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Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що факт нагромадження важких 
металів у водоймах прилеглих до АЕС  призводить до наростання екологічно 
небезпечних наслідків, що створюють загрозу здоров’ю людини  

Мета: виявити вміст важких металів у поверхневих водах у районі ЗАЕС

Для досягнення мети були поставленні дослідницькі задачі:

• Ознайомитися з історією появи ЗАЕС

• Виявити основні напрямки природоохоронної діяльності у ВП ЗАЕС

• Визначити особливості водойм у районі розташування ЗАЕС

• Виявити шляхи надходження важких металів 

• Визначити кількість яких важких металів підвищена у водах поблизу ЗАЕС

• Виявити значення  підвищеного вмісту Zn, Mn, Fe у названих водоймах

Об’єкт дослідження: вода поверхневих водойм прилеглих територій

Предмет: важкі метали в складі води 



ВП ЗАЕС  - найбільше електрогенеруюче  

підприємство у Європі



Природоохоронна діяльність на ВП ЗАЕС 

Основні напрямки природоохоронної діяльності у ВП ЗАЕС 

Охорона
атмосферного 

повітря

Охорона водних 
ресурсів 

Охорона 
земельних 
ресурсів 

Поводження з 
відходами

Природокористування 



Каховське водосховище Ставок-охолоджувач
Бризкальні басейни



Продувка ставка-охолоджувача 
здійснюється для: 

Підтримки якості води 
ставка

зниження температури 
охолоджуючої води у 

спекотний період року.

зменшення ймовірності 
утвору відкладень на 

охолоджувальних 
теплообмінних поверхнях;



Ліміт і фактичне скидання забруднюючих  

речовин  зі ставка-охолоджувача в Каховське 

водосховище за 1-4 квартал 2019 року  (без 

обліку мінералізації)

Обсяг продувки ставка-охолоджувача в Каховське 

водосховище

за 1 - 4  квартал 2019 року



Цинк Цинк відноситься до числа активних мікроелементів, що

впливають на piст i нормальний розвиток організмів.

Марганець Марганець сприяє утилізації СО2 рослинами, чим підвищує

інтенсивність фотосинтезу, бере участь у процесах відновлення

нітратів і асиміляції азоту рослинами.

Залізо Вміст заліза у воді вище 1-2 мг/л значно погіршує органолептичні

властивості, додаючи їй неприємний в'язкий смак і робить воду

малопридатною для використання в технічних цілях.



Надходження хімічних речовин до ставка-охолоджувача за період з 01.01.2019 р. по 

31.12.2019 р.



Висновки:

1. Історія ЗАЕС розпочалася у зв'язку з загостренням проблеми забезпечення енергією південних районів 
країни.

2. Виявили, що основними напрямками природоохоронної діяльності у ВП ЗАЕС є: 

-охорона атмосферного повітря; 

-охорона водних ресурсів;

-охорона земельних ресурсів;

-поводження з відходами;

3. Виявили, що основними шляхами надходження важких металів є:

-підживлення ставка-охолоджувача ВП ЗАЕС зі скидного каналу ЗаТЕС ;

-стічні води з об'єднаних очисних споруджень господарсько-побутових стоків м. Енергодара й 
частково, пром. Майданчика;

-продувка бризкальних басейнів охолоджуючої технічної води відповідальних споживачів групи «А»;

-промислово-зливової каналізації;

-баки нейтралізатори і баки радіаційного контролю хімічного цеху; 

-очисні спорудження замаслених замазученних стоків ;

4. Виявили, що у водах підвищений вміст Zn, Mn, Fe

5. Виявлено, що при скиданні  зворотних вод до  Каховського водосховища не погіршується якість води за 
даними показникам


