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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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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 
МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ 

 
Цитлішвілі К.О., PhD 

Національний університет цивільного захисту України 
 

Одним з шляхів удосконалення очищення висококонцентрованих за органіч-
ною речовиною стічних вод є впровадження технологій, що ґрунтуються на метаболі-
змі бактерій, які мають підвищену біохімічну активність [1]. 

З цією метою були проведені дослідження щодо інтенсифікації біологічної очи-
стки стічних вод [2] зі значними коливаннями концентрацій забруднюючих речовин, 
за допомогою хімічного мутагену – пероксиду водню. 

Можливі два варіанти оброблення активного мулу пероксидом водню: дода-
вання пероксиду водню безпосередньо у біореактор і оброблення частини активного 
мулу в окремих ємностях, де культивується активний мул сумісно з пероксидом вод-
ню и де утворюється специфічна мікрофлора, яка під впливом розчину Н2О2 набуває 
нові властивості щодо окиснення забруднюючих речовин. Як періодичне внесення ро-
зчину пероксиду водню в біореактор, так і окреме оброблення активного мулу, збіль-
шує ефект очищення стічних вод за показниками ХСК, БСК, завислими речовинами, 
знижує кольоровість і запах очищеної води, поліпшує седиментаційні властивості ак-
тивного мулу, поліпшує його подальше зневоднення. 

Для цього з працюючого аеротенка відбирали адаптований до стічної води ак-
тивний мул у кількості (0,01–0,05) % від загального об’єму мулу в аеротенку, відстою-
вали протягом 15–30 хв. для одержання більш концентрованої суспензії (концентрація 
мулу складала 5–6 г/дм3) і вводили хімічний мутаген (пероксид водню) у співвідно-
шення 1:5000–1:10000. Суміш активного мулу з мутагеном витримували при перемі-
шуванні від 4 до 25 годин при температурі 22 ºС. Підрощували суспензію активного 
мулу у поживному середовищі 10–12 годин для збільшення кількості утворених мута-
нтних форм і вводили в лабораторний біореактор неповного витіснення [3].  

Дослідження щодо обробки активного мулу пероксидом водню (у концентрації 
0,07 %) проводили у контактному режимі протягом 24 годин. 

Результати досліджень надані у табл. 1. 
 
Табл. 1. Ступінь очищення стічних вод активним мулом, що оброблений 

пероксидом водню (Н2О2) 

Серія 
дослідів Варіант активного мулу (А.М.) 

ХСК, мгО/дм3 Ефект 
очищення, 

% 
до очищен-

ня 
після очи-

щення 

1 Звичайний активний мул 9170 8490 7,0 
А.М., оброблений Н2О2 5280 950 82,0 

2 Звичайний активний мул 5000 1400 72,0 
А.М., оброблений Н2О2 5000 75 98,0 

3 Звичайний активний мул 10800 7630 29,0 
А.М., оброблений Н2О2 10800 433 96,0 

4 Звичайний активний мул 14400 13540 6,0 
А.М., оброблений Н2О2 14400 1140 92,0 
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Встановлено, що дія хімічного мутагену на активний мул, який адоптований до 
стічних вод, підвищує його властивість до окиснення і, відповідно, підвищує ступінь 
очищення в 10–15 разів. 

Для інтенсифікації біологічної очистки на очисних спорудах з великими 
об’ємами стічних вод може бути використаний досить доступний мутаген – пероксид 
водню. 

Обробка активного мулу пероксид водню у лабораторних умовах і внесення та-
кого мулу в аеротенк показала можливість підвищення ферментативної активності 
мулу при біохімічному очищені стічних вод. У разі безпосереднього контакту перок-
сиду водню з біомасою активного мулу найбільш оптимальні концентрації H2O2, які 
впливають на ферментативну активність мікроорганізмів, є концентрації 0,01 % і 
0,005 %. 

В результаті експериментальних досліджень визначені оптимальні умови обро-
блення активного мулу пероксидом водню: обсяг мулу, що був оброблений, складав 
0,001-0,0001 %; доза пероксиду водню відносно мулу – 1:(5000-2000); частота оброб-
лення – один раз у 10 днів. Результати дослідження надані у табл. 2. 

 
Табл. 2. Ступінь очищення стічних вод від органічних речовин активним 

мулом, обробленим пероксидом водню 

Серія 
дослідів 

ХСК стіч-
ної води 

Стічна вода, яка очищена 
активним мулом 

Стічна вода, яка очищена 
активним мулом з попе-
редньою обробкою Н2О2 

ХСК, 
мгО/дм3 

ступінь очи-
щення, % 

ХСК, 
мгО/дм3 

ступінь 
очищення, % 

1 505 62 88 43 92 
2 516 50 90 26 95 
3 540 96 82 76 86 
4 650 128 80 57 91 

 
З даних табл. 2 видно, що після оброблення активного мулу пероксидом водню 

ефективність окиснення збільшилась до 95 %. 
Встановлено, що при використанні пероксиду водню (Н2О2) для отримання му-

тагенного активного мулу найбільш оптимальною концентрацією є – 0,07 %, при яко-
му ефективність окиснення органічної речовини за ХСК збільшилась до 95 %. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Жмур Н.С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных 
вод на сооружениях с аэротенками. Москва : АКВАРОС, 2003. 507 с. 
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