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БЮТЕХН0Л0Г1Я ОЧИЩЕННЯ ГРУНТІВ ТА ВОДОЙМ,ЗАБРУДНЕНИХ 

НАФТОПРОДУКТАМИ

О. В.Стабніко?а,А.І.Салюк,Н.М.Грєгірчак

Український державний університет харчовик технологій,Киї в

Життєдіяльність мікроорганізмів е одним з важливих факторів 

утворення грунту та його родючості, а також його самоочищення від 

органічних і неорганічних сполук у випадку антропологічного заб

руднення Грунту. На сьогодні розроблені і використовуються рІ8НІ 

методи очищення грунту, що базуються на життєдіяльності грунтових 

мікроорганізмів. Оскільки основним антропогенним забрудненням 

грунту е вуглеводні нафти і газового конденсату, то більшість ме

тодів створені для очищення грунту від вуглеводнів.
В звяаку з забрудненням грунту та поверхневих вод при 

аварійних розливах нафтопродуктів на території України була поча

та розробка комплексної біотехнологіі очищення грунту і поверхне

вих вод.При розробці нового бактеріального препарату, який одер

жав назву "Лестан", враховували корисність слідуючих властивостей 

препарату: підвищена гідрофобність гіоверхні клітин бактерій, що

вайезпечуе іх знаходження на межі розподілу нафта-вода;підвищена 

терморезистентність і холодорезистентиість клітин або спор, що 

забезпечить високу виживаемість клітин при виробництві, 

вберіганні і застосуванні препарату;наявність у складі препарату 

нетоксичйих речовин з піноуворюючою та емульгуючою здатністю; на

явність у сюїаді препарату екологічно безпечного неорганічного 

пористиго носія з сорбованими бактеріальними клітинами, який за

безпечує розташування баїстерій на межі розподілу нафта-вода, а 

також поліпшує постачання бактерій киснем при використанні препа

рату для очищення забрудненнях нафтою грунтів з високим вмістом 

глини.Препарат"Лестан" позитивно відрізняється від інших препа

ратів стабільністю в екстремальних температурних умовах, а також 

емульгуючою та піиоутворюючою властивістю.
Біопрепарат "Лестан" випробували в реальних умовах для очи

щення водоймища.Внесення біопрепарату супроводжувалось зниженням 

концентрації вуглеводнів до ГДК через 90 діб.В -результаті прове

дених лабораторних та польових дослідів можна рекомендувати пре; 

парат "Лестан" для прискорення, очитиия грунту та водоймищ Ук

раїни'Від н# торйх забруднень.


