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меры, модифицированные глицерином и пентаэритритом, могут быть ис-
пользованы в качестве основы для получения пластмассовых сцинтиллято-
ров.
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ВИКОРИСТАННЯ ВИЩОЇ ВОДЯНОЇ РОСЛИННОСТІ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

В статті описані властивості і особливості водяних рослин та їхні переваги над іншими біологіч-
ними методами очистки стічних вод. Запропонована технологія „біоплато” – споруда, у якій засто-
сований метод очистки за допомогою рослин та інших компонентів біоценозу, вказані її техноло-
гічні характеристики, особливості, хімічні показники очищення стічних вод.

In article properties and features of water plants and their advantages above other biological methods of
sewage treatment are described. The technology "bioplatо" – a construction in which the method of clear-
ing with the help of plants and other components биоценоза is applied is offered, his(its) technical char-
acteristics, features, chemical parameters of sewage treatment are specified.

Основним джерелом забруднення водоймищ, що призводить до погір-
шення якості води та порушення нормальних условій життєдіяльності гідро-
біонтів є сброси стічних вод у водоймища. При конструюванні очисних спо-
руд разом із застосуванням механічних і физико-хімічних методів очищення,
слід широко використовувати властивості гідробіонтів. Так, одним з агентів
формування якості води природних водоймищ і водотоков є вищі водяні рос-
лини.
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Роль вищих водних рослин у формуванні якості води неодноразово об-
говорювалася в науковій літературі. Водні рослини грають роль механічних
фільтрів, перехоплюючи і затримуючи зважені частинки, що поступають з
водозбору і від розмиву берегів. Найбільш значна їх частина накопичується
на слизистих поверхнях рослин, інша переробляється періфітонимі співтова-
риствами, продукти мінералізації при цьому можуть засвоюватися самими
рослинами. Кількість опадів, що накопичилися, залежить від багатьох чинни-
ків: якісного складу стоку, динаміки водних мас, густини чагарників, площі
поверхні рослин і наявності на них слизу.

В процесі фотосинтезу рослини насищають воду киснем, який викорис-
товується на дихання гідробіонтів і на окислення різних хімічних речовин.
Найбільш важлива при цьому роль занурених рослин. Оскільки більшість за-
нурених рослин належать до тіньовитрмуючих видів, активність фотосинте-
тичних процесів в ясну сонячну погоду оптимальна на глибині 1 – 2 м. Інтен-
сивність виділення кисню залежить від біологічних особливостей виду, осві-
тленості, забезпеченості рослин вуглекислим газом, біогенними елементами і
так далі. Виділення кисню зануреними рослинами в поверхневих шарах води
перевищує його споживання в 2 – 3 рази.

Занурені рослини також грають важливу роль в біогенній декальцинації
водоймищ. В ході фотосинтезу в результаті підвищення рН порушується ка-
рбонатна рівновага і на поверхні рослин відбувається осадження кальцію у
вигляді нерозчинних карбонатів.

В процесі живлення вищі водяні рослини поглинають з води і донних ві-
дкладень, накопичують, утилізували і трансформують біогенні речовини, мі-
кроелементи, а разом з ними і різні токсичні речовини, солі важких металів,
феноли, високомолекулярні органічні речовини і тому подібне Процес цей
вибірковий, залежить від виду рослин, їх фізіологічних особливостей, стадії
онтогенезу, екологічних особливостей водоймища. Один і той же вид рослин
залежно від рівня забезпеченості біогенними елементами містить їх різну кі-
лькість.

Вищі водяні рослини у великій кількості накопичують важкі метали.
Концентрація їх в тканинах може в сотні і тисячі разів перевищувати вміст у
навколишньому середовищі. Чимале значення в житті рослин мають і розчи-
нені у воді низькомолекулярні органічні сполуки, які можуть використовува-
тися як додаткове джерело живлення і як біологічно активні речовини, що
регулюють метаболізм. Водяні рослини можуть поглинати не тільки низько-
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молекулярні речовини природного походження, але і високомолекулярні
продукти органічного синтезу (ДДТ, ГХЦГ), накопичуючи та метаболізуючи
їх, що приводить до часткової або повної детоксикації пестицидів.

У присутності вищих водних рослин інтенсивніше відбувається очи-
щення води від нафтових забруднень і фенолових з'єднань, деструкція яких
здійснюється епіфітнимі бактеріями. Роль рослин полягає в кисневій аерації
води, виділенні речовин-стимуляторів і поглинанні інгібіторів зростання бак-
терій, вони також здатні засвоювати проміжні продукти розпаду.

Перераховані вище властивості вищих водяних рослин дозволяють за-
стосовувати їх для очищення води від забруднень природного і антропоген-
ного походження. Для цих цілей можна використовувати природні чагарники
або штучні посадки вищих водяних рослин, тобто так звані «біоплато» Очи-
щення води при цьому здійснюється всіма компонентами біоценоза – вищи-
ми водними рослинами, планктонними, донними і епіфітнимі водоростями,
бактеріями і безхребетними тваринами.

Технологія біоплато – це метод біологічної очистки поверхневого стоку і
стічних вод з використанням процесів седиментації, фільтрації і природного
самоочищення, заснований на здатності вищої водяної рослинності, водяної
мікрофлори і мікроорганізмів здійснювати деструкцію, трансформацію й
акумуляцію органічних речовин, мінеральних солей, зважених речовин, наф-
топродуктів, СПАР та іонів важких металів.

Технологія біоплато може застосовуватися для поліпшення екологічного
стану водойм і водотоків. Біоплато використовуються також для інтенсифі-
кації роботи мулових площадок міських очисних споруд. Але найбільш при-
датне застосування технології біоплато для очищення господарсько-
побутових стічних вод невеликих населених пунктів, окремих будинків, лі-
кувальних установ, санаторіїв, кемпінгів тощо. Біоплато може застосовувати-
ся для очищення поверхневого стоку із сільськогосподарських угідь, забудо-
ваних територій і проммайданчиків, а також для очищення колекторно - дре-
нажних, кар'єрних і шахтних вод, стічних вод тваринницьких комплексів та з
інших територій.

При очищенні виробничих стічних вод підприємств переробної промис-
ловості (молочних заводів, м'ясокомбінатів, жироекстрактних заводів і т.п.), а
також тваринницьких комплексів, технологія біоплато застосовується для
доочищення. Ця технологія об’єднує механічну очистку стічних вод, яка від-
бувається у відстійнику, та біологічну очистку на підставі природних проце-
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сів деструкції та поглинання забруднюючих воду речовин спільнотою мікро-
організмів та вищої водної рослинності, що культивуються на спорудах біоп-
лато.

Вища водяна рослинність біоплато створених на картах мулових площа-
док сприяє, завдяки транспірації, інтенсивному висушуванню мулового оса-
ду, прискореному обороту мулових карт, а також очищенню самого мулу на
основі біологічних процесів самоочищення.

На біоплато забезпечується очищення стічних вод по БСК-повному – на
90  95 % (до 5  6 мг/л), по ХСК – на 85  95 %, по зважених речовинах – на
95  99 % (до 4  5 мг/л), по нафтопродуктах до 0,0  0,5 мг/л, по мінераліза-
ції – на 20  99 %, прозорість очищених вод досягається 30 см по диску Сек-
ки, за бактеріологічними показниками – 30  99,9 %, цілком усувається запах
і підвищується вміст розчиненого кисню, знижується вміст азоту і фосфору.

Технологія біоплато є екологічно чистою. Біоплато значно дешевше тра-
диційних очисних споруд і має низькі експлуатаційні витрати. Коштовність
споруд біоплато в 3 – 4 рази нижче, ніж споруд за традиційною технологією.
Експлуатаційні витрати – мінімальні. Термін експлуатації між капітальними
ремонтами складає 25 – 30 років.

Технологія не передбачає застосування коагулянтів, флокулянтів, іоноа-
ктивних сполук, штучно культивованих штамів мікроорганізмів-деструкто-
рів, а також примусової аерації стічних вод. Найефективнішими для біоплато
і біофільтрів є рослини очерету, рогозу, куги та деякі інші. Найбільш сприят-
ливий період для створення біофільтрів, або біоплато є рання весна та пізня
осінь.

Продуктивність очистки залежить від показників забрудненості води,
видового різноманіття рослин, їх кількості та підібраності для даних стічних
вод на основі характеристик поглинання тих чи інших речовин, а також
об’єму стічних вод та параметрів споруди біоплато.

Порівняно з іншими видами біологічної очистки води, такими як аероте-
нки, поля зрошення та поля фільтрації, біоплато вигідно відрізняється окрім
вищезазначених вихідних показників очистки води своєю відносною просто-
тою у спорудженні та експлуатацій.

Спорудження біоплато невеликого розміру можливе поблизу дачної ді-
лянки, або іншого місця відпочинку. При цьому, використовуючи техноло-
гії ландшафтного дизайну, споруда біоплато може стати не тільки водойми-
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щем, корисним у очистці води, а й гармонійним додатком до оточуючої міс-
цевості.
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ВЫДЕЛЕНИЕ МАСЛА И ПИЩЕВЫХ БЕЛКОВ ИЗ
БЕЗЛУЗГОВОГО ЯДРА ПОДСОЛНЕЧНИКА МЕТОДОМ
ПЛЮЩЕНИЯ

У статті розглянуті недоліки традиційного способу переробки насіння соняшнику. Обгрунтовано
доцільність нової технології виділення олії та харчових білків із безлушпинного ядра соняшнику
методом плющення та прямої екстракції залишків олії у пелюстці органічними розчинниками при
температурі, яка не перевищує 70 ºС. Проаналізовано результати досліджень.

In the article the tradition approach shortcomings of sunflower seeds processing are examined. The advis-
ability of technological innovation of oil separation and food proteins separation from cover-free sun-
flower seeds by the method of bumping and solvent direct extraction of oil residua at the temperature
70 ºC above zero is substantiated. The results of experiment are analysed.

В настоящее время на маслоэкстракционных  и маслопрессовых заводах
семена подсолнечника перерабатывают с единственной целью – извлечь из
семян максимальное количество пищевого масла. Для  достижения этой цели
ядро подсолнечника перерабатывают в условиях жестких технологических
режимов, при которых качество масла в особенности белков ядра, постепен-


