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ґрунтового середовища мають недоліки, проте вважаються більш ефективними з екологічної 
та рентабельними з економічної точки зору.
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Забруднення навколишнього середовища постійно збільшує свій вплив на суспільство та 
на кожного індивіда окремо. Сьогодні неможливо переоцінити важливість вторинної пере-
робки та утилізації відходів. В даній статі описується інноваційний метод, поліпшення про-
цесу переробки, сортування відходів методом повітряної класифікації.

Проблема накопичення та утилізації відходів з кожним роком стає більш актуальною та 
потребує надійних рішень. Відомо, що значну частку відходів, 12 % становлять полімерні 
матеріали. Також відомо, що лише 8.8 % всіх полімерних матеріалів потрапляє на вторинну 
переробку [1]. В першу чергу це мізерне число (на відміну від паперу 64 %) пов’язане з труд-
нощами які виникають при сепарації полімерних матеріалів. Основана проблема полягає 
в відокремленні різних типів полімерних матеріалів один від одного, так як їх сумісне вто-
ринна переробка не є можливою (різні фізичні характеристики). Для вирішення цієї пробле-
ми пропонуємо використання повітряної сепарації. За допомогою повітряної сепарації мож-
на, достатньо точно і повно, розділяти різні типи полімерів, для їх подальшого використання 
(вторинна переробка).

Метод повітряної сепарації [2] представляє собою процес розділення матеріалів, придат-
них до вторинної переробки шляхом розділення за рахунок їхньої різної об’ємної маси. Вико-
ристання методу для полімерів є інновацією в сфері сепарації відходів. При процесі сепарації 
відбувається наступний технологічний цикл: завантаження суміші сухих подрібнених різних 
полімерних матеріалів, (ПЄВТ, ПЄНТ, ПС,ПП, тощо), розділення повітряним потоком, вине-
сення та уловлювання легших полімерів. Базою процесу є різні фізичні властивості різних 
полімерних матеріалів.

Метод дозволяє сепарувати матеріали з близькими фізичними властивостями. Так як пові-
тряна сепарація відбувається в псевдо кип’ячому шару, розроблена математична модель кла-
сифікації матеріалу в псевдо кип’ячому шарі. Модель пропонує ймовірнісний підхід до опису 
процесу класифікації і тому швидкість сепарації (виносу часток з зони розділення) розрахо-
вується за ймовірнісною формулою. Для виносу частинок та успішної сепарації матеріалу 
необхідно виконати дві умови: досягти часткою межі кип’ячого шару (подія А), та виніс час-
тинки з кип’ячого шару (подія В). Відповідно ймовірність виносу частинки за межі кип’ячого 
шару визначається добутком цих двох подій:

( ) ( ).
•

= P A P Bϕ
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Використання даного методу призведе до росту кількості полімерних матеріалів які можна 
повторно переробляти, а це в свою чергу значить що кількість полімерних відходів скороти-
тися.
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Світова наукова спільнота і представники громадських екологічних організацій стур-
бовані ситуацією, яка складається останнім десятиліттям в галузі питного водопостачання. 
Проблема набирає загрозливого характеру, адже сьогодні значна частина людства не має до-
ступу до якісної питної води. Одним з першочергових завдань для розв’язання цієї проблеми 
є пошук нових, безпечних підходів до водопідготовки (особливо знезаражування) та модерні-
зація існуючих технологій. 

Якість питної води розглядаємо через призму показників, які мають відповідати зако-
нодавчо встановленим нормативам і стандартам [1]. Але оцінюючи воду, як основну життєво 
важливу речовину для організму людини, слід дивитися глибше. Оскільки організм людини 
майже на 80 % складається з води, то основну увагу слід приділяти тому, як саме впливає 
якість води на здоров’я людини. Тому в нашому дослідженні пропонуємо оцінювати якість 
питної води шляхом визначення потенційних ризиків для здоров’я людини, як канцерогенних 
і, так і неканцерогенних, в залежності від технологій, що використовують на комунальних 
підприємствах. 

Одним з таких прикладів може стати використання методики [2], що передбачає визна-
чення потенційного ризику на основі безпорогової моделі оцінки. В поняття потенційного 
ризику закладено ймовірність розвитку токсичних ефектів, що враховує концентрацію речо-
вини у питній воді, значення гранично допустимої концентрації та коефіцієнт запасу. 

Використовуючи [2] та дані обліку результатів дослідження якості питної води централі-
зованого водопостачання 2003–2013 роки Миколаївської СЕС, встановлено, що потенційний 
ризик для здоров’я населення міста Миколаєва знаходиться в межах небезпечного і надзви-
чайно небезпечного (за весь період дослідження для перманганантної окиснюваності, нікелю, 
періодично — для заліза, нітритів), тому вживати таку воду в якості питної не бажано. 

Варто зазначити, що після оцінки ризику необхідно переходити до управління ним. Потен-
ційний ризик виникнення токсичних ефектів в організмі людини відносимо до поняття еколо-
гічної безпеки, управління якою базується на нормативному методі ([1] є прикладом). Проте 
такий метод управління переважно недосконалий, оскільки технологічні процеси характери-
зуються не абсолютними значеннями показників, а імовірністю подій, процесів і результатів. 


