correlation values of emissions (nominal tons per hear) during Kharkiv CHPP-5 
operation on different kinds of fuels, i.e. gas, residual fuel oil and coal, and know maximum 
permissible emissions (MPE) of hazardous substances from a source of contamination into 
the atmosphere, we can forecast negative impact on the environment. The calculation results 
of the coal-fired CHP plant are summarized graphically. Figures 2, 3 and 4 show graphic 
charts of change in carbon dioxide, sulfur and nitrogen concentrations respectively.  

These graphs may lead us to a conclusion that risk remains permanent with change in 
CO concentration – unacceptable; whereas risk is reduced when concentration of NO2 and 
SO2 is also reduced. 
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Fig. 2 Graphic representation of risk changes and concentration 

 of carbon dioxide from a distance 

 
Fig. 3 Graphic image of risk change and concentration of sulfur from a distance 

 
Fig. 4 Graphic image of risk change and concentration of nitrogen from a distance 

 
CONCLUSIONS 
The results on the emission of hazardous substances from CHPP-5 show that zone of 

ground level concentrations, which exceed the MPC level when CHP plant is coal and 
residual fuel oil operated, covers an area of 1 km in modeling at a distance of 3 km from the 
source of contamination. The area of maximum ground level concentrations of hazardous 
substances covers a sector of 1 km from the source which corresponds to high level of risk 
(unacceptable); medium level of risk (acceptable) is observed in the area from 1 km to the 
boundaries of the modeling interval. 

The developed algorithm allows quantitatively assess risk of environmental changes 
from hazardous substances emitted by the industrial facility during its scheduled operation. 
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The increase in anthropogenic pressure on the environment requires an integrated approach 
to decision-making in order to control and predict its pollution. The influence of many factors that 
can have a significant impact and large amounts of information that must be considered in the 
decision-making process should be taken into account. Therefore, the creation of methods and 
software tools for processing all the available information and giving reasonable recommendations 
for making effective decisions, especially in an environmentally unfriendly region such as the 
Cherkasy region, is an urgent task. 

Keywords: anthropogenic pressure; computer system; forecasting and control 
 

Збільшення антропогенного тиску на навколишнє середовище вимагає комплексного 
підходу до прийняття рішень з метою контролю та прогнозування його забруднення. Слід 
брати до уваги вплив багатьох факторів, які можуть мати значний вплив, і велика 
кількість інформації, яку необхідно враховувати в процесі прийняття рішень. Тому 
актуальним завданням є створення методів та програмних засобів для обробки всієї наявної 
інформації та надання обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних рішень, 
особливо в екологічно несприятливому регіоні, наприклад, у Черкаській області. 

Ключові слова: антропогенний тиск; комп'ютерна система; прогнозування та 
контроль 
 

Повышение антропогенной нагрузки на окружающую среду требует комплексного 
подхода к принятию решений с целью контроля и прогнозирования ее загрязнения. Влияние 
многих факторов, которые могут оказать значительное влияние, и большое количество 
информации, которая должна учитываться в процессе принятия решений, должны быть 
приняты во внимание. Поэтому создание методов и программных средств для обработки 
всей доступной информации и предоставления разумных рекомендаций для принятия 
эффективных решений, особенно в экологически неблагоприятном регионе, таком как 
Черкасская область, является актуальной задачей. 

Ключевые слова: антропогенное давление; компьютерная система; прогнозирование 
и контроль 
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In conditions of increased anthropogenic pollution of the territory of Ukraine, the 

research and forecasting of complex environmental situations by methods of mathematical 
modeling and multivariate statistical analysis, realized in software tools and modern 
methods of computer data visualization are relevant. Due to the lack of such comprehensive 
tools, there is a need for the development of scientific methods for the study of integrated 
assessments and forecasts of the impact of man-made pressures on the environment and 
human beings, and the creation of specialized systems for data analysis of medical and 
environmental monitoring, designed to collect, store and process information using modern 
GIS technologies. A comprehensive approach to environmental management allows to 
realize economic and environmental interests of a human no in contradiction, but in 
interaction with each other [1,2]. 

Therefore, the development of methods for forecasting, control and comprehensive 
assessment of the impact of man-made loads on the environmental state of the environment 
and health of the population of the region; creation of an analytical computer system for 
systematization, control, analysis and interpretation of medical-ecological monitoring data 
on the example of Cherkasy region is important. 

To achieve this goal, the following main tasks were set and solved: 
− to develop a method for systematization, complex assessment, forecasting and 

control of the impact of man-made loads (in particular radiation exposure) on the state of the 
environment and health of the population of selected regions; 

− to develop a specialized computer system for the analysis and visual interpretation 
of data of medical and ecological and food monitoring, which would include a database, 
means of graphical representation of information, software tasks of ecological and 
cartographic modeling of technogenic pollution; 

− to improve the mathematical model of the ICRP for the migration of radionuclides 
by ecological and trophic chains: to introduce into the model additional blocks for 
prediction of effective equivalent doses of radiation of the population taking into account 
the specificity of the diet of the population of Cherkassy region; 

− to develop a comprehensive analysis of monitoring data of Cherkasy region with 
the help of developed algorithmic and software tools, to carry out the zoning of 
contaminated areas according to radio ecological indicators, to investigate the correlation 
between levels of pollution and morbidity in selected areas. The analysis results are 
presented in the form of thematic maps. 

Scientific approaches, methods and software considerably simplify the analysis of 
heterogeneous data, provide a forecast of environmental and environmental changes in time 
and space and can be used to support the adoption of environmentally sound management 
decisions in emergency situations. 

The obtained results are important, as they greatly expand the knowledge about 
biological efficiency of the influence of radiological contamination on human vital activity. 
The results of the research can be used in ecological practice, scientific activity and in the 
systems of state consumer standard, veterinary service, sanitary and epidemiological 
services and state inspections, as well as in the teaching of the theoretical disciplines 
"Ecology", "Radioecology", "Sanitary Hygiene" at universities. 

For the development of the database of medical-ecological and food monitoring in 
the Cherkasy region, Microsoft Access was used, which is a relational-type desktop 
database. The advantage of Access is a very simple graphical user interface, easy to use, 
popularity among users, and its files are simply exported to different software packages. 
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Data for this base were taken from the radiological laboratory of the Center for Testing of 
Food Products and Industrial Raw Materials, State Enterprise 
"CherkasyStandardmetrology", where the radiochemical method for analyzing the 
determination of bioindicators (storage units) of radionuclides in food products was first 
developed and implemented [3-9]. 

The following blocks are included in this database): 
1. Cartographic materials (terrain terrain, water network). 
2. Pollution of the atmosphere (stationary sources, motor transport). 
3. Health condition of the population (morbidity, fertility, mortality). 
4. Food contamination (137Cs, 90Sr, diet). 
5. Soil contamination by radionuclides 137Cs and 90Sr (types of soils, migration 

coefficients). 
MapInfo Professional GIS was used to visualize the data on the map. In Fig. 1 shows 

the linking of the database data to the previously done digitization of the disbound area, the 
result of which is listed. 
 

SUMMARY 
1. Proposed and developed a method for a comprehensive assessment of the human 

environment, which includes the generalized indicator of air pollution from stationary 
sources and the integral indicator of radiation contamination of food products. 

2. Evaluation method is implemented in the specialized system, which is created for 
the analysis and visualization of the data of medical-ecological monitoring, control and 
prediction of levels of technogenic action (atmospheric, food), calculation of doses of 
radiation radiation. The system is adapted for the Cherkasy region and includes a database 
of consolidated data of medical and ecological and food monitoring in selected areas of this 
region. 

3. Improved and expanded mathematical model of radionuclide migration (137Cs 
and 90Sr) by ecological and trophic chains: an additional chamber block for prediction of 
internal radiation doses has been developed taking into account the specifics of the diet. 
 

 
 

Fig. 1. Data binding for content 137Cs in dairy products table data 
to digitized table disbound 
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В статті розглянуто застосування програми Hysys для комп’ютерного розрахунку 
процесу очищення природного газу від сірководню та оксиду вуглецю, а також моделювання 
моноетаноламінового абсорбера. 

Ключові слова: комп’ютерне моделювання, математичне моделювання, Hysys, 
абсорбція, двокомпонентна хемосорбція 
 

В статье рассмотрено использование программ Hysys для компьютерного расчета 
процесса  очистки природного газа от сероводорода и оксида углерода, а также 
моделирование моноэтаноламинового абсорбера. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, математическое моделирование, 
Hysys, абсорбция, двухкомпонентная хемосорбция 
 

The article describes the using Hysys software for computer calculation of the purification 
process of natural gas from hydrogen sulfide and carbon monoxide, as well as the simulation of a 
monoethanolamine absorber 

Keywords: simulation, mathematical modeling, Hysys, absorption, two-component 
chemisorption 
 

Технологічні гази після риформінгу природних газів і парової конверсії 
використовуються для синтезу аміаку. Але азотоводнева суміш містить сполуки (СО2, 
H2S та інші) які діють на каталізатор як отрута, знижуючи їх активність. Одним з 
сучасних методів очищення природного газу від СО2 і H2S є абсорбція розчином 
моноетаноламіну [1,2]. Хімічна абсорбція описується наступними реакціями: 
 

H2S + (C2H5O)NH2 ⇔ (C2H5O)NH3S 
CO2 + 2(C2H5O)NH2 + H2O ⇔ (C2H5ONH3)2CO3 

 
Технологічна схеми показана на рис. 1. 
Газ подається в нижню частину колони-абсорбера (MEA CONTACTOR). 

Піднімаючись вгору по колоні, газ контактує з розчином аміну. В якості контактних 
пристроїв застосовуються або клапанні тарілки, або неструктурована насадка. Вибір 
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типу контактного пристрою визначається для кожного конкретного випадку окремо. 
Кількість теоретичних ступенів контакту для абсорбера – 20. Пройшовши контактну 
частину абсорбера, газ надходить в секцію краплевловлювача. Призначення даної 
секції – максимально можливе зниження величини виносу розчину аміну з потоку 
очищеної сировини. Далі, очищений газ відводиться за межі установки. Колона-
абсорбер зазвичай обладнана датчиками температури для відстеження зміни 
температури по висоті апарату. 

Розчин аміну за сигналом автоматичного контролера рівня відводиться з 
нижньої частини колони за допомогою автоматичного клапана. При зниженні тиску з 
розчину аміну виділяються фракції легкокиплячих вуглеводнів. Поділ отриманої 
суміші відбувається в сепараторі (FLASH TK). Відділений в процесі сепарації газ 
відводиться з верхньої частини апарату в факельну систему спалювання «кислих» 
газів або в блок термічної деструкції. 

Далі, очищений від механічних домішок розчин насиченого аміну надходить в 
теплообмінник (E-100), де відбувається нагрів за рахунок теплообміну з потоком 
регенерованого аміну з ребойлера (RBLRQ). 

З теплообмінника (E-100) розчин аміну подається в колону-десорбер 
(REGENERATOR). Підведення тепла, необхідного для процесу регенерації, 
відбувається в ребойлері (RBLRQ). Джерелом тепла може бути як прямий підігрівач 
(газовий пальник, термоелектричний нагрівач), так і непрямий (пар або гаряче масло). 
Апарат повітряного охолодження рефлюксу (CONDQ) забезпечує часткову 
конденсацію парів з колони-десорбера, формуючи тим самим потік рефлюксу. 

Регенерований амін відводиться з переливної секції ребойлера (RBLRQ) і 
подається в теплообмінник (E-100) для нагріву потоку насиченого аміну, після чого 
підпірним насосом подається в секцію апарата повітряного охолодження аміну (E-
101). 

Охолоджений регенерований амін подається в колону-абсорбер нагнітальним 
насосом (P-100). 

Розрахунок технологічної схеми проводився за допомогою програми Hysys 
(рис.1). 
 

 
Рис.1. Розрахунок технологічної схеми за допомогою програми Hysys 
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Результати розрахунку технологічної схеми очищеня природнього газу від СО2 

і H2S наведені на рис. 2-5. 
 

Переваги очищення газу моноетаноламіном полягають в низькій вартості 
поглинача, стабільності процесу абсорбції, високій реакційній здатності і простоті 
регенерації поглинальних розчинів. 

Процес поглинання СО2 і H2S розчином моноетаноламіну спрощено можна 
представити у вигляді: 

A + C → продукти; 
B + 2C → продукти, 

де А, В, С – відповідають H2S, СО2, (C2H5O)NH2. 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Налаштування абсорбера 
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Рис. 3. Налаштування регенератора 
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Рис. 4. Вхідні потоки 
 
 

 

 
 

Рис.5. Вихідні потоки 
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Механізм даного процесу можна представити може бути описаний кінетичною 
математичною моделлю двокомпонентної хемосорбції на основі плівкової моделі [ ]. 
Система кінетичних рівнянь повинна бути доповнена системою диференціальних 
рівнянь покомпонентного матеріального балансу. З системи кінетичних рівнянь: 

02

2
=− ABr

dy
AdD AA

;       (1) 

02

2
=− CBr

dy
CdD CC

;       (2) 

02

2
=−− CBrnABrn

dy
BdD CCAAB ;     (3) 

з граничними умовами: 

0=y , pAA = , pCC = , pBB = , 0
0

=








=ydy
dB ;  (4) 

Aжyy = , 0== CA , жBB = ;    (5) 
в яких D – коефіцієнт дифузії, С – концентрація, r – константа швидкості 

хімічної реакції, y – координата межі розділу фаз, отримують значення коефіцієнту 
прискорення хемосорбції.  

Для знаходження аналітичного рішення системи рівнянь (1) – (3) приймаємо, 
що концентрація хемосорбенту в зоні реакції товщиною yреакц постійна і дорівнює 
концентрації на межі фаз Вр, а концентрація абсорбуємого компонента змінюється 
лінійно: 
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де стехіометричні комплекси дорівнюють відповідно: 

pA

ж
A An

BM
⋅

=  та 
pC

ж
C Cn

BM
⋅

= . 

Параметр Ф = 
Aж

Cж

D
D

C

A

⋅

⋅

β
β  може бути розраховано після експериментального 

визначення коефіцієнтів 
Aжβ  та 

Cжβ . 

Інтегруючи рівняння (1) - (3) при умові pBB =  = const і граничних умовах (4) 
та (5), отримаємо заключний вираз для розрахунку коефіцієнтів прискорення Aγ  і Cγ  
в довільній області хемосорбції: 
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де 

A

жAA
A

BDr
R

β
⋅⋅

=  - кінетичний параметр, 
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D
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B
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−
−

−
−=

γ
γ . 

Для отримання чисельного рішення математичної моделі процесу 
двохкомпонентної хемосорбції була застосована комбінація методів ітерації та 
прогонки (рис.1). Аналіз результатів показав, що значення Aγ  і Cγ , розраховані 
численними і аналітичними методами в діапазоні 100010 ÷=AAM θ  (при 10=AR , 

5== CCC MR θ ), практично співпадають. При цьому величина .25,0/ ≥= жpp BBB  
При подальшому підвищені концентрації компонента А в газі, тобто зі зменшенням 

AAM θ  глибина вичерпування хемосорбенту на поверхні розподілу збільшується 
( )0→pB , і аналітичний розрахунок стає менш точним. 
 

 
Рис. 1. Чисельне рішення системи рівнянь (1) – (3) 

( 5=CR ; 5=CCM θ ); AAx γ=  - суцільні лінії, 

CCx γ=  – пунктирні; цифри на лініях - AAM θ  
 

Зі збільшенням швидкості реакції одного з газів з хемосорбентом прийнятна 
точність досягається лише при низькій концентрації швидко реагує компонента газу. 
Наприклад, в діапазоні значень 1000010 ÷=AAM θ (при 315=AR  і 5== AAC MR θ ) 
помилка аналітичного розрахунку до 10 % досягається при значеннях 1000≥AAM θ , 
чому відповідає .25,0≥pB  При порівняльних значеннях величин AAM θ  і CCM θ  
досягається точність розрахунку величин Aγ  і Cγ  обома методами забезпечується в 
випадку, коли і значення RA і RC також порівняльні між собою. Наприклад, в 
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діапазоні зміни відношення 601/ ÷=CA RR  (при ;10=CAM θ  5== CCC MR θ ) 
величині Aγ  і Cγ , знайдені обома методами, розрізняються не більш ніж на 10% 
лише при 2/ ≤CA RR , чому відповідає та сама величина .25,0≥pB  

Проаналізувавши отримані результати, можна заключити, що рівняння (7-8) 
справедливі, коли порівняні швидкості реакцій або коли швидкості реакцій 
непорівнянні, але швидко реагуючого компонента в газі набагато більше, ніж 
повільно реагуючого. Цим умовам відповідає область значень безрозмірної 
концентрації хемосорбента ,25,01 ≥> pB в якій різка зміна концентрацій А і С поблизу 
поверхні розподілу виникає при В=Вр=const. Таким чином, для вибору способу 
розрахунку коефіцієнтів прискорення масопередачі попередньому необхідно оцінити 
значення pB , для чого можна скористатися формулою (6). 

Отримані вирази для коефіцієнтів прискорення масопередачі можна 
використовувати в подальших розрахунках з метою моделювання технологічного 
процесу і знаходження решти параметрів, характеризуючи даний процес. Знайдені 
коефіцієнти прискорення порівняні зі значеннями, розрахованими чисельним 
методом і таким чином, отримані області можливого застосування даних формул. 
Також розроблені алгоритми для чисельного та аналітичного методів рішення. В 
результаті рішення математичної моделі отримують профілі концентрацій 
компонентів по висоті колони, оптимальну витрату розчину моноетаноламіну. Аналіз 
отриманих значень дозволяє рекомендувати оптимальні витрати абсорбенту для 
повного знешкодження СО2 і H2S розчином моноетаноламіну.  
 

ВИСНОВКИ 
Використання математичної моделі процесу хемосорбції двох газів дозволяє 

проводити розрахунки аналогічних колон як на стадії проектування, так і на стадії 
дослідження промислових процесів. Особливістю розробленої математичної моделі є 
відсутність ітераційних процедур при розрахунку. Отримані результати можливо 
використовувати для розрахунку і оптимізації діючих колон знешкодження газових 
викидів в хлорорганічних виробництвах. 
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У статті розглянуто актуальну проблему накопичення в Україні твердих побутових 
відходів та технологію їх пароплазмової газифікації як один зі шляхів вирішення проблеми 
екологічно безпечної утилізації карбоновмісних відходів. Проведено екологічну оцінку 
енергетичного відновлення карбоновмісних відходів. Показано переваги і недоліки продукту 
газифікації відходів у контексті життєвого циклу цієї продукційної системи.  

Ключові слова: відходи, вплив, екологічна оцінка, енергетичне відновлення, життєвий 
цикл, пароплазмова газифікація 
 

В статье рассмотрена актуальная проблема накопления в Украине твердых 
бытовых отходов и технология их пароплазмовой газификации как один из путей решения 
проблемы экологически безопасной утилизации карбоносодержащих отходов. Проведена 
экологическая оценка энергетического восстановления карбоносодержащих отходов. 
Показаны преимущества и недостатки продукта газификации отходов в контексте 
жизненного цикла этой продукционной системы. 

Ключевые слова: влияние, жизненный цикл, отходы, пароплазмовая газификация, 
экологическая оценка, энергетическое восстановление 
 

The article shows the actual problem of accumulation of solid household waste in Ukraine 
and the technology of their steam plasma gasification as one of the ways to solve the problem of 
environmentally safe utilization of carbon-containing wastes. An environmental assessment of the 
energy recovery of carbon-containing wastes has been carried out. The advantages and 
disadvantages of the product of wastes gasification in the context of the life cycle of this product 
system are shown. 

Keywords: impact, energy recovery, environmental assessment, life cycle, steam plasma 
gasification, wastes 
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ВСТУП 
Проблему накопичення в Україні твердих побутових відходів (ТПВ) пов’язано, 

зокрема, з труднощами утилізації несортованого потоку відходів. Попереднє 
сортування ТПВ практично не проводиться, а глибоке механічне сортування 
технологічно складне, тому широко не використовується. Як вказано у тексті 
Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року схваленої КМУ у 
листопаді 2017 року, домінуючим способом поводження з побутовими відходами 
залишається їх вивезення та захоронення на полігонах та сміттєзвалищах. 

Технологія, що застосовується для утилізації твердих побутових та подібних 
промислових відходів, повинна враховувати особливості морфологічного й хімічного 
складу потоку, забезпечувати утилізацію в екологічно безпечному режимі, а отримані 
вихідні продукти мають бути придатними для їх подальшого використання як 
альтернативного палива. 

Процеси термічної деструкції вирішують проблему знешкодження ТПВ, що 
особливо актуально для деяких специфічних видів відходів, й уможливлює 
використання енергетичного потенціалу відходів. Оскільки процеси спалювання 
призводять до утворення токсичних речовин, є необхідність заміни технології 
спалювання, наприклад, піролізом та газифікацією відходів. Процес плазмової 
газифікації (піролізу) забезпечує екологічно чисте перероблення відходів без 
утворення смол, діоксинів, аерозолів тощо, дає змогу досягти вилучення всього 
карбону з матеріалу відходів. 

Актуальним є максимальне відпрацювання технологічних режимів методу, 
проведення процесу утилізації органічних відходів із забезпеченням екологічності 
процесу й в повній мірі використання енергетичних властивостей відходів з 
отриманням якісного вихідного продукту, який у подальшому можна буде 
використовувати як альтернативне паливо. Для цього потрібно досконало дослідити 
фізико-хімічні властивості, кількісний та якісний склад ТПВ як сировини. 
 

ПАРОПЛАЗМОВА ГАЗИФІКАЦІЯ КАРБОНОВМІСНИХ ВІДХОДІВ 
Технології плазмової переробки різних видів небезпечних відходів 

імплементовано порівняно нещодавно, проте багато підприємств активно розвивають 
саме цей напрямок. Так, роботи з пароплазмової газифікації твердих карбоновмісних 
відходів активно ведуться в США, Росії, Україні, Індії та інших країнах [1]. 
Енергетичним відновленням (газифікацією) називають високотемпературні процеси 
взаємодії органічної маси твердих або рідких горючих копалин або продуктів їх 
термічної переробки з повітрям, киснем, водяною парою, двоокисом карбону або їх 
сумішами, в результаті яких органічна частина палива перетворюється на горючі гази 
(синтез-газ). Тверді побутові відходи можна використовувати як сировину, у разі 
утилізації якої можна отримувати корисні вихідні продукти, придатні для подальшого 
використання. 

Плазмова технологія, як альтернатива будь-яким способам спалювання, полягає 
в розкладанні складних молекул всіх речовин у прості в умовах екстремально високих 
температур і за відсутності вільного кисню. Техніко-економічне порівняння різних 
варіантів використання синтез-газу, отриманого у разі газифікації відходів різними 
методами, показує, що застосування пароплазмової газифікації дає змогу знизити 
експлуатаційні витрати порівняно з іншими методами.  

Розглянемо такий процес газифікації ТПВ [2]. Тверді побутові відходи з 
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органічним складником надходять через пристрій завантаження 3 в пароплазмову 
піч 4 (рис. 1). У піч вбудовано плазмотрон, за допомогою якого її розігрівають. 
Спочатку плазмотроном вдувають повітря, яке подається компресором 6. Коли ТВП 
потрапляють до печі, то переходять в  парову плазму, яка надходить з 
парогенератора 5. Плазмотрон працює від двох послідовно з’єднаних джерел 
живлення «Плазма-2» 4. Так як плазмотрон мідний та нагрівається під час роботи до 
екстремально високих температур, то його необхідно охолоджувати. Для цього 
використовують воду, яка прокачується колом через градирню 7, де охолоджується і 
надходить на катод та анод плазмотрону. Після процесу часткового спалювання ТВП 
та їх газифікації продукти через пневмотракт надходять у скрубер Вентурі. Під час 
проходження через сопло Вентурі суміш охолоджується та зрошується содовим 
розчином в скрубері 8. Вода на сопло надходить з контуру охолодження, що включає 
градирню 15. Содовий розчин готується в баці 13. Після зрошення очищений синтез-
газ надходить до відокремлювача вологи 9 та за допомогою вентилятора 10 
направляється на подальше перероблення. Відпрацьований содовий розчин зі 
скрубера частково надходить на теплообмінник 11, де охолоджується і після нього 
проходить через фільтр очищення 12. Частина розчину після фільтру відправляється в 
нижню частину скрубера, а решта повертається в скрубер на зрошення суміші. 
Відпрацьований содовий розчин надходить до баку 14, звідки далі відправляється на 
очищення або утилізацію.  
 

 
 

Рис. 1. Схема процесу пароплазмової газифікації твердих карбоновмісних відходів: 
1 – піч пароплазмова; 2 – плазмотрон; 3 – пристрій завантаження; 4 – послідовно з’єднані 

джерела живлення «Плазма-2»; 5 – парогенератор; 6 – компресор; 7, 15 – градирні; 8 – 
скрубер Вентурі; 9 – відокремлювач вологи; 10 – вентилятор; 11 – теплообмінник; 12 – 
фільтр очищення содового розчину; 13 – бак содового розчину; 14 – бак забрудненого 

содового розчину (шламу) 
 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ПАРОПЛАЗМОВОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ 
КАРБОНОВМІСНИХ ВІДХОДІВ 

Процес енергетичного відновлення карбоновмісних відходів впливає на 
довкілля та здоров’я людини. Об’єктом інвентаризаційного аналізу в цьому 
дослідженні є життєві цикли двох продукційних систем, природного газу та синтез-
газу, отриманого за допомогою пароплазмової газифікації відходів, у контексті їх 
порівняльної оцінки. Функціональною одиницею для порівняльної оцінки життєвого 
циклу обрано 1000 ккал газу. Під час оцінювання враховано ключові одиничні 
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процеси у межах продукційних систем для подальшої оцінки впливу життєвого 
циклу. Оцінювання проведено за допомогою програмного забезпечення PEER [3], 
деякі результати якого представлено у табл. 1.  
 

Таблиця 1. Деякі категоріальні оцінки екологічного впливу енергетичного 
відновлення карбоновмісних відходів щодо природного газу 
Категорія впливу Одиниця 

вимірювання Синтез-газ Природний 
газ 

Зміна клімату кг CO2–екв. 0,0259 0,0397 

Токсичність для людини кг 1,4-ДХБ*–
екв. у повітря 2,04×10-4 6,67×10-6 

Утворення фотохімічних окиснювачів кг НМЛОС**  1,02×10-4 3,78×10-5 
Утворення твердих часток кг PM10–екв. 5,43×10-5 7,88×10-6 
Підкислення наземних екосистем кг SO2–екв. 1,77×10-4 2,01×10-5 

Виснаження викопних енергоресурсів кг нафти-сирця 
екв. 0,00844 0,10460 

*дихлорбензол, **неметанові леткі органічні сполуки 
 

Для зручності порівняння продукційних систем побудовано діаграми 
результатів оцінювання за категоріями впливу (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Нормовані оцінки деяких категорій екологічного впливу синтез-газу 
і природного газу 

 
ВИСНОВКИ 
Загальна та категоріальні оцінки екологічного впливу, отримані на основі 

методів аналізу життєвого циклу, процесу енергетичного відновлення 
карбоновмісних відходів порівняно з видобуванням природного газу показали, що 
продукційна система отримання синтез-газу пароплазмовою газифікацією відходів 
має вищий екологічний вплив для усіх категорій крім змінювання клімату та 
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виснаження викопних ресурсів. Результати оцінювання показують необхідність 
зменшення екологічного впливу процесу щодо таких сфер захисту як природне 
навколишнє середовище і здоров’я людини, особливо у категоріях токсичності для 
людини й токсичності для наземних, морських і прісноводних екосистем, виснаження 
водних ресурсів та інших. Зменшення впливу можна досягти за допомогою 
попередньої підготовки відходів, зниження обсягів утворення димових газів і 
проведення додаткового очищення отримуваного газу.  
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В статті проаналізовані можливі джерела та шляхи забруднення навколишнього 
середовища, розглянуті явища, що протікають в ході роботи підприємства. Для розрахунку 
забруднення повітря, після випаровування хімічних речовин, було визначено максимальну 
концентрацію забруднюючої речовини при проходженні первинної хмари, утвореної при 
витоку рідкої НХР на поверхні. 
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Ключові слова: хімічні підприємства, первинна хмара, навколишнє середовище, 
забруднюючі речовини 
 

В статье проанализированы возможные источники и пути загрязнения окружающей 
среды, рассмотрены явления которые протекают в процессе работы предприятия. Для 
расчета загрязнения воздуха, после испарения химических веществ, была определенна 
максимальная концентрация загрязняющего вещества при прохождении первичного облака, 
которое образовалась при истечении жидких ОХВ на поверхности. 

Ключевые слова: химические предприятия, первичное облако, окружающая среда, 
загрязняющие вещества 
 

The article presents the phenomena that occur during the operation of the enterprise, and 
also presents an algorithm that allows you to quantify the amount of a chemical substance that 
evaporates from the surface of a reservoir or from the surface of a liquid from an industrial facility 
during its routine work. 

Keywords: chemical enterprise, primary cloud, evaporation, environment, pollutants 
 

ВСТУП 
На порозі третього тисячоріччя чітко позначилася глобалізація техногенних 

впливів на навколишнє середовище й проблеми, які виникають у зв'язку із цим у 
кожній окремій країні чи регіоні, стали частиною загально планетарних інтересів по 
стійкому розвитку та захисту навколишнього середовища. 

Останні десятиріччя характеризуються в країнах різким зростанням суспільної 
уваги до екологічних проблем і формуванням державної, а також і міждержавної 
природоохоронної політики. Найважливіше значення при цьому, як основа для 
прийняття рішень, має інвентаризація викидів шкідливих речовин в навколишньому 
середовищі. 

На сьогоднішній день хімічне забруднення навколишнього середовища є однією 
з найважливіших невирішених проблем людства. Дуже часто одне джерело 
забруднення може привести до ланцюга негативних наслідків для екології, які не були 
передбачені заздалегідь тому важливим є не тільки вдосконалення існуючих 
технологій і створення нових, але й оцінка відповідного екологічного ризику цих 
технологій. При цьому потрібно детально проаналізувати всі можливі джерела та 
шляхи забруднення навколишнього середовища, врахувати не тільки прямий вплив, а і 
всі ланцюги наслідків.  

Методологія аналізу ризику почала розвиватися в світі більше 20 років тому, 
застосовуючи в основному до ядерних енергетичних установок, об'єктів хімічної 
промисловості. 

Основними джерелами техногенного зараження навколишнього середовища 
небезпечними хімічними речовинами слід віднести промислові і інші підприємства, в 
яких технологічний процес включає хімічний процес. Більшістю з цих об'єктів дає 
особливу небезпеку не тільки в аварійних ситуаціях але і під час нормального 
функціонуванні об'єкту. 

Негативний вплив хімічних чинників, що посилюється останнім часом, на 
населення і екологічну систему, збільшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій 
на потенційно небезпечних хімічних об'єктах представляють зростаючу загрозу 
життєдіяльності людини, навколишньому середовищу, соціально-економічному 
розвитку наший країни.  
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Оцінки процесу розсіяння викидів газоподібних хімічних речовин в 

атмосфері 
Для розрахунку забруднення повітря після випаровування хімічних речовин 

кращє за все використовувати методики для наслідків дії промислових підприємств, які 
виникли при нормальній роботі хімічно небезпечних підприємств, а також наслідків 
хімічних аварій.  

Для даного розрахунку було використано методику оцінки наслідків хімічних 
аварій, розроблена НТЦ ” Промислова безпека ” з урахуванням внесених модифікацій і 
виправлень [1].  

Дана методика призначена для оцінки масштабів поразки при викидах 
небезпечних хімічних речовин (НХР) і оцінки процесу розсіяння викидів газоподібних 
хімічних речовин в атмосфері і дозволяє визначити: 

- кількість небезпечних хімічних речовин (НХР), що потрапили в атмосферу, при 
різних ситуаціях; 

- просторово-часове поле концентрацій НХР в атмосфері; 
- розміри зон хімічного зараження; 

Визначення максимальної концентрації при проходженні первинної хмари, 
утвореного при витоку рідкої НХР на поверхні розраховується: 
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викидів, використовуються значення ,,, zyx σσσ  Максимальна концентрація при 
проходженні первинної хмари спостерігається на осі 0z,0y ==  в центрі хмари і 
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Визначення максимальної концентрації при проходженні первинної 

хмари, утвореного при витоку рідкої НХР на поверхні 
Розрахунок проводився у програмному середовищі MathCad: 
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ВИСНОВКИ 
В роботі представлено розрахунок визначення максимальної концентрації при 

проходженні первинної хмари, утвореного при витоку рідкої НХР на поверхні.  
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