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Розглядається проблема забруднення навколишнього середовища гальванічним виробництвом. Розроблено ка-
мерну модель впливу гальванічного виробництва на навколишнє середовище та людину. Представлено кілька сце-
наріїв забруднення навколишнього середовища підприємством. Зроблено оцінку і прогноз розподілу полютантів від 
гальванічного виробництва. Встановлена можливість управління процесами очищення гальваностоків. 
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The problem of environment pollution caused by halvanic production was considered in the article. The chamber model 

of halvanic enterprise influence on environment and humans was developed. The estimation and prognosis of pollutants 
distribution from halvanic production were done. Possibility of halvanic sewage treatment procedures management was set. 
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Рассматривается проблема загрязнения окружающей среды гальваническим производством. Разработана камер-

ная модель влияния гальванического производства на окружающую среду и человека. Представлено несколько 
сценариев загрязнения окружающей среды предприятием. Сделаны оценка и прогноз распределения полютантов от 
гальванического производства. Установлена возможность управления процессами очистки гальваностоков.  
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Актуальність роботи. Гальванічне виробницт-

во є одним із найбільш небезпечних джерел ан-
тропогенного забруднення навколишнього сере-
довища. На Україні,  як і за кордоном,  стічні води 
гальванічного виробництва найбільш поширені. Вони 
утворюються в результаті хімічної й електрохімічної 
обробки металів та їхніх сплавів,  а також при нане-
сенні гальванічних покриттів. Гальванічні стоки 
містять солі важких металів, кислоти, луги, по-
верхнево-активні речовини (ПАР) та ін. Здебі-
льшого недостатньо очищені стічні води гальва-
нічного виробництва скидаються до міської ка-
налізаційної мережі або у найближчі річки та 
водні об'єкти, що негативно впливає на навко-
лишнє середовище і живі організми.  

Серед існуючих багаточисленних методів очищен-
ня стічних вод гальванічного виробництва найбільш 
поширеним на вітчизняних підприємствах є реагент-
ний метод із застосуванням розчинів вапна. Викорис-
тання цього методу призводить до утворення значної 
кількості шламів, що містять здебільшого гідроксиди 
та карбонати важких металів, а також значну кількість 
солей кальцію. 

Шлами тимчасово зберігаються у шламонакопичу-
вачах або металевих контейнерах на територіях підп-
риємств [1]. Це пов’язано з тим, що вартість утилізації 
в десятки раз перевищує плату за зберігання гальвані-
чних шламів. За існуючих умов збереження шламів 
забруднення навколишнього середовища є невідворо-
тним [2].  
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Загроза здоров’ю населення і навколишньому се-
редовищу з боку підприємств гальванічного виробни-
цтва посилюється внаслідок того, що територіально ці 
підприємства в основному знаходяться в межах обла-
сних міст і сконцентровані на відносно невеликій те-
риторії. 

Тож бачимо, що технологія гальванічного вироб-
ництва створює певний тиск на навколишнє середо-
вище і людину. Вирішення цієї екологічної проблеми, 
на думку авторів, потребує системного підходу, який 
полягає в комплекcному вивченні всіх процесів, що 
відбуваються в навколишньому середовищі. 
Розв’язання даної задачі неможливе без застосування 
методів прогнозування і математичного моделювання, 
адже це основні інструменти системного аналізу, які в 
певних випадках дозволяють обійтися без трудоміст-
ких і дорогих натурних експериментів.  

Метою роботи є здійснення моделювання екологі-
чних процесів  гальванічних виробництв для оцінки 
можливості управління процесами очищення гальва-
ностоків. 

Матеріал і результати досліджень. Відомі мате-
матичні моделі, що описують сценарії загрози і дозво-
ляють зробити кількісну оцінку ймовірності прояву 
негативної події використовують: 

– методи теорії вірогідності й математичної  ста 
тистики; 

– аналітичні детерміністичні методи; 
– методи теорії випадкових процесів; 
– топологічні методи, що базуються на теорії гра 

фів; 
– методи теорії нечітких множин; 
– методи теорії ігор; 

– імітаційні методи. 
В основному моделі оцінки екологічних ризиків 

мають експертний характер, теоретично мало обґрун-
товані, використовують умовні оцінки небезпеки за-
бруднення, не можуть оцінювати ризик у часі і тому 
не можуть бути інструментами управління.  

Обґрунтовано використовується  як математичний 
метод для оцінки техногенно-екологічних ризиків по-
тенційно небезпечних підприємств із гальванічними 
процесами ризик–аналіз [3].   

Авторами запропонований і апробований досить 
універсальний підхід до дослідження складних еколо-
гічних систем і процесів – імітаційна камерна модель 
впливу гальванічного виробництва на навколишнє 
середовище і людину (рис.  1),  яка дозволяє встанови-
ти і проаналізувати зв’язки між джерелами загрози та 
елементами навколишнього середовища. 

До джерел загрози навколишньому середовищу 
гальванічним виробництвом можна віднести: 
 – неочищені до необхідного ступеня стічні води 
із дільниць нанесення хімічних покриттів, несанкціо-
нований скид яких (або перевищення його нормати-
вів) призводить до забруднення поверхневих вод і 
ґрунтів, з наступним забрудненням інших елементів 
екосистеми; 
 – гальванічний шлам, порушення цілісності си-
стеми контейнерів-накопичувачів, у яких він зберіга-
ється, приводить до витоку відходів, внаслідок чого 
відбувається забруднення навколишнього середовища; 
 – утилізація гальванічного шламу (у даному 
випадку припускаємо, що забезпечується повне знеза-
раження відходів під час їх утилізації). 
 

 
Рисунок 1 – Схематичне зображення камерної моделі впливу гальванічного виробництва  

на навколишнє середовище та людину 
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Аналіз джерел дозволяє розробити кілька сце-
наріїв забруднення навколишнього середовища 
підприємствами гальванічного виробництва – з ра-
зовим і постійним скидом гальваностоків. 

При створенні моделі авторами зроблено при-
пущення, що полютанти від гальванічного вироб-
ництва, що надійшли до камери, миттєво перемі-
шуються в усіх частинах камери однаково в будь-
який момент часу, а втрати полютантів камерою 
пропорційні їх розподілу у камері. 

Взаємодія між камерами задається за допомо-
гою коефіцієнтів переходу полютантів із однієї ка-
мери в іншу за одиницю часу – місяць. Розрахунки 
цих коефіцієнтів базуються на реальних літератур-
них даних про середні швидкості розподілу та пе-
рерозподілу забруднюючих речовин, зокрема окси-
дів важких металів, в екосистемах [4]. Значення 
коефіцієнтів наведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Значення коефіцієнтів переходу  

важких металів із камери в камеру 
 

Середовище ija  Значення 
Стічні води → Гальванічний 
шлам 

а12 0,2 

Гальванічний шлам → Утилі-
зація шламу 

а23 0,2 

Стічні води → Повітря а14 0,01 
Стічні води → Грунт а15 0,1 
Стічні води → Поверхневі води а17 0,2 
Гальванічний шлам → Повітря а24 0,05 
Гальванічний шлам → Грунт а25 0,1 
Гальванічний шлам → Поверх-
неві води 

а27 0,1 

Повітря → Грунт а45 0,03 
Грунт → Грунтові води а56 0,1 
Грунт → Поверхневі води а57 0,05 
Грунтові води → Грунт а65 0,02 
Повітря → Людина а48 0,005 
Грунт → Людина а58 0,02 
Грунтові води → Людина а68 0,05 
Поверхневі води → Людина а78 0,1 

 
Для опису перенесення оксидів важких металів 

в екосистемі при разовому скиді стічних вод галь-
ванічного виробництва було складено систему ди-
ференціальних рівнянь першого порядку (1) зі ста-
лими коефіцієнтами перенесення радіонуклідів між 
камерами aij, де змінні a, b, c, l, e, f, g, k –  динамічні 
питомі активності полютантів у камерах: стічні 
води, гальванічний шлам, утилізація шламу, повіт-
ря, грунт, грунтові води, поверхневі води, людина; 
t – час (у місяцях).  
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Обчислення систем диференціальних рівнянь 

здійснювалося за допомогою комп’ютерної про-
грами MAPLE 6.  

Розв’язок системи у графічному вигляді подано 
на рис. 1–3. 

 

 
 

Рисунок 1 – Накопичення важких металів  
у камерах: 1 – стічні води (разовий скид); 2 – га-

льванічний шлам; 3 – утилізація шламу 
 

 
 

Рисунок 2 – Накопичення важких металів  
у камерах: 1 – повітря; 2 – грунт; 3 – грунтові 

води; 
 4 – поверхневі води при разовому скиді стічних 
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Рисунок 3 – Накопичення важких металів  
у камері людина при разовому скиді стічних вод 

 

Проаналізувавши розв’язок даної системи ди-
ференціальних рівнянь, яка описує разовий скид 
гальваностоків, можна спостерігати невелике над-
ходження (до 0,18 %) полютантів до гальванічного 
шламу зі стічних вод і 0,18 % забруднюючих речо-
вин на його утилізацію (рис. 1). 

Для камери l – повітря є характерним мале над-
ходження – лише 0,5 % забруднюючих речовин на 
четвертий місяць після скиду, а потім – і це зрозу-
міло – спад. Надходження полютантів до грунту 
також має пік – на третьому місяці 0,15 %. До грун-
тових вод надходить 0,9 % забруднюючих речовин 
на сьомий місяць. Найбільший пік надходження 
полютантів спостерігаємо у поверхневих водах – 
0,35 % на шостому місяці (рис. 2). 

Накопичення важких металів у камері при разо-
вому скиді стічних вод (рис. 3) сягає 0,7 % через 3 
роки. 

Ввівши поправки на постійні скид стічних вод і 
збільшення кількості гальванічного шламу, автора-
ми був розроблений другий сценарій надходження 
оксидів важких металів до навколишнього середо-
вища та людини, який описується системою дифе-
ренційних рівнянь (2): 
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Розв’язок системи у графічному вигляді подано 
на рис. 4 – 6. 

 

 
 

Рисунок 4 – Накопичення важких металів у ка-
мерах: 1 – стічні води; 2 – гальванічний шлам; 3 – 

утилізація шламу при постійному скиді стічних вод 
і збільшенні кількості гальванічного шламу 

 

 
 

Рисунок 5 – Накопичення важких металів у ка-
мерах: 1 – повітря; 2 – грунт; 3 – грунтові води; 4 – 
поверхневі води при постійному скиді стічних вод і 

збільшенні кількості гальванічного шламу 
 

Графік накопичення полютантів (рис. 4) для ка-
мери стічні води показує спочатку спад забруднен-
ня протягом  шести  місяців до  0,2 %,  а  потім його  
лінійний ріст. У камері гальванічний шлам теж спо-
стерігаємо лінійний ріст накопичення полютантів, а 
в камері утилізація гальванічного шламу – експоне-
нціальний.   

Для камер повітря, грунт, грунтові та поверх-
неві води є характерним плавне накопичення окси-
дів важких металів (рис. 5), а в камері людина (рис. 
6) спостерігаємо експоненційний ріст надходження 
забруднюючих речовин, яке сягає 100 % через 6,5 
років. 
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Рисунок 6 – Накопичення важких металів у ка-
мері людина при постійному скиді стічних вод і 

збільшенні кількості гальванічного шламу 

 
Розподіл полютантів за двома сценаріями зве-

дено табл. 2 зі значенням їх максимального нако-
пичення у певний момент часу. 

Як видно з таблиці, найбільше накопичення ок-
сидів важких металів спостерігається у камері лю-
дина  на третій рік після разового скиду забрудне-
них вод гальванічного виробництва. При постійно-
му скиді стічних вод і збільшенні кількості гальва-
нічного шламу бачимо більш повільне і плавне на-
копичення вмісту полютантів у камерах за ліній-
ною чи експоненціальною функціями. 

 

Таблиця 2 – Накопичення полютантів від гальванічного виробництва у камерах 
 

Камери 
Максимальний вміст 

полютантів при разовому  
скиді стічних вод (%) 

Вміст полютантів при постійному скиді 
стічних вод і збільшенні кількості  

гальванічного шламу (%) 
Час (місяці) 

Гальванічний шлам 0,18 0,2 3 
Утилізація шламу 0,18 1,7 10 
Повітря 0,50 0,2 4 
Грунт 0,15 0,3 3 
Грунтові води 0,90 0,5 7 
Поверхневі води 0,35 0,7 6 
Людина 0,70 17,0 36 

 
Висновки. Описана в роботі загроза навколиш-

ньому середовищу і здоров’ю населення з боку під-
приємств гальванічного виробництва не лишає 
сумнівів у необхідності вирішення даної екологіч-
ної проблеми шляхом оцінки, прогнозу та управ-
ління екологічною безпекою таких об’єктів метода-
ми математичного моделювання. Використання 
методу камерних моделей дозволило авторам змо-
делювати параметри забруднення екосистеми важ-
кими металами та їх вплив на людину. На основі 
розроблених сценаріїв забруднення навколишнього 
середовища підприємствами гальванічного вироб-

ництва – з разовим і постійним скидом гальваносто-
ків, можна спостерігати різний розподіл і накопичен-
ня полютантів в екосистемі й надходження їх до лю-
дини. Розроблена авторами модель дозволяє, маючи 
обмежені дані по моніторингу екосистем, робити 
прогноз величини та динаміки забруднення всіх ком-
понентів довкілля потенційно небезпечним виробни-
цтвом. Таким чином підтверджується можливість 
управління процесами очищення стічних вод гальва-
нічного виробництва та екологічною безпекою при-
леглих до підприємств територій. 
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