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У статті узагальнено проблему утилізації шламу Рівненській атомні електричній станції на ділянці СОДВ. 

Розглянуто метод вапнування боротьби з надлишковою ґрунтовою кислотністю. Розроблено технологію утилізації 

шламу шляхом його перетворення в Ca мінерально-органічне добриво для живлення та меліорації кислих поліських 

болотяних ґрунтів. Фізико-хімічні дослідження проводилися такими методами: електронна мікроскопія, 

рентгенофлуоресцентний аналіз, рентгенофазовий аналіз. Отримано гранульвоане азотно-кальцієве добриво, яке має 

подвійну дію. 
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На даний момент в Рівненській атомні станції 

на ділянці СОДВ є проблема утилізації шламу. 

Шлам — це дрібні частинки гірських порід. На 

Рівненській АЕС утворюється вапняний шлам 

від освітлення води річки Стир [2]. Особливістю 

цього шламу є те, що він може 

використовуватися як високоефективний 

меліорант з корисними для рослин домішками 

мікроелементів, йому властивий високий ступінь 

дисперсності, що покращує розчинність і контакт 

з ґрунтом та сприяє реальному підвищенню 

урожайності уже в перший рік використання. 

Шлам є сировиною для рекультивації земель, а 

також використовується при виробництві 

матеріалів для будівництва. 

Постановка проблеми: Соціальне та 

економічне благополуччя населення на Поліссі 

нерозривно пов’язане із землею. Однак, 

ґрунтовий покрив цієї території неоднорідний і 

переважно характеризується низькою 

продуктивністю. Негативно вплинуло й тривале 

та нерегламентоване застосування мінеральних 

добрив, хімічних засобів захисту рослин, 

радіологічне забруднення. Вони порушили 

продуктивну та екологічну функції ґрунту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 

даними агрохімічних обстежень, виконаних 

Рівненською та Волинською філіями державної 

установи «Держгрунт охорона», вирощування на 

таких землях сільськогосподарських культур без 

вапнування − економічно невигідне. 

Отримання високих і сталих врожаїв безпо-

середньо залежать від ґрунтових умов. Вони 

визначаються водно-повітряним режимом та 

рівнями кислотності ґрунтового розчину. Вод-

но-повітряний режим безпосередньо пов’язаний 

з вмістом гумусу, гранулометричним складом 

(вмістом фізичної 18 глини), рівнями залягання 

і коливання ґрунтових вод, наявності 

ущільнених горизонтів у ґрунті (глей, крейда). 

Гумус (органічна речовина) виконує функції 

часткового живлення рослин елементами, які 

переходять у ґрунтовий розчин при його міне-

ралізації та утворення структури ґрунту (гру-

дочкуватості),  що забезпечує формування по-

ристості кореневмісного шару. В оптимально-

му стані ґрунт є пористим тілом, що забезпечує 

активний обмін повітря і вологи. Коригування 

гумусного стану здійснюють шляхом внесення 

органічних добрив, приорювання сидератів (зе-

леного добрива). Вміст його активно відновлю-

ється під багаторічними травами за рахунок 

відмирання і розкладу кореневої системи [1]. 

Гранулометричний склад (по суті вміст 

фізичної глини) разом з гумусом визначає 

можливість утворення агрономічно-цінної 

структури, а відповідно – водопроникну та 

водоутримуючу здатність. Від цих показників 

залежать дихання, водоспоживання та 

живлення рослин через кореневу систему. 

Піщані ґрунти швидко пропускають вологу 

опадів, проте на затримують її. У них низька 

водо утримуюча здатність, що зумовлює 

високу ймовірність ґрунтових посух навіть за 

сприятливих кліматичних умов [3]. Глинисті 

мінерали, які здатні як і гумус утворювати 

ґрунтові колоїди покращують фізичні та 

фізико-хімічні властивості ґрунтів. Тому, для 
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фізичної меліорації легких (піщаних і зв’язно-

піщаних ґрунтів) рекомендується періодичне 

внесення органіки та глини (у тому числі вапна, 

меленої крейди, глиняних порід). 

Високі рівні залягання ґрунтових вод 

спричиняють витіснення з ґрунтових пор 

повітря, яке теж необхідне для нормального 

функціонування кореневої системи. Тому, такі 

території потребують осушувальної меліорації. 

Випадки локального тривалого перезволоження 

понижених частин полів після інтенсивних 

опадів (блюдця) свідчать про наявність 

підґрунтового водоупірного горизонту (глею, 

щільних порід). Боротьба з такими явищами 

можлива за умови прокладання ложбин стоку 

(незначних рівчаків) за нахилом рельєфу. 

Докорінним методом боротьби з надлиш-

ковою ґрунтовою кислотністю є виключно вап-

нування. Кислотність характеризується показ-

ником рН (актуальна або реальна кислотність 

за якою визначають відповідність її рослинам) 

та гідролітичною кислотністю (Нг), яка харак-

теризує потенційну (приховану) здатність під-

кислювати ґрунтовий розчин. Ці показники 

використовують для встановлення 

необхідності у вапнуванні та його кількості. 

Вапнування можна проводити різними 

вапняковими матеріалами (кар’єрні вапняки, 

мергелясті глини, доломіт, крейда, негашене 

вапно, вапнякові туфи, відходи виробництв – 

виробництво силікатної цегли, цементне, 

дефекати цукрової промисловості, вапняковий 

осад водоочистки (відстійники АЕС)) [4]. Вміст 

нейтралізуючих кислотність компонентів в цих 

матеріалах різний. Тому, перед застосуванням, 

необхідно провести їх аналізування в 

лабораторії на параметри нейтралізуючої 

здатності. Її кількісним вираженням є 

перерахунок у відсотки карбонату кальцію 

(СаСО3). Як правило, вміст діючої 

(нейтралізуючої) речовини у вапняків може 

становити 70-99%. У дефекатах – біля 60%. 

Точне значення встановлюється у лабораторії. 

Розрахунки потреби вапна на 1 га (для 

доведення рН до 6,5) проводяться теж у діючій 

речовині за наближеною формулою [1]: 

Норма (СаСО3) т/га = 1,5 ∙ Нг 

Орієнтовну норму діючої речовини 

вапнуючого матеріалу можна визначити за рН 

у відповідності до таблиці 1.. 

Таблиця 1 – Орієнтовні норми СаСО3 залежно від рН для піщаних і глинисто-піщаних 

ґрунтів Полісся 

Для розрахунку потреби вапнуючого 

матеріалу у фізичній (реальній) вазі потрібно 

скористатись формулою [1]: 

Д =  (Н ∙ 𝟏𝟎𝟎) ∶  В 
де Д – фізична вага вапнуючого матеріалу, 

т/га; Н - норма (СаСО3) за попередньою 

формулою або згідно таблиці 5; В – вміст діючої 

речовини (СаСО3) у     вапнуючому матеріалі. 

Вапнування буде ефективним, якщо 

вапнуючий матеріал буде розсипчастим (без 

грудок) і повітряно сухим. Згідно державних 

стандартів вапнякові матеріали повинні містити 

СаСО3 не менше 85%, вологи не більше 12%, 

складатись на 60% з часточок менших 0,18 мм та 

на 30% від 0,18 до 1,0 мм. Вапнувати 

крупноуламковим матеріалом категорично 

заборонено. Уламки не забезпечать суцільної дії, 

створять осередки окарбоначування (знизять 

врожайність), прискорять спрацювання робочих 

органів ґрунтообробної техніки. 

Період року для проведення вапнування 

значення немає. Головна          вимога – контакт 

вапнякового матеріалу з ґрунтом. Його проводять 

по стерні, сіяних травах, у період передпосівного 

обробітку та по мерзлоталому ґрунту. 

Чим вищі початкові значення рН ґрунту, тим 

меншою буде доза вапна і тим довше тривати-

ме його позитивна післядія. Вона спостеріга-

ється на протязі 5-10 років. Проте, частота пот-

реби у вапнуванні визначається агрохімічним 

аналізом. 

Швидкість зворотного підкислення визнача-

ється не лише природними особливостями 

ґрунтів, а й кількістю застосованих мінераль-

них добрив. Деякі з них мають фізіологічно 

підкислюючу дію. Її також потрібно компенсу-

вати підтримуючим (щорічним) вапнуванням 

таблиця 2. 

Вапнування кислих ґрунтів оптимізує умови 

живлення рослин, збільшує доступність 

ґрунтових макро- і мікроелементів. Воно є 

дуже важливим меліоративним агрозаходом, 

проте його ефективність без застосування 

комплексної системи удобрення незначна. В 
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той же час вапнування підвищує засвоєння 

елементів живлення з добрив. 

Тому, на провапнованих ґрунтах розрахун-

ккові дози мінеральних добрив слід 

зменшувати на 20-30%. Це забезпечує 

реальний економічний ефект. 

 
Таблиця 2 – Норми (СаСО3) для нейтралізації 100 кг добрив 

Слід також зазначити, що вапнування є 

радіопротекторним заходом. На радіоактивно 

забруднених землях воно може знижувати 

надходження радіонуклідів в сільськогосподарську 

продукцію у 4-5 разів. 

Мета статті полягає в розробці технології 

утилізації шламу в вигляді мінерального або 

мінерально-органічного гранульованого 

азотно-кальцієвого добрива. 

Основні результати дослідження. Інші 

методи утилізації шламу: 

1. Термічний. 

• Розкладання шламу на СаО та СО2. 

• Недоліки:  потрібна висока температура 

(1200℃), потрібне вловлювання   вуглекислого 

газу, велика інерційність процесу. 

2. Хімічний 

• Отримання преципітату СаНРО4 

(мінеральне добриво) 

• Недоліки: відсутність в Україні значних 

потужностей виробництва фосфорної кислоти, 

необхідність утилізації вуглекислоти 

Постановка задачі: 

- утилізувати шлами водо підготовки 

Рівненської АЕС. Потенційний              замовник 

– відділ екології РАЕС; 

- джерело шламів – води річки Стир, 

оброблені гідроксидом кальцію та флокулянтами 

на стадії попереднього очищення; 

- за даними фізико-хімічних досліджень 

склад шламів наступний: Ca(CO3)2. 

Методи вирішення задачі – перетворити 

шлам в Ca мінерально-органічне добриво для 

живлення та меліорації кислих поліських 

болотяних грунтів. 

Реагенти: 

- шлам; 

- вода; 

- в’яжучі речовини (NH4)2SO4; 

- розчин гуматів Na, K. 

Встановити раціональну кількість реагентів для 

гранулювання, обрати метод гранулювання (КШ), 

визначити режим, гранулометричний склад. 

Результати електронної мікроскопії 
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Шлам є достатньо однорідним за розмірами і не потребує додаткового розсіювання перед 

гранулюванням. 

 

 

Інші компоненти: 

•  шлам нерозчинний у воді і сам по собі не 

гранулюється; 

•  додаткові речовини – пластифікатори (в’яжучі); 

•  переважно використовується сульфат амонію; 

•  сульфат амонію – додатковий продукт 

виробництва капролактаму або переробки 

коксового газу, обидва виробляються в Україні; 

• сульфат амонію−безбаластне азотно-сірчане 

добриво, містить біогенні елементи азот та сірку 

• для збільшення ефективності добрива 

можнавикористовувати гумати калію/натрію з 

виробництво по місцю з торфу. 
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Аналоги в Україні: 

• вапново-амонійна селітра (не вибухає); 

• гранфос; 

• гранульовані добрива Укртехнофосу; 

• гранульований вапняк або доломіт 

фірми «Омнія» (Норвегія). 
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Висновки. Отже, дані різних видів аналізу 

свідчать, що шлам водоочищення РАЕС є одно-

рідним за складом і містить переважно карбо-

нат кальцію. Враховуючи однорідність грану-

лометричного складу (за розмірами частинок) 

шлам може бути обраним для гранулювання. 

Функція отриманого добрива: 

• отримане гранульвоане азотно-кальцієве 

добриво має подвійну дію; 

• пряма живильна дія, містить біогенний 

незамінний макроелемент – азот та 

напівмакроелементи кальцій та сірку; 

• непряма меліоративна дія, добриво 

зменшує кислотність кислих грунтів, в тому 

числі, болотяних Поліських. 
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«РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ШЛАМА НА РОВЕНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ» 

В статье обобщены проблему утилизации шлама Ровенской атомных электрической станции на участке СОДВ. 

Рассмотрен метод известкования борьбы с избыточным почвенной кислотностью. Разработана технология 

утилизации шлама путем его преобразования в Ca минерально-органическое удобрение для питания и мелиорации 

кислых полесских болотных почв. Физико-химические исследования проводились следующими методами: электронная 

микроскопия, рентгенофлуоресцентный анализ, рентгенофазового анализа. Получено гранульвоане азотно-

кальциевая удобрение, которое обладает двойным действием. 

Ключевые слова: шлам, гумус, мелиорант, микроэлементы, гидролитическая кислотность, известкование, карбонат 

кальция, электронная микроскопия. 

 

Mamchich Yu.R. 

"DEVELOPMENT OF SLOT INTRODUCTION TECHNOLOGY AT RIVNENNIC NUCLEAR ELECTRIC 

POWER STATION" 

The article generalizes the problem of utilization of sludge at the Rivne Nuclear Power Plant at the SODV site. The method of 

liming on the control of excess soil acidity is considered. The technology of slurry utilization by its transformation into Ca 

mineral-organic fertilizer for feeding and melioration of acidic Polissya marsh soils is developed. Physical-chemical researches 

were carried out by the following methods: electron microscopy, X-ray fluorescence analysis, X-ray diffraction analysis. 

Granulonated nitrogen-calcium fertilizer has been obtained, which has a double action. 

Key words: sludge, humus, meliorant, microelements, hydrolytic acidity, liming, calcium carbonate, electron microscopy 
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