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РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ РОБОЧОЇ ЗОНИ МАЛЯРНОЇ ДІЛЯНКИ НА ЗАВОДАХ 
Виконано огляд заходів зі зменшення викидів в атмосферне повітря  з  робочої зони 

малярної ділянки на підприємствах. Встановлено, що  новітня  вдосконалена установка  

гідрофільтра дозволяє мінімізувати шкідливий вплив на навколишнє середовище . 

Ключові слова: малярна ділянка, лакофарбові матеріали(ЛФМ). 

  

Выполнен обзор мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу из рабочей зоны 

малярного участка на предприятиях. Установлено, что новейшая усовершенствованная 

установка гидрофильтрах позволяет минимизировать вредное воздействие на окружающую 

среду. 

  Ключевые слова: малярный участок, лакокрасочные материалы (ЛКМ). 

 

Overview of measures to reduce air emissions from the paint section of the working area in 

the workplace.  It has been established, that latest advanced setup hidrofiltr to minimize harmful 

effects on the environment. 

   Key words:paint plot, paint materials (PM). 

 

Вступ. Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що 

формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об'єктивними законами розвитку і 

відтворення природно-ресурсного комплексу України. Відбувалися структурні деформації 

народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, 

найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості. Важливою умовою впровадження 

принципів збалансованого розвитку є гармонізація стратегій розвитку ресурсних галузей, а також 

економіки, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та здоров’я 

населення. Важливою проблемою є дотримання екологічних вимог при експлуатації 

підприємств, споруд та при інших видах діяльності.  

Викиди в атмосферу несприятливо впливають перш за все на людину та на навколишнє 

природне середовище, а найбільш важкі форми прояву спостерігаються на промислових 

майданчиках та прилеглих до них територіях. Саме тут виникають найбільш високі концентрації 

шкідливих речовин в атмосферному повітрі, котрі перевищують гранично допустимі 

концентрації в два – п’ять, а нерідко і в більше разів, і саме на цих територіях акумулюється їхня 

основна маса ґрунтом та поверхнею водоймищ. У зв’язку з цим особливо гострою є проблема 

запобігання забруднення атмосфери міст, де зосереджена більша частина населення та 

промисловості[1]. 

Актуальність теми: Атмосферне повітря  є  одним  з  основних  життєво   важливих  

елементів навколишнього природного середовища. 

Згідно  ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» від 03.06.2004 який спрямований на 

збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих 

умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу 

атмосферного повітря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, фактичний вміст 

забруднюючих речовин у відхідних газах не повинен перевищувати нормативний. 

Основний матеріал. Забруднення атмосфери виникає практично  на всіх етапах 

виробництва, незалежно від того, які використовують механізми. 

         Як показує практика роботи малярної дільниці , шкідливі речовини виділяються  в таких 
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випадках: 

- при знежиренні поверхонь органічними розчинниками перед фарбуванням; 

- при підготовці лакофарбових матеріалів (ЛФМ); 

- при нанесенні ЛФМ на поверхні виробів; 

- при сушінні лакованих і фарбованих поверхонь. 

Технологічний процес фарбування деталей включає наступні операції:  

-  підготовку поверхні до  фарбування (знежирення, грунтування);  

-нанесення лакофарбового матеріалу (ЛФМ); 

-  сушку пофарбованого виробу.  

       Основними джерелами загазованості повітря робочих зон та атмосфери є змішувачі ЛМФ, 

фарбувальні камери, сушарки, ванни з розчинами для знежирення. 

       Концентрація шкідливих речовин, що виділяються з фарбувальних камер, залежить від 

характеристики ЛФМ, витрати й способу їх нанесення. 

      Сучасна малярна  ділянка повинна бути обладнана таким чином: 

- шліфувальні машинки ручні, електричні та пневматичні; 

- інструменти для нанесення фарб і лаків; 

- устаткування для змішування фарб; 

- для очищення деталей: рушники і м'який обтиральний матеріал, спеціальні рушники для 

збору пилу; 

- для подачі стисненого повітря: компресор, фільтр і редуктор; 

- устаткування для нанесення фарб і лаків; 

- фарбувальні камери; 

- сушильні камери. 

         Основний метод фарбування - пневматичне розпилення, тобто ЛФМ в дозованій 

кількості рівномірно подаються на поверхню у вигляді рідкого  матеріалу 

фарборозпилювачем.  Пневморозпилювач забезпечує високу ступінь розпилення ЛФМ, однак 

його використання пов'язане з підвищеними втратами на туманоутворювання (рис.1) 

 

                 

 

 

 

         

 

  Рисунок 1- Схема установки очистки повітря, що видаляється при малярних роботах 

          З урахуванням вищевикладеного, можна зробити висновок, що фарбувальні ділянки 

відносяться до шкідливих виробництв, що в свою чергу, вимагає вживання заходів по 

забезпеченню нормативних параметрів повітряного середовища РЗ. 

         Основними рекомендаціями  для зменшення шкідливого впливу в атмосферу є 

встановлення новітнього екологічного  гідрофільтру, для якого будуть характерні  такі ознаки, 

як  висока продуктивність, ефективність  та довговічність в експлуатації: 

Мета роботи- розробка проекту реконструкції  на основі підвищення екологічної безпеки 

малярної ділянки. 

Задачі дослідження: 

-виконати аналіз попередніх досягнень по проектуванню підприємств; 

-розробка рекомендацій по зниженню викидів в атмосферу при роботі малярної ділянки; 

                                     

 

Пневморозпилювач  Фарбувальна камера 

з гідрофільтром 
Вентилятор  

Викиди в атмосферу 
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Опис роботи обладнання 

          Кожна установка удосконаленого гідрофільтру  монтується на свій приямок, з'єднаний 

каналом з заглибленим басейном. Зверху на приямок через настановну раму монтуються 

установка очистки повітря. Повітря, забруднене фарбувальним аерозолем, спонукуване  

притягуючо -витяжною системою вентиляції, затягується від джерела забруднення в басейн, 

проходить над поверхнею води і потрапляє в установку для очищення. Басейн служить 

буферною ємністю для необхідного обсягу фільтруючого матеріалу-технічної води, а також 

для первинного накопичення забруднювача. В промивному каналі цього гідрофільтру  у його 

передній і задній стінок встановлені площини. Вода подається на верхню площину, з якої 

стікає на нижче лежачу, і т. д. Таким чином, виходить кілька водяних завіс, які перетинають 

повітря, що видаляється з камери і проходить промивний канал знизу вгору (рис. 2). 

 

 
                                         Рисунок 2- Принцип роботи установки  

      

Для установки очистки повітря  потрібна ємність (басейн) з метою накопичення 

уловленого матеріалу або забруднювача. Гідрофільтр монтується зверху на ємність. Забрудне 

повітря затягується (подається) через вільний простір в басейні, проходить ступені 

гідрофільтрів для очищення повітря і, очищене, викидається витяжним вентилятором. 

Одночасно оборотна вода з ємності забирається циркуляційним насосом і подається в 

гідрофільтри для очищення повітря. Після взаємодії з забруднювачем, вода зливається разом 

з ним назад в басейн (накопичувач) і цей цикл повторюється безперервно[2]. 

На рис. 3  схематично зображена камера  малярної дільниці після встановлення даного 

гідрофільтру. 
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Рисунок 3-  Фарбувальна камера з  еко- гідрофільтром 

Розглянемо на прикладі одного з заводів переваги даної установки. 

 Переваги і плюси цієї розробки - це необхідна продуктивність (до 30 000 куб.м / год на одну 

установку, при модульному нарощуванні - більше), постійний (не змінюється протягом строку 

експлуатації) ступінь очищення, простота в обслуговуванні і можливості адаптації  

( табл.1). 

Таблиця 1 – Ефективність еко- гідрофільтра для очистки повітря 

Продуктивність 

по повітрю м3/год 

Очистка повітря Степінь очистки,% 

 

                20000 

                30000 

від фарбового аерозолю 98,4 

від ацетону 99,2 

від ксилолу 96,6 

 

Розглянемо малярну ділянку , по якій спостерігаються перевищення викидів в атмосферу по 

наступних речовинах: ксилол, ацетон, аерозоль ,порівнюючи з дозволеними (табл.2)[3]. 

 

Таблиця 2- Перелік забруднюючих речовин малярної ділянки, що перевищують допустимі 

значення 

 

 

№ п/п Назва речовини Дозволений обсяг 

викидів, мг/мЗ 

Обсяг викидів на 

заводі , мг/мЗ 

Клас 

небезпеки 

1 Ксилол 6,300 9,2496 3 

2 Аерозоль 3,276 3,8495 4 

3 Ацетон 2,613 3,3979 4 
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      Після реконструкції заводу розрахуємо  концентрацію  для кожної з  речовн мг/м3: 
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кс кс

кс
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                                                                      (1)                        

де  С1(кс) - викид ксилолу   до реконструкції ,  мг/м3;   

С2(кс) - викид ксилолу   після реконструкції ,  мг/м3;  

Е- ефективність гідрофільтра, %. 
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                                                    (2)   

де  С1(ац) - викид ацетону   до реконструкції ,  мг/м3;     

С2(ац) - викид ацетону   після реконструкції ,  мг/м3;  
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                                              (3) 

де  С1(аер) - викид аерозолю  , до реконструкції ,  мг/м3;  

С2(аер) - викид аерозолю  після реконструкції ,  мг/м3;  
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          Отже, встановлення  еко-гідрофільтру зменшить викиди    шкідливих речовин з малярної 

ділянки в кілька разів . 

           Використовуючи отримані дані встановлюємо залежність між продуктивністю фільтра 

і  концентрацією шкідливих речовин (рис.4). 

           Залежність кривих  апроксимується рівняннями лінійного виду,відповідно: 

 

                                                 С кс=- 2,24П+ 11,941, 

                                                 С аер= - 0, 8619П+ 4,7336, 

                                                 С ац= -0,756 П+3,764. 
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Рисунок 4- Залежність концентрацій речовин від продуктивності фільтра. 

 

Висновки та рекомендації. Негативну роль на навколишнє середовище здійснюють 

майже всі процеси, пов’язані з виробництвом, бо всі вони супроводжуються виділенням 

великої кількості забруднюючих речовин. Це дає поштовх до впровадження певних заходів, 

щодо зменшення цієї дії. 

Перевагами нововведення є : високі потужні характеристики при обмеженому 

робочому просторі. Продуктивність конвеєра складає від 20000 до 30000 м3 за годину; 

Ефективність очищення досягає  до 99,2%. 

Реконструкція дасть можливість не тільки  окупитися, але й значно зменшить 

негативний вплив на робочу зону малярної ділянки.  

Для стимулювання впровадження природоохоронних заходів   доцільно було б 

розробити та затвердити Постанову Кабінету Міністрів України про впровадження 

спеціальних екологічних  рахунків заводу, куди б перераховувалося  70-80 % платежів  за 

екологію. Ці кошти мали б витрачатися лише за дозволом керівного  органу або на реалізацію 

відповідних заходів, або на оплату кредитів, витрачених на впровадження сучасних 

екологічних технологій.   
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