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ВАТ «Сілур» знають в Україні і на світовому ринку металів як найбільшого 
виробника сталевих канатів, дроту, сітки і дротяної фібри. Підприємство неодноразово 
відмічене міжнародними призами за внесок у бізнес, високу репутацію  і професіоналізм. 
Історія Харцизького канатного заводу почалася в 1949 році з випуску канатного дроту. За 
58 років підприємством освоєно виготовлення близько 2000 типорозмірів сталевого дроту 
і канатів по 90 стандартам, реалізовано близько 10 млн. тонн дроту і 5 млн. тонн канатів. 
Виготовленими  за півстоліттям канатами можна більш ніж 100 разів обгорнути земну 
кулю по екватору. 

Сьогодні ВАТ «Сілур» - багатопрофільне підприємство. Продукція заводу 
експортується в багато країн світу. З метою зміцнення позицій на зарубіжних ринках і 
розширення номенклатури продукції, що поставляється, підприємство постійно працює 
над підвищенням якості і надійності виробів, що виготовляються. Підприємство випускає 
продукцію за національними стандартами України (ДСТУ), Росії (ГОСТ), Німеччини 
(DIN), Англії (BS), міжнародним (ISO, EN). З 2000 року  підприємство сертифіковане в 
системі управління якістю УКРСЕПРО (національний стандарт) і TUV Cert (міжнародний 
стандарт, Німеччина) на відповідність вимогам стандартів ISO 9000. Якість сталевих 
канатів, що виготовляються підприємством, постійно підтверджується сертифікатом 
Російського Морського Регістра на відповідність вимогам ГОСТ ISO 9001-2001. 

На сьогоднішній день основними напрямами стратегічного розвитку ВАТ «Сілур» 
є якнайповніше задоволення запитів споживачів, підвищення якості виготовленої 
продукції, реконструкція і модернізація устаткування, пошук нових партнерів і  
інвесторів. 

Виробнича діяльність заводу пов’язана із забрудненням довкілля. Підвищення 
обсягів виробництва продукції призводить до збільшення кількості забруднюючих 
речовин, що поступає до атмосфери та водних об’єктів, а також відходів, що 
розміщуються у навколишньому природному середовищі. Негативний вплив на довкілля 
обумовлює необхідність природоохоронної діяльності. Координацію цієї діяльності на 
заводі  здійснює відділ охорони навколишнього середовища, до складу якого входить 
лабораторія охорони навколишнього середовища (ЛОНС) та бактеріологічна лабораторія.  

Використання води на підприємстві пов'язано з наступними технологічними 
процесами: 
• підготовка поверхні металу до волочіння; 
• термічна обробка з підготовкою поверхні металу до волочіння в протяжливих 

агрегатах; 
• нанесення гарячих і гальванічних покриттів; 
• обробка металу методом холодної деформації (волочіння дроту). 

Система оборотного водопостачання підприємства представлена чотирма 
основними локальними оборотними системами: дві умовно-чисті води, а також оборотні 
системи компресорної станції (для охолодження компресорів) і станції нейтралізації 
кислотних стічних вод. 

На підставі звіту 2ТП-вода було проаналізовано динаміку водопостачання за 
останні 3 роки (табл. 1). 

Як бачимо, загальний обсяг водоспоживання за останні роки знизився, що 
пояснюється  впровадженням заходів щодо раціонального використання технічної води за 
рахунок використання оборотної системи освітленної води із пруда-освітлювача, 



поповнення якого ведеться зливовими водами із власного водозбірного басейну. Зниження 
обсягу споживання питної води обумовлено скороченням чисельності працюючих на 
підприємстві. 

 
Таблиця 1 – Динаміка водопостачання за 2005-2007 роки 
 Обсяг використаної води, м3 

2005 2006 2007 

Забрано води всього: 734,3 749,3 542,0 

- питна вода; 227,6 214,3 155,0 

- технічна вода. 
 

506,7 535,0 387,0 

Використано води всього: 684,2 662,4 447,7 

- питна вода; 227,6 200,2 155,0 

- технічна вода. 456,6 462,2 292,7 

Передано іншим споживачам: 50,1 86,9 103,5 

- питна вода; 0 14,1 0 

- технічна вода. 50,1 72,8 103,5 

Водовідведення:    

- у водні об'єкти; 517,4 715,2 213,03 

- ДКП Харцизький міськводоканал 16,0 25,2 15,0 

Оборотне  водопостачання 10714,7 10487,3 10142,9 

 
Основними видами забруднень стічних вод являються зважені речовини, нітрати, 

нітрити, сульфати, хлориди, цинк й ін.  
На підставі звіту 2ТП-повітря було проаналізовано вплив діяльності заводу на 

атмосферу (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
 

Робиом висновок, що за останні роки спостерігається зниження викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу, що пов'язано с закриттям цеху металевого корду, 
травильного відділення та волочильної ділянки.  Крім того, протягом трьох останніх років 
проводилась модернізація обладнання, що також вплинуло на зменшення шкідливих 
викидів до атмосфери. 



На основі аналізу обсягів забруднюючих речовин, які потрапляють до 
атмосферного повітря зроблено узагальнення (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Викиди забруднюючих речовин в атмосферу по інгрідієнтах 
 

Як бачимо, основну частину всіх викидів в атмосферне повітря  складає  оксид 
вуглецю (83% від загальної кількості викидів).   

З метою зниження кількості викидів шкідливих речовин  у цехах, де відбувається 
основний виробничий процес, встановлено газоочисне обладнання. Основними 
забруднюючими речовинами, по яким виробляється газоочищення, є аерозолі сірчаної 
кислоти, які утворюються під час травлення металу та абразивно-металевий пил. 

За використання природних ресурсів і забруднення навколишнього природного 
середовища підприємство щорічно здійснює плату в бюджети різних рівнів згідно 
чинного законодавства. 

Аналіз податкової звітності щодо збору за забруднення навколишнього природного 
середовища дозволив виявити, що підприємство сплачує значні кошти (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Динаміка суми збору за забруднення довкілля 

 
На підставі рисунку можна зробити висновок, що сума збору в 2006 році вище 

майже в 2 рази у порівнянні з  2005 та 2007 роками. Це пов’язано з виплатою значної суми 
платежів за понадлімітні обсяги відходів.  



Виробнича діяльність заводу супроводжується утворенням значної кількості 
відходів. На підставі звітів 2ТП-відходи було проаналізовано  обсяги утворення відходів 
1-3 класів небезпеки (рис. 4). 
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Рисунок 4 –  Обсяги утворення відходів на підприємстві 

 
Кількість відходів, що утворюється на підприємстві, кожнорічно знижується. 

Позитивним тенденціям сприяло те, що на протязі останніх трьох років на підприємстві 
відбувалася модернізація основних виробничих потужностей. Але проблема утилізації 
вже накопичених відходів залишається дуже актуальною.   

По класах небезпеки відходи підприємства розподіляються як наведено на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Аналіз відходів по класах небезпеки 

 
Більш значну частину – 91%  від загальної кількості – складають відходи 4-го класу 

небезпеки (відходи чорних металів, деревообробки, побутові та ін.). Для зменшення вплив на 
навколишнє середовище на заводі визначено порядок поводження з відходами виробництва 
на всіх етапах в залежності від ступеня небезпеки відходів та їх фізичних властивостей.  Всі 
відходи, що утворюються, зберігаються в протаренних і промаркірованих місткостях 
роздільно по видах, оскільки вони є хімічно  неоднорідними і  мають різні  хіміко-
фізичними  властивості.  

В технологічному процесі використовується лише 13%  з усіх відходів, що 
утворюються на підприємстві. Утилізуються лише ті відходи, які можна застосовувати 
безпосередньо в технологічному процесі. Більшість відходів (85%) передається на 
переробку стороннім організаціям, а незначна частина вивозиться у спеціально відведенні 
місця – полігон та шламоникопичувач. Найбільшою проблемою що стоїть перед 
підприємством на сьогоднішній день є утворення значної кількості шламів. Проблема 



полягає в тому, що у підприємства немає дозволу на розміщення більшості видів шламів. 
Головним джерелом утворення шламів на заводі є основні технологічні агрегати 
металургійного виробництва такі як травильні ванни, волочильні стани, ванни  
фосфатування і т.п. Шлами металургійних виробництв є цінною вторинною сировиною і 
тому їх можливо утилізувати практично повністю або в самому металургійному 
виробництві, або на підприємствах будівельної індустрії.  

З урахуванням технологічного процесу на заводі можливо організувати 
виробництво залізовміщуючих брикетів за допомогою установки по переробці шламів 
«Віта-Ш».  Даний спосіб переробки відходів є для даного підприємства найбільш 
прийнятним, оскільки не вимагає дорогого устаткування і  у якості сировини буде 
використвано залізовміщуючі відходи, що утворюються на підприємстві – шлами та 
окалина.  Вироблені за допомогою даної технології брикети відповідають стандартам на 
сировинну продукцію для доменного виробництва, тому її можливо використовувати в 
доменному і сталеплавильному виробництвах. 

Утилізація відходів за допомогою установки для виробництва брикетів «Віта-Ш» 
забезпечує досягнення еколого-економічної ефективності діяльності підприємства.  

 Екологічний аспект полягає в тому, що запропонована технологія забезпечує 
максимальне зниження негативної дії відходів метизного виробництва  на довкілля – 
зниження забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і ґрунтових вод. Крім того, 
внаслідок установки сучасного обладнання, передбачається повна утилізація 
залізовміщуючих відходів виробництва, що дозволить ліквідовувати відвали.  

Соціально-економічний аспект полягає в тому, що впровадження даних заходів 
призведе до випуску ще одного виду продукції на підприємстві і дозволить отримати 
додатковий прибуток, тим самим збільшити грошові надходження до бюджету міста за 
рахунок податків. Крім того, зниження  антропогенного впливу  сприяє зменшенню 
рівня  захворюваності   населення, поліпшенню умов праці, і, відровідно, підвищенню 
продуктивності праці.   

Економічний ефект полягає у зменшенні платежів за забруднення довкілля та 
отриманні додаткового дохода від реалізації залізовміщуючих  брикетів. 

Крім того,  утилізація відходів може стати поштовхом не тільки для економічного 
росту ВАТ «Сілур», але й першим кроком до здобуття стандарту серії  ISO 14000 для 
створення іміджу екологічно спрямованного підприємтсва. 

 
 
 


