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всі основні форми бактерій: паличкоподібні (циліндричні), до яких відносяться бацили, диплобацили і 
диплобактерії; кулясті (еліпсоїдні), до яких відносяться всі шість видів коків; звиті, які підрозділяються на 
спірохети, спірили і вібріони. Бактеріальна заселеність осадів величезна. Наприклад, в 1 см3

 сирого первинного 

осаду вологістю 94,3 % утримується близько 42 млн. бактерій по «прямому рахункові», а в 1 г сухої речовини – 

від 740 тис. до 1 млн. Якщо прийняти в середньому діаметр бактеріальної клітини рівним 0,001 мм, то сумарний 

об’єм 100 млн. бактерій, що втримуються, наприклад, в 1 см3
 осаду, складе близько 0,4 см3

 з масою приблизно 

400 мг. При вмісті води в бактеріях, рівному 80–85 %, суха речовина складе 60–80 мг/см3
 осаду. 

Хімічний склад. Знання хімічного складу осадів необхідно для визначення найбільш раціональних шляхів їх 

використання і обробки. У таблиці 2 поданий загальний хімічний склад осадів міських стічних вод. В останній 

графі таблиці 2 зазначені невраховані аналізом сполуки. До них у сирих осадах відносяться головним чином 

білкові речовини, а в зброджених – гумінові сполуки, що підвищують цінність осаду як добрива [1]. В умовах 
масового будівництва і розширення існуючих споруд  для  очищення міських і виробничих стічних вод 

складною проблемою є обробка і використання осадів, що утворюються. Об’єми осаду великі і становлять 
близько 1...2 % від витрат очищуваних стічних вод. Ці осади, як правило, належать до тих суспензій колоїдного 

типу, що важко фільтруються. Їх бактеріальна забрудненість, наявність органічних речовин, здатність швидко 

загнивати з виділенням неприємних запахів, а також неоднорідність складу і властивостей ускладнюють їх 

обробку. Технологія обробки осадів полягає в зброджуванні їх в метантенках очисних споруд з підсушкою на 
мулових майданчиках. Вологість підсушеного осаду 75…80 %, внаслідок чого об’єм зменшується в 2-5 разів. 
На великих очисних станціях замість мулових майданчиків для підсушування осаду, що потребує великих 

територій, споруджують устаткування для їх штучного обезводнення. Широко застосовується штучне 
зневоднення осаду вакуум-фільтрами або центрифугами навіть на невеликих за продуктивністю очисних 

спорудах порядку 3800-15000 м3
 на добу стічних вод. 

Використання осадів стічних вод у якості органічних добрив – найбільш поширений в Україні метод їх 

використання, зокрема і на КП «Вінницяоблводоканал». Застосування ОСВ в якості органо-мінеральних добрив 
передбачає обов’язкову попередню оцінку можливого накопичення в грунтах удобрюваних площ ряду 
шкідливих домішок що можуть бути присутніми у складі вказаних добрив (у тому числі - важких металів). 
Якість осадів стічних вод, використовуваних як добриво регламентується за хімічними, бактеріологічними і 
паразитологічними показниками. Однак, даний метод має ряд недоліків, а саме: 1) знешкодження і 
знезараження ОСВ, згідно технологічного регламенту, здіснюється витримкою на майданчиках мула або на 
території очисних споруд каналізації (ОСК) не менш 3-х років, що сприяє поширенню неприємних запахів, 
тощо; 2) внесення ОСВ в якості добрив підвищує фоновий вміст важких металів в грунті. 

 

Таблиця 2 – Загальний хімічний склад осадів, % до абсолютно сухої речовини 

Типи осадів Зола 
Бензольні 
речовини 

Альфацел- 
люлоза 

Геміцел-
люлоза 

Жири 
Загаль-
ний азот 

Фосфор Калій 
Клітко-

вина 

Неврахо-

вані 
сполуки 

Первинні сирі 10,1-

27,98 
89,9-72,02 7,52-12,0 7,68-25,4 14,3-17,0 3,2-3,66 1,4-2,11 0,2 - 33 

Первинні зброджені 
в метантенках 
мезофільне 
шумування 

28-40 59-72 2,8-9 5,8-9 7,6-9 3-4,3 2,4-4,8 - - 35 

термофільне 
шумування 

41,37 58,6 1,6 6,0 9,0 3,8 4,9 - - 28 

Активний мул із 
вторинних 

відстійників після 
аеротенків 

24,5- 

26,2 
74,0-75,6 0,74-2,58 3,0-6,10 7,11-7,90 7,28-6,74 5,39 - - - 

 

На сучасному етапі розвитку технологій утилізації різних видів відходів, є інші, можливі напрямки 

утилізації ОСВ (рис.1), які мають значно більшу еколого-економічну ефективність. Отже, комплексне 
використання ОСВ, за умови відповідності їх складу технічним вимогам, усуває забруднення навколишнього 

природного середовища і має велике природоохоронне та народногосподарське значення. 
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Рівень вуличних шумів визначається інтенсивністю, швидкістю руху, складом транспортного потоку, 

архітектурно-планувальним рішенням (профіль вулиці, щільність забудови, стан покриття дороги, наявність 
зелених насаджень тощо). Кожен із цих факторів здатний змінити рівень транспортного шуму до 10 дБА. В 
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останні десятиріччя міський шум зростає в середньому на 0,5-1 дБА в рік, а гучність шуму на кожні 10 років 
підвищується приблизно в два рази. Основні джерела шуму у місті – автотранспорт, рейковий і повітряний 

транспорт, промислові об’єкти (індустріальний шум) тощо. Збільшення у загальному потоці автотранспорту 

вантажних автомобілів, особливо великовантажних з дизельними двигунами, приводить до зростання рівнів 
шуму. У цілому вантажні і легкові автомобілі створюють на території міста шумовий режим. Шум, виникаючий 

на проїжджій частині магістралі, поширюється не тільки на примагістральну територію, а і в глибину житлової 
забудови. Дія шуму на організм людини не обмежується тільки дією на органи слуху. Подразнення шумом 

передається в центральну й вегетативну нервову систему, а через неї впливає на внутрішні органи, призводячи 

до різних змін в їхньому функціональному стані. Шум впливає також на психічний стан людини, спричинюючи 

почуття неспокою й роздратування. 
Практика вбудованих у житлові будівлі підприємств побутового обслуговування і громадського харчування 

та оснащення будинків інженерним, сантехнічним і технологічним обладнанням приводить до підвищення у 

приміщеннях будівель рівнів шуму. Оптимізація містобудівельних рішень, захист житлових будівель і 
селітебних територій від шуму вимагають розробки нових ефективних захисних засобів. 
Для зниження шуму автомобільного транспорту рекомендується застосовувати два методи: зниження 

швидкості руху транспортних засобів, покращення регулювання вуличного потоку, заборона руху для окремих 

видів автомобілів по окремих трасах і в певний час доби; покращення звукоізоляції будинків і влаштування 
протишумових екранів; удосконалення ходової і моторної частин транспортних засобів. При розробці або 
виборі засобів захисту від шуму застосовується цілий комплекс заходів, які включають: проведення необхідних 
акустичних розрахунків і вимірювань, їх порівняння з нормованими і реальними шумовими характеристиками; 

визначення небезпечних та безпечних зон; розробка та застосування звукопоглинаючих, звукоізолюючих 

приладів та конструкцій; вибір відповідного обладнання і оптимальних режимів роботи; зниження коефіцієнта 
направленості шумового випромінювання відносно певної території; проведення архітектурно-планувальних 

робіт та ін. [1-3]. Перераховані заходи відносяться до колективних заходів захисту від шуму. 
Одними із найбільш ефективних будівельно-акустичних засобів зниження шуму на території міст є екрани, 

розміщенні між джерелами шуму та об’єктами захисту від нього. Поняття «екран» прийнято відносити до будь-
яких перешкод на шляху поширення шуму. 
Екранами можуть бути придорожні підпорні, спеціальні захисні стіни, штучні та природні рельєфи 

місцевості – земляні вали, насипи (рис. 1), відкоси, тераси і т. д. або їх комбінації, а також спеціальні 
шумозахисні споруди. Крім того, функції екранів можуть виконувати будинки, в приміщеннях яких 

допускаються рівні звуку більше 45 дБА (будинки підприємств побутового обслуговування населення, торгівлі, 
комунальні організації), а також шумозахисні житлові будинки (рис.2). Акустична ефективність екрана 
залежить від його висоти, довжини та звукоізоляційних властивостей. Найбільше поширення в світовій 

практиці боротьбі з шумом отримали спеціальні шумозахисні екрани-стінки або бар’єри (рис. 3). З урахуванням 

особливостей шумозахисних властивостей екранів найбільш перспективними слід вважати конструкції з 
уніфікованих елементів, які дозволяють варіювати висоту, довжину, а при необхідності і форму і конструкцію 

екранів для забезпечення потрібного зниження шуму в тих чи інших умовах забудови. Для створення ефекту 

екранування об’єкти, які захищаються від шуму повинні знаходитись нижче межі звукової тіні, тобто 

продовження прямої лінії, яка з’єднує акустичний центр джерела шуму з вершиною екрана. 
До найбільш поширених матеріалів, які застосовуються для будування екранів, відносяться бетон і 

залізобетон. Конструкції екранів-стінок, призначених для установки на вулицях або дорогах із двостороннім 

розташуванням об’єктів, що захищаються від шуму, повинні передбачати наявність звуковбирних конструкцій 

у вигляді резонуючих панелей і звукопоглинальних облицювань або заповнень (рис. 4). Звуковбирні матеріали, 

використовувані для облицювання і заповнення екранів, повинні мати стабільні фізико-механічні й акустичні 
показники протягом усього періоду експлуатації, бути біологічно стійкими і вологостійкими, не виділяти в 
навколишнє середовище шкідливих речовин у кількостях, що перевищує гранично припустимі концентрації для 
атмосферного повітря. Для збільшення ефективності звукопоглинаючих облицювань їх варто кріпити на 
твердій основі безпосередньо на поверхні екрана. Для захисту звуковбирного матеріалу від попадання вологи 

необхідно передбачати захисне покриття у вигляді плівки. Зовні екран зі звуковбирним облицюванням 

повинний захищатися перфорованими аркушами з алюмінію, сталі або пластика. Конструкції окремих 

елементів екранів повинні забезпечувати щільне їх приєднання один до одного для створення акустично 

непрозорого екрана. В місцях розташування зупинок транспорту для забезпечення проходу людей необхідно 

передбачати розриви в екранах. 
При проектуванні екранів необхідно враховувати, що установка екранів-стінок з акустично жорсткою 

поверхнею з однієї сторони від джерела шуму викликає деяке підвищення рівня шуму на протилежній стороні 
за рахунок відбитої від екрана звукової енергії. При установці екранів-стінок з акустично жорсткою поверхнею 

вздовж двох сторін автомобільної дороги акустична ефективність екранів знижується на 1-5 дБА в залежності 
від відстані між екраном та транспортним потоком. 

При проектуванні екранів-стінок слід враховувати, що їх акустична ефективність в деякій мірі залежить від 

форми. Найбільш ефективним є екран Г-подібного поперечного профілю. Оптимальна ширина верхньої полиці 
такого екрану дорівнює 0,6 м. При цьому ефективність екрана на 2,5 дБ вища ефективності звичайного тонкого 

екрана-стінки тієї ж висоти. 



Секція №1 

 

 

 

143 

 
Рис. 1. Екран-насип 

 

 
Рис.2. Екран-шумозахисний житловий будинок 

 

 
Рис. 3. Екран-стіна 

 
Рис. 4. Екран із залізобетону:  
а) фасад; б), в), г) розрізи 

 

При розробці проектів комбінованих екранів необхідно прагнути до вибору таких конструкцій, 

конструктивних елементів і форми екрана, щоб екран справляв враження природного, випадково створеного 

природою об’єкта. Комбіновані екрани монтують із збірних залізобетонних елементів таким чином, щоб в 
результаті виникла трапеційна конструкція з виступами в поперечному перерізі. Внутрішня частина 
заповнюється ґрунтом, а окремі виступи у всій конструкції засаджуються рослинами. 

Колір екранів може застосовуватись не лише для зменшення монотонності і надання їм кращого 

зовнішнього вигляду, а й для виконання інформаційної функції для водіїв та пішоходів. Використовуючи 

техніку відтінків, на плоских екранах можна створити ілюзію об’єму, наявність певної текстури. Для 
фарбування екранів слід застосовувати кольори, які підсвідомо викликають у людей відчуття впевненості та 
спокою. В першу чергу, це стосується кольорів, які переважають у природі: зеленому, жовтому і коричневому. 
Червоний та блакитний кольори, навпаки, повинні використовуватися в особливих випадках. Контрастність 
повинна бути забезпечена як в ясну сонячну погоду, так і в похмуру. Розміщення магістральних вулиць і доріг у 

виямках дозволяє використовувати їх відкоси в якості шумозахисних екранів. 
Для зниження рівня транспортного шуму на території Вінницького міського клінічного пологового будинку 

№1 по вул. Хмельницьке шосе, 98 розроблений проект шумозахисного будівельно-акустичного екрану 
представлений на рис. 5,6. В результаті будівля пологового будинку буде знаходитись в зоні дії звукової тіні 
розробленого шумозахисного екрану-стінки і рівень транспортного шуму буде знижено на 32 дБ. 

 

 
 

Рис. 5. Схема розташування шумозахисного екрану-стінки:  

1 – шумозахисний екран-стінка, довжиною L=90 м; 2 – висота екрана-стінки h=3 м;  

3 – відстань від смуги руху проїзної частини (джерела транспортного шуму) до екрану-стінки, l1=12 м;  

4 – відстань від екрану-стінки до будівлі пологового відділення, l2=56 м 
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Рис. 6. Проект будівельно-акустичного екрану по вул. Хмельницьке шосе, 98 (м. Вінниця): а – загальний 

вигляд; б – конструктивна схема: 1 – ущільнене скло; 2 – металевий каркас; 3 – бетонна стінка. 
 

Отже, для зменшення рівня транспортного шуму на території житлової забудови, можна рекомендувати 

використання наступних будівельно-акустичних засобів: віддалення об’єкта від джерела шуму; зональне 
планування та забудова території підприємства і житлового масиву, виходячи з вимог розташовувати такі 
будівлі, як адміністрації, школи, лікарні подалі від шуму; використання першого ряду забудови у вигляді 
безперервного екрануючого бар’єра, з будівель комунального та побутового призначення; використання 
природного рельєфу місцевості як екранів і бар’єрів на шляху поширення шуму; створення густих смуг 
лісонасаджень поблизу проїзної частини доріг; розташування проїзної частини у виямці; додаткове підвищення 
звукоізоляції вікон виробничих і житлових будинків; орієнтація всіх тихих приміщень вікнами в протилежну 

сторону від джерела шуму, а також для щільно забудованих районів міст – влаштування протишумових екранів 
впродовж вулиць в місцях і значними шумовими характеристиками та високою інтенсивністю руху 

автотранспорту. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ВПЛИВИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН 

Вступ. На даний час значний відсоток населення України має автомобілі, в процесі експлуатації яких 

утворюється велика кількість відходів. Одними із найбезпечніших відходів є автомобільні шини, які не здатні 
до розкладання і згубно впливають на навколишнє природне середовище. Тому на даний час актуальним є 
питання вивчення оцінки впливу на навколишнє середовище зношених автомобільних шин. Зношені шини 

представляють собою відходи, які займають багато фізичного простору, важко піддаються ущільненню, збору 
та ліквідації. Вони не піддаються біологічному розкладанню. Безконтрольне зберігання шин на відкритій 

місцевості або в водотоках підвищує потенційну небезпеку. Крім того, санкціоновані способи зберігання, хоч 

мають менш негативні наслідки, ніж безконтрольне зберігання, або створює свої ризики забруднення 
природного середовища, або не дозволяють охопити значні об’єми відходів економічно вигідним способом. Це 
основні причини того, щоб за будь-якої можливості вживати заходи щодо обмеження появи складів зношених 

шин. 

Аналіз попередніх досліджень. Проведеними дослідженнями [1], встановлено, що висока екологічна 
небезпека шин обумовлена, з одного боку, токсичними властивостями матеріалів, які застосовуються при їх 

виготовленні [2], а з другого боку – властивостями понад ста хімічних речовин, що виділяються в повітряне і 
водне середовище при експлуатації, обслуговуванні, ремонті та зберіганні шин. 

Серед хімічних речовин, що виділяються в найбільших кількостях з шинних гум при кімнатній та 
підвищеній температурах: продукти деструкції каучуків (мономери) надзвичайно реакційноздатні та токсичні 
хімічні сполуки – ароматичні вуглеводні (бензол, ксилол, стирол, толуол), попередники канцерогенів 
(аліфатичні аміни), канцерогени (сірковуглець, формальдегід, феноли), оксиди, які присутні у відпрацьованих 

газах двигунів автомобілів. Автори [3] вказують на те що, у повітря також надходять сполуки хлору, сірки та 
азоту, оксиди металів.  
Постановка проблеми. Головним чинником, який викликає негативний вплив відпрацьованих 

автомобільних шин на довкілля, є їх горіння під час термічної переробки, яка часто здійснюється в неналежних 

умовах [4], а також під час їх зберігання на сміттєзвалищах, особливо несанкціонованих. Причому в 


