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11.13. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію 

Найбільш раціональним заходом, спрямованим на зменшення забруднення атмосфери 
опалювальним обладнанням, є ліквідація пічних систем завдяки розвитку централізованого 
теплопостачання. При цьому внаслідок підвищення ККД котелень зменшується (на 20-25%) 
кількість спалюваного палива, а отже, і забруднення навколишнього середовища. Окрім того, при 
централізованому теплопостачанні в великих котельнях можливе очищення димових газів перед 
викидом їх в атмосферу. 

Особливо суттєвий розвиток централізованого теплопостачання (теплофікації) від АЕС, 
працюючих на ядерному паливі, котрі при нормальній експлуатації забруднюють довкілля менше, 
ніж ТЕЦ, що працюють на вугільному паливі. До того ж, при централізованому теплопостачанні 
значно знижуються працевитрати теплоти. Також дуже перспективним є впровадження 
малогабаритних автономних котелень блочного та дахового типу. 

Позитивне значення для розвитку не тільки централізації теплопостачання, але і каналізації, а 
також охорони природи може дати застосування колекторного прокладання інженерних 
комунікацій, а саме – глибокого закладення. Таке прокладання (мал. 11.10) здійснюється 
тунельним способом без зняття рослинного шару, пошкодження рослин, порушення існуючих 
будівель і дорожного покриття. Воно було спроектоване і застосоване за ініціативою ДПІ 
“Южгипрокоммунстрой” в районі Великі Сочі на глибині до 50 м від поверхні землі. Це 
дозволило зберегти реліктові дерева, убезпечити комунікації від зсувних руйнувань, котрі в 
даному районі не рідкість, а головне – розвинути централізацію теплопостачання та каналізації, 
що має велику високоефективну очисну станцію. 
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Розвиток централізованого теплопостачання, на жаль, часто відстає від розвитку міста. Якщо не 
можна в цих умовах радикально змінити вид палива, то для запобігання забрудненню повітря слід 
облагороджувати паливо. Наприклад, у вугільних басейнах Франції набуло широкого 
розповсюдження збагачення вугілля у важкому середовищі. Цей метод використовується для всіх 
класів вугілля (від 6 до 120 мм). Для малих опалювальних установок застосовують штучне 
малодимне паливо карболюкс, дистерекс, кармонуа, антрацит тощо. Всі види  цього палива мають 
малу зольність і невеликий вміст летких речовин (5-10%). 

Для зменшення вмісту сірчаного ангідриду в газах, що викидаються, видалення сірки 
відбувається відбором вручну піритовмісних порід, подрібнення та збагачення відмучуванням, 
флотація та хімічне очищення. Облагороджування палива перед спалюванням для зменшення 
забруднення повітряного середовища особливо доцільне, якщо воно спалюється в котельнях 
малої потужності, оскільки в них для очищення димових газів практично можна застосувати лише 
інерційні газові установки. 

Одним з потужних джерел забруднення міського повітря є автомобільний транспорт. У зв’язку з 
цим виникла необхідність розробки ряду заходів, що дозволяють запобігти забрудненню 
біосфери. Одним з таких заходів є перехід  автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами 
на електромобілі, що діють від підзаряджених на станціях батареях-акумуляторах. Електромобілі 
мають кілька переваг: вони безшумні, бездимні та прості у використанні. Іншим засобом, який 
сьогодні найчастіше використовується, є встановлення на автомобілях фільтрів чи використання 
як палива природного газу, котрий в порівнянні з іншими видами палива менше забруднює 
повітря. 

 Щодо видалення побутових відходів, то останнім часом в Швеції почали застосовувати 
пневматичний транспорт для видалення сміття з сміттєпроводів по горизонтальних підземних 
каналах до станції, що надає послуги декільком будинкам (мікрорайон). В США, Великобританії, 
Італії та деяких інших країнах застосовується сплав в каналізацію подрібнених відходів з квартир, 
готелів, ресторанів та інших об’єктів. З цією метою біля раковин ставлять механічні 
подрібнювачі, з котрих подрібнене сміття разом зі стічною водою видаляється в каналізацію, де 
воно знешкоджується в очисних установках. У нас в країні сміття збирається в контейнери та 
сміттєприймальні камери. Очищення стічних вод від твердих часток в залежності від їх 
властивостей, концентрації та фракційного складу на машинобудівних підприємствах 
здійснюється методами проціджування, відстоювання, відділення твердих часток у полі дії 
відцентрових сил і фільтрування. Очищення стічних вод від маслопродуктів залежно від їх складу 
і концентрації здійснюється на машинобудівних підприємствах відстоюванням, обробкою в 
гідроциклонах, флотацією та фільтруванням. 

Виділення маслопродуктів у полі дії відцентрових сил здійснюють у напірних гідроциклонах. 
Очищення стічних вод від масляних домішок флотацією полягає в інтенсифікації процесу 
спливання маслопродуктів при обплутуванні їх частинок бульбашками повітря, яке подається у 
стічні води. Очищення стічних вод від домішок, які вміщують масло, фільтруванням – 
завершальний етап очищення. Очищення стічних вод від розчинних домішок здійснюється 
екстракцією, сорбцією, нейтралізацією, електрокоагуляцією, іонним обміном, озонуванням тощо. 

 


