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Актуальність дослідження. Техногенними джерелами забруднення 

атмосферного повітря оксидом вуглецю (II) (СО) і вуглеводнями (CmHn) є 

теплоелектростанції, двигуни внутрішнього згоряння, підприємства хімічної, 

нафтохімічної і металургійної галузей промисловості. Значні обсяги, хімічні та 

біологічні властивості СО та CmHn в газових викидах зумовлюють підвищену 

екологічну небезпеку в районі об’єктів, де вони утворюються. Концентрація СО 

і CmHn у  викидах багатьох зазначених джерел не відповідає встановленим 

нормативам газових викидів, тому вони є чинником інтенсивного погіршення 

якості атмосферного повітря. Забруднене оксидом вуглецю і вуглеводнями 

повітря шкідливо впливає на фауну, флору та здоров'я людини. Одним з 

найбільш ефективних методів захисту атмосферного повітря від забруднення 

оксидом вуглецю та вуглеводнями є впровадження перспективних 

безвідходних ресурсо- й енергозберігаючих технологічних процесів, що 

дозволяють уникнути або суттєво знизити викиди цих речовин в атмосферу. 

Але це не завжди технологічно можливо й економічно доцільно. Тому 

проблеми зниження викидів, що містять СО та CmHn повинні вирішуватись як 

шляхом удосконалення й інтенсифікації традиційних методів очищення газових 

викидів, так і шляхом використання нових альтернативних, екологічно та 

економічно ефективних методів. Одним з ефективних процесів знешкодження 

газових викидів від СО і CmHn є каталітичне окиснення. Посилення санітарних 

та екологічних норм змушує шукати нові ефективні та економічні каталізатори 

для знешкодження відхідних газів промислових підприємств та автотранспорту. 

Перспективним напрямком в цій галузі є розробка каталізаторів із заміною 



благородних металів на інтерметалідні сполуки. Чисельні літературні дані 

свідчать про те, що формування каталізаторів на інтерметалідній основі сприяє 

збільшенню їх каталітичної активності та термічної стійкості. У зв'язку з цим, 

перспективним і актуальним напрямком є розробка каталізаторів на 

інтерметалідній основі для знешкодження техногенних забруднювачів. 

Вирішення цієї задачі дозволить знизити об’єм викидів, що містять СО та CmHn, 

у навколишнє природне середовище та підвищити їх екологічну безпеку.  

Метою роботи є вдосконалення процесів знешкодження газових викидів 

промислових виробництв та автотранспорту, що містять оксид вуглецю і 

вуглеводні, для забезпечення якості атмосферного повітря та дотримання 

екологічних нормативів, установлених в Україні та світі. Для досягнення 

поставленої мети було вирішено такі завдання: 

– здійснено оцінку ризику для здоров'я населення від впливу викидів 

промислових підприємств та автотранспорту, що містять оксид вуглецю і 

вуглеводні; 

– встановлені екологічні показники вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів 

у викидах, здійснено моделювання розсіювання їх в повітрі; 

– обґрунтовано необхідність розробки технічних рішень для підвищення 

екологічної безпеки викидів, що містять оксид вуглецю і вуглеводні, в зоні 

впливу промислових підприємств; 

– розроблено технологію отримання каталітично активних 

інтерметалідних сплавів для окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів у викидах 

промислових підприємств та автотранспорту; 

– теоретично обґрунтовано та експериментально розроблено склад 

каталізатора для знешкодження оксиду вуглецю та вуглеводнів, який 

забезпечує оптимальне поєднання показників каталітичних та фізико-

механічних властивостей; 

– теоретично обґрунтовано вибір кінетичних рівнянь та досліджено 

механізм реакцій окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів на каталізаторах; 

– розроблено науково-технічні рішення для захисту атмосферного повітря 



від викидів, що містять оксид вуглецю і вуглеводні, та здійснені їхні дослідно-

промислові випробування на підприємстві. 

Досягнення головної мети роботи та вирішення її завдань було здійснено 

шляхом розробки та застосування науково обґрунтованого підходу щодо 

проведення досліджень. На підставі розробки фізико-хімічних моделей 

структуроутворення інтерметалідних каталізаторів у режимі теплового 

самозапалювання, дослідження теплофізичних характеристик процесу і їхнього 

впливу на кінетику формування структури і фазового складу інтерметалідних 

каталізаторів виконано оптимізацію складів реакційних порошкових середовищ 

і процесу отримання інтерметалідних сплавів з оптимальними показниками 

каталітичних властивостей. 

Об’єкт дослідження – інтерметалідні каталізатори для знешкодження 

вуглецевмісних компонентів промислових підприємств та автотранспорту. 

Предмет дослідження – екологічно безпечні процеси знешкодження 

газових викидів промислових виробництв та автотранспорту, що містять оксид 

вуглецю та вуглеводні. 

Методи дослідження – методика оцінки ризиків для здоров'я населення; 

каталітичні методи з хроматографічним аналізом газової суміші, оптична та 

електронна мікроскопія, рентгенофазовий і мікрорентгеноспектральний аналіз; 

регресивний аналіз; фізичне моделювання і математична обробка результатів 

експериментів. 

Дослідження відбувалося в два етапи. На першому етапі було здійснено 

моделювання розсіювання викидів, що містять оксид вуглецю та вуглеводні, в 

повітрі та оцінку ризику для здоров’я населення від їхнього впливу.  

Для аналізу стану екологічної небезпеки викидів промислових 

підприємств та автотранспорту, що містять СО і CmHn, використовувалася 

методика оцінки ризику для здоров'я населення, розроблена Агентством з 

охорони довкілля США (EPA U.S.). Розрахунки ризиків для здоров'я населення 

здійснювали з урахуванням параметрів експозиції, зумовлених інгаляційним 

шляхом надходження забруднювальних речовин при селітебному сценарії дії. 



Оцінку інгаляційних ризиків виконано при довічному і гострому періоді дії 

виробничих чинників окремо для канцерогенних і неканцерогенних ефектів. 

Оцінку ризику для здоров'я населення здійснювали в районі розташування 

підприємства ПрАТ «Український Графіт» (м. Запоріжжя) та у Заводському 

районі, де розташовані основні промислові підприємства міста Запоріжжя. 

Розрахунок розсіювання викидів шкідливих речовин виконано з 

використанням програмного комплексу «ЕОЛ 2000», заснованого на 

«Методики розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих 

речовин, що містяться у викидах промислових підприємств» (ОНД-86) і 

рекомендованого до використання Міністерством охорони навколишнього 

природного середовища України. 

На другому етапі використано повний комплекс методів дослідження з 

визначення структури, фізико-механічних та каталітичних властивостей 

матеріалів при виконанні експериментальних досліджень. Каталітичні та 

механічні властивості визначалися за стандартними методиками. Дослідження 

виконувалися у відповідності з існуючими стандартами на приладах і 

обладнанні, що пройшли метрологічний контроль.  

У процесі виконання роботи отримано такі підсумкові наукові висновки: 

1) Визначено, що концентрація оксиду вуглецю (II) та вуглеводнів у 

викидах багатьох промислових підприємств не відповідає встановленим 

нормативним показникам газових викидів, тому вони є чинником інтенсивного 

погіршення якості атмосферного повітря; 

2) Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено підвищення 

екологічної безпеки викидів шляхом каталітичного знешкодження оксиду 

вуглецю та вуглеводнів на інтерметалідних каталізаторах, що містять 25-30% 

нікелю, 8-10% кобальту, 10-12% марганцю і 1-3% міді. Запропоновано технічні 

заходи щодо мінімізації викидів оксиду вуглецю та вуглеводнів у навколишнє 

природне середовище та підвищення їхньої екологічної безпеки; 

3) Досліджено та встановлено оптимальні кінетичні параметри процесу 

окиснення оксиду вуглецю та вуглеводнів на інтерметалідних каталізаторах. 



Визначено константи швидкостей реакцій та енергії активації для забезпечення 

показників експлуатації каталітичних систем знешкодження газових викидів у 

навколишнє природне середовище; 

4) Уперше встановлено, що для підвищення каталітичних властивостей 

каталізаторів знешкодження оксиду вуглецю та вуглеводнів, необхідно їхнє 

додаткове легування марганцем, яке забезпечить зростання пористості 

матеріалу на 5-10% об., у результаті збільшення об’єму великих пор в 1,2-1,3 

рази; 

5) Уперше науково доведено, що формування каталізаторів в умовах 

теплового самозапалювання та додаткове легування їх міддю зумовлює 

утворення сильних зв'язків між зернами в каталізаторі, що викликає 

підвищення межі міцності каталізатора в 1,5 рази та терміну його служби в 

системах очищення газів; 

6) Досягнуто підвищення активності інтерметалідного каталізатора в 1,3-

1,4 разів. Додаткове легування нікель-алюмінієвих сплавів Co, Mn і Cu дозволяє 

знизити температуру 100%-вої конверсії СО і CmHn на 50-80°С у порівнянні з 

вихідною системою. 

За результатами досліджень науково обґрунтовано та доведено: 

1) Здійснено оцінку техногенного ризику для здоров'я населення від 

впливу викидів підприємств з виробництва електродів. Установлено, що 

підвищений рівень ризику для здоров'я населення в зоні впливу підприємств з 

виробництва електродів зумовлений забрудненням атмосферного повітря 

викидами вуглеводнів: бензолу, бенз(а)пірену, нафталіну та фенолу. Визначено, 

що значення індексів небезпеки знаходяться на середньому рівні (HI = 1÷5) і 

дорівнюють HI = 1,1÷3,8, внаслідок чого існує ризик виникнення захворювань 

органів дихання, зору, паренхіматозних органів, серцево-судинної, центральної 

нервової і імунної систем та природжених дефектів розвитку у особливо 

чутливих підгруп населення (людей похилого віку, вагітних жінок і дітей); 

2) Коефіцієнти небезпеки забруднюючих речовин у Заводському районі 

свідчать про наявність перевищень безпечних рівнів при хронічному впливі для 



всіх речовин, за виключенням сірковуглецю та оксиду вуглецю. Найбільший 

вклад вносить пил, формальдегід та сірководень, коефіцієнти цих речовин 

знаходяться на високому рівні та досягають значення до 7,6. У 2020 році 

відбувається зниження неканцерогенного ризику по всім речовинам, окрім 

формальдегіду. 

3) Неканцерогенний ризик для здоров’я населення у Заводському районі 

збільшився у 2020 році, в порівнянні з 2010 роком, від дії формальдегіду у 2,6 

разів, оксиду вуглецю у 2,5 разів, сірководню у 4,7 разів та сірковуглецю у 1,5 

разів, ризик по іншим речовинам зменшився. Канцерогенний ризик для здоров'я 

населення при хронічному впливі від дії формальдегіду збільшився у 2020 році 

в порівняні з 2010 роком у 1,12 разів. 

4) Результати моделювання розсіювання забруднювальних речовин в 

атмосферному повітрі свідчать, що концентрації нафталіну, фенолу і оксиду 

вуглецю (II) у викидах підприємств з виробництва електродів з урахуванням 

фонових концентрацій перевищують санітарно-гігієнічні норми і складають 

відповідно 1,1 ГДК, 1,14 ГДК і 1,05 ГДК; 

5) На основі модифікованої моделі Марса-Ван Кревелена отримані 

ефективні константи швидкостей реакцій та енергії активації. Доведено, що 

розроблений багатокомпонентний каталізатор має більш низьку ефективну 

енергію активації реакцій, а отже, він більш ефективно окиснює оксид вуглецю 

та вуглеводні. Для реакції окиснення оксиду вуглецю на каталізаторі складу Ni-

Al-Со-Mn-Cu енергія активації становить Е = 37,2 кДж, що в 1,4 раза нижче 

енергії активації Ni-Al сплавів. Для реакції окиснення вуглеводнів на 

каталізаторі складу Ni-Al-Со-Mn-Cu Е = 65,5 кДж, що в 1,2 раза нижче енергії 

активації Ni-Al сплавів. 

6) Визначено кінетичні характеристики процесів окислення СО і 

вуглеводнів на каталізаторі, отриманому вилуговуванням інтерметаліда NiAl3-

CoAl3 (80%-20%), при знешкодженні шкідливих компонентів викидів 

автотранспорту. Отримано залежності для розрахунку константи швидкості 

реакції окислення пропану та оксиду вуглецю. Енергія активації процесу 



окислення пропану складає 2,5 МДж/моль∙К, процесу окислення оксиду 

вуглецю – 0,8 МДж/моль∙К. 

7) Розраховано геометричні параметри каталітичного блоку для 

знешкодження шкідливих компонентів викидів автотранспорту. Довжина 

каталітичного блоку – 0,18 м, зовнішній діаметр – 0,092 м, внутрішній діаметр – 

0,054 м. Товщина стінки каталітичного блоку 20 мм. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що високотемпературний синтез 

інтерметалідних сполук Ni-Al в порошковій суміші чистих елементів в умовах 

теплового самозапалювання при тепловому вибуху та мінімальному 

зовнішньому тиску на суміш, дозволяє отримати інтерметалідний продукт 

синтезу із малою дисперсністю і підвищеними каталітичними властивостями. 

При одній і тій же питомій поверхні каталітична активність такого продукту 

виявляється в 1,3-1,5 раза вище, ніж у комерційного каталізатора з таким же 

хімічним складом, отриманого пічним методом. Причина цього полягає в тому, 

що поверхня таких продуктів має морфологічні особливості (зростання 

пористості матеріалу на 5-10% об. у результаті збільшення об’єму великих пор 

в 1,2-1,3 раза, не змінюючи структуру дрібних капілярів), які сильно впливають 

на каталітичну активність. Отримано патент України на новий спосіб 

отримання інтерметалідних сплавів (Бєлоконь Ю.О., Бєлоконь К.В., Жеребцов 

О.А. Спосіб отримання інтерметалідного сплаву: пат. 133598 України, МПК 

(2006) С22С 1/04, С22С 14/00, С22С 21/00, B22F 3/08. № u2018 11820; заявл. 

30.11.2018; опубл. 10.04.2019, Бюл. 7. 3 с.) 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені матеріали на 

інтерметалідний основі було апробовано на підприємстві ПрАТ «Укрграфіт», з 

яким укладено договір про науково-технічне співробітництво. Рекомендовано 

впровадження розроблених каталізаторів в умовах виробництва ПрАТ 

«Укрграфіт» для знешкодження відхідних газів від печей випалювання та 

графітації. Аналіз результатів дослідно-промислових випробувань свідчить, що 

розроблений каталізатор має термін служби в 1,6-1,7 раза більший, ніж у 

відомого нікелевого каталізатора. Очікуваний економічний ефект від 



впровадження розробленого інтерметалідного каталізатора становить 444,813 

тис. грн за рахунок збільшення ступеня знешкодження оксиду вуглецю і 

вуглеводнів до 99,9% і, як наслідок, зменшення плати за викиди 

забруднювальних речовин в атмосферу (договір про співпрацю № 

804/2080472/29 між ЗНУ та ПрАТ «Укрграфіт» від 21.09.2020 р., акт від 

29.10.2020). Високий рівень каталітичних властивостей розроблених 

каталізаторів дозволяє їх рекомендувати для подальшого промислового 

використання на металургійних підприємствах м. Запоріжжя (договір про 

співпрацю № 89-с між ЗНУ та ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр 

МОЗ України» від 20.10.2020 р., акт від 30.11.2020). 

Використання составу для одержання каталізаторів окиснення оксиду 

вуглецю і вуглеводнів забезпечує в порівнянні з існуючим каталізатором такі 

переваги: збільшення каталітичної активності в 1,3-1,5 раза; збільшення 

питомої поверхні в 1,3 раза; спрощення технології отримання інтерметалідних 

каталізаторів і технологічного устаткування; практично повна безвідходність 

виробництва. 

Масштаби реалізації. Розробка обґрунтованих пропозицій щодо напрямів 

модернізації технічних засобів процесу знешкодження газових викидів від 

оксиду вуглецю і вуглеводнів дозволила претенденту активно працювати в 

рамках виконання держбюджетних науково-дослідних робіт та науково-

технічних робіт з ПрАТ «Укрграфіт». Протягом 2010-2020 рр. претендент 

виконала п’ять держбюджетних науково-дослідних робіт: «Отримання 

жароміцних сплавів на інтерметалідній основі в умовах 

саморозповсюджувального високотемпературного синтезу» (№ держ. реєстрації 

0111U002176), «Розробка технології та організації промислового виробництва 

композиційних матеріалів, стійких в умовах дії високих температур та 

агресивних середовищ, для авіаційної та космічної техніки» (№ держ. 

реєстрації 0115U004839), «Розробка інтерметалідних сплавів на основі 

алюмінідів титану для деталей газотурбінних двигунів та авіаційно-космічної 

техніки» (№ держ. реєстрації 0116U007400), «Формування теплофізичних 



властивостей елементів конструкції теплового захисту енергетичного 

обладнання шляхом створення прогнозованих пористих структур для різних 

областей промисловості України» (№ держ. реєстрації 0117U006455), 

«Розробка інтерметалідних каталізаторів для знешкодження вуглецевмісних 

компонентів газових викидів в атмосферу» (№ держ. реєстрації 0119U100588), 

що фінансувалися за рахунок державного бюджету. 

Публікації. Основні положення роботи і результати досліджень 

опубліковані претендентом у 80 наукових праць, з них 3 монографії, 2 розділи в 

колективних монографіях, 7 навчально-методичних посібників, 12 статей у 

наукометричній базі даних Scopus, 1 стаття у закордонному виданні, 16 статей у 

фахових виданнях України, 37 тез доповідей та 2 патенти України. Загальна 

кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних 

складає відповідно: Scopus– 37/4, Google Scholar – 85/5. 
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