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Шановні колеги! 
 Маю за честь вітати всіх 
учасників щорічної Міжнародної на-
уково-практичної конференції 
«Problems of Emergency Situations». 

Вперше в історії Державної 
служби України з надзвичайних си-
туацій, починаючи з 2020 року, На-
ціональним університетом цивільно-
го захисту України започаткована 
конференція з можливістю опубліку-
вання статей в науковому журналі 
«Materials Science Forum», індексова-
ному наукометричною базою Scopus. 
В рамках успішного проведення по-
передніх конференцій опубліковано 
понад 100 наукових статей Scopus. 

На сьогоднішній день в університеті сформувався потужний науковий потенціал, 
а саме, 50 докторів наук, 200 кандидатів наук, 30 професорів, 180 доцентів та стар-
ших дослідників. За даними міжнародної наукометричної бази Scopus до профілю уні-
верситету входить понад 500 статей, h-індекс – 22. Це забезпечує можливість успіш-
ного розгляду та рецензування наукових робіт поданих для опублікування в рамках 
проведення конференції. 

Приємно відзначити участь у конференції широкого кола науковців як з України, 
так і закордонних наукових та освітніх закладів. До участі в конференції доєдналися 
вчені з 11 країн світу – Ізраїлю, Італії, Польщі, Туреччини, Німеччини, Швеції, Лит-
ви, Естонії, Азербайжанської Республіки, Чехії та Словаччини. 

Забезпечення інноваційних напрямків розвитку системи цивільної безпеки, передо-
ві ідеї вчених, активне використання сучасних технологій з урахуванням можливостей 
міжнародного співробітництва сприятимуть досягненню загального результату. 

Впевнений, що отримані наукові результати, об’єднані в збірнику конференції, 
будуть корисними для всіх учасників та знайдуть своє впровадження в практичній ді-
яльності і в подальшій науково-дослідницькій роботі. 

Бажаю всім учасникам невичерпної енергії на шляху нових наукових звершень, 
придбання партнерських і дружніх контактів, результативних рішень, творчої насна-
ги та успіхів у професійній діяльності!  

«…Нашим головним завдання була і залишається якісна підготовка фахівців!...» 
 

Ректор Національного університету 
цивільного захисту України Володимир САДКОВИЙ 

 

http://univer.nuczu.edu.ua/img/news/18997/1.pdf
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ВИКОРИСТАННЯ ОЗОНО-ПОВІТРЯНОЇ СУМІШІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ І 
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Цитлішвілі К.О., PhD 

Національний університет цивільного захисту України 
 

Озон (О3) – дуже ефективний екологічний окиснювач і дезінфектант, тому що є 
природним елементом і при його розкладанні, окрім молекул кисню не утворюються 
інші продукти, які було б потрібно видаляти з системи очищення.  

Бактерицидні властивості озону обґрунтовані його міцним окиснювальним по-
тенціалом, внаслідок чого він руйнує цитоплазму мікроорганізмів і окислює майже всі 
органічні речовини у воді. 

Для проведення дослідження озон отримували безпосередньо з повітря шляхом 
«тліючого» розряду у спеціальному приладі – озонаторі, що складається з двох елект-
родів з повітряним прошарком між ними (2–3 мм), який служить розрядним просто-
ром. Щоб створити «тліючий» (без блискавок) розряд, у розрядний простір вміщують 
діелектрики зі спеціального скла [1]. 

Озоно-повітряна суміш надходить через фільтросні пластинки у воду і змішу-
ється з нею у контактному резервуарі. Доза озону, необхідна для знезараження будь-
якої води, коливається від 1 до 10 мг/дм3, причому великі дози застосовують, коли 
крім знезараження ще необхідно знебарвити та дезодорувати воду. Тривалість знеза-
раження води складає 3–35 хв. залежно від ступеня забруднення і складу розчинених 
домішок води. Надлишковий озон з води виділяється у повітря, швидко розкладаю-
чись з утворенням атомарного кисню, тому вміст залишкового озону має бути 0,1–0,3 
мг/дм3 [2]. 

Розчинність озону у воді при температурі від 0 0С до 30 0С у 13 разів вищі за 
кисень, а також азот. Розчинність озону стало підвищується у воді зі зниженням її те-
мператури, що важливо ураховувати у разі його застосування під час очищення або 
знезараження стічної води. Озон у воді одночасно розчинюється та розкладається і 
швидкість його розкладання залежить від температури води та її складу. Високі кон-
центрації завислих речовин та іонів металів лімітують процеси окиснення. З речови-
нами, що знаходяться у воді, озон може реагувати або безпосередньо в молекулярній 
формі, або як радикал ОН¯, який утворюється при розкладанні озону у воді. Вважаєть-
ся, що в нейтральній воді ці реакції розподілені порівну. У кислому середовищі пере-
важає молекулярний механізм, а в лужному – радикальний [3]. 

Окислювальна здатність (редокс-потенціал) дорівнює – 2,07, це значно вище 
окислювальної здатності пероксиду водню і хлору (1,77 і 1,36 відповідно), що свідчить 
про потужну здатність О3 до окиснення органічних і деяких мінеральних сполук.  

Для деструкції органічних сполук за допомогою О3, важливим чинником є еле-
ктронна структура озону, яка є біполярною: «негативною» і «позитивною», тому озон 
може реагувати одночасно як електрофільно так, і нуклеофільно. У воді окиснення ре-
човин озоном має переважно електрофільний механізм. Але кінетика взаємодії розчи-
неного озону з різними органічними сполуками різна [3]. 

З озоном безпосередньо не реагують або реагують слабко ненасичені вуглево-
ди, насичені алкільні сполуки, бензол, карбонові кислоти. Але такі речовини, як білки, 
лінійні та циклічні вуглеводи, спирти, жири піддаються окисненню, що важливо під 
час окиснення домішок, які містяться в стічних водах виробництв харчової промисло-
вості. Особливо важливим є окиснення жироподібних речовин, тому що вони, як пра-
вило, містяться у великих концентраціях в таких стоках і дуже важко окислюються 
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мікроорганізмами активного мулу при біологічному обробленні. Також гальмуються 
біохімічні реакції окиснення складних органічних сполук, тому попереднє озонування 
таких стічних вод дозволяє розкладати складні органічні системи до більш простих і 
доступних з подальшим окисненням мікроорганізмами активного мулу. 

Застосування технологій озонування ефективно для інактивації патогенної мік-
рофлори, яка, як правило, міститься в стічних водах харчових виробництв у високих 
концентраціях. 

Реакційна здатність радикалів дозволяє окислювати практично всі органічні 
сполуки. В реакціях з органічними речовинами утворюються вторинні радикали, які 
продовжують брати участь у ланцюговій реакції [3]. Такі радикали під час взаємодії з 
розчиненими речовинами не змінюють їх концентрацію у воді, але змінюють їх склад. 
Тобто більш складні сполуки розкладаються на простіші, які при такій структурі мо-
жуть використовуватися мікроорганізмами активного мулу під час біоочищення. Як-
що у водному середовищі є кисень, то ланцюг окислювальних реакцій подовжується 
за допомогою вторинних радикалів, що сприяє процесу очищення води. Тому для по-
довження ланцюгової реакції окислення стічну воду необхідно насичувати киснем. 

Для визначення впливу попереднього озонування щодо активного мулу, стічну 
воду оброблювали озоно-повітряною сумішшю (концентрація О3 = 1 мг/дм3) і подаль-
ше його очищали на біодисковому реакторі за допомогою іммобілізованого активного 
мулу. Результати дослідження надані в таблиці 1. 

 
Табл. 1. Результати оброблення стоку озоно-повітряною сумішшю 

Період оброблення, год Показники 
рН, од рН ХСК, мгО/дм3 

До оброблення 5,30 1450 
1 5,30 900 
2 5,18 720 

 
Після оброблення озоно-повітряною сумішшю, ХСК модельного стоку за годи-

ну знизилось на 38 % і досягло 900 мгО/дм3, а за 2 год оброблення ХСК знизилося 
майже на 50 %, але також знизилась величина рН. Попередньо оброблену стічну воду 
за такими характеристиками подавали на доочищення в біосорбційний дисковий реак-
тор з іммобілізованим біоценозом. 
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