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Лапань О. В. Очищення водойм від 137Cs та важких металів наземними рослинами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 “Біологія” (“09” Біологія) – Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, 2020. 
Результати аналізу досліджень вітчизняних та закордонних учених дозволяють констатувати, що одними з найбільш небезпечних токсикантів, які спровокували значне підвищення рівня забруднення водних ресурсів планети, є радіонукліди та важкі метали. Вказані забруднюючі речовини мають підвищену міграційну здатність та чинять шкідливий вплив на живі організми, що викликає суттєву екологічну небезпеку для навколишнього середовища. Актуальними слід вважати дослідження, спрямовані на створення ефективних, екологічно безпечних і економічно рентабельних систем відновлення якості великих об’ємів водних середовищ, тобто розроблення нових чи удосконалення існуючих методів вилучення зазначених токсикантів із водойм.
Дисертацію присвячено вирішенню важливого завдання – науковому обґрунтуванню розроблення фіторемедіаційної технології, яка складається з вивчення поглинальної здатності наземних рослин та створення ефективної гідрофітної споруди типу біоплато.
У роботі використано сучасні експериментальні методи дослідження: застосовували фізіологічні методи – культивування рослин в умовах аквапоніки, визначення морфометричних параметрів наземних рослин та спостереження за життєдіяльністю рослин, радіометричний метод визначення радіоактивності зразків води та рослин за 137Cs, УФ-С-опромінення рослин, атомно-абсорбційний та мас-спектрометричний для визначення концентрації іонів важких металів. Для вимірювання рН водних розчинів використовували рН-іонометрію. Метод камерних моделей застосовували для моделювання перенесення і міграції радіонуклідів в екосистемі “експериментальна водойма – рослини”. 
У дисертаційному дослідженні здійснено скринінг рослин наземних видів стосовно їх сорбційних властивостей щодо іонів цезію та важких металів. Наземні рослини (жито посівне, овес посівний, тимофіївка лучна, ячмінь посівний, вівсяниця лучна, грястиця збірна, пшениця посівна, горох посівний та кукурудза звичайна) зберігали здатність до росту у водному середовищі (V=2,5 л) протягом 30 діб, причому коефіцієнти накопичення 137Cs та важких металів здебільшого перевищували коефіцієнти накопичення даних забруднюючих речовин вищими водяними рослинами. 
Встановлено, що вплив конкуруючих іонів на вилучення цезію із водного розчину зростав в ряду Mg2+<Ca2+<Na+<K+, причому іони калію пригнічували сорбцію цезію в набагато вужчому діапазоні концентрацій. Зі збільшенням мінералізованості (твердості) води спостерігалося незначне зниження (2 %) ступеня очищення середовища від цезію.
Показано, що сорбційна здатність рослин може бути підвищена за рахунок застосування різноманітних стресових чинників: УФ-С-опромінення та варіювання щільністю вирощування рослин біоплато. Дані чинники підвищували поглинальну здатність рослин на 8–22 %, що може суттєво прискорити процес і ефективність очищення забрудненого середовища.
Досліджено дію іонів важких металів (Сd(II), Zn(II), Cr(VI)) на ростові показники деяких видів вищих наземних рослин. Встановлено, що стійкість до впливу токсичних металів залежить від виду рослин, а низькі концентрації останніх можуть спричиняти гормезисну дію на ріст та розвиток рослин, причому між стійкістю та гормезисною дією встановлено пряму залежність. Визначено діапазон концентрацій важких металів, у якому достатньо ефективно відбувався процес очищення водного середовища. Встановлено, що використання вищих наземних рослин для покращення екологічного стану водойм можна застосовувати в діапазоні концентрацій іонів важких металів, який досягає принаймні рівня 1000 ГДК.
Було з’ясовано, що ефективність вилучення Cd(II), Zn(II) та Cr(VI) з водних середовищ визначається видовими особливостями рослин, значенням рН розчину, вихідною концентрацією іонів металів, примусовою аерацією. Встановлено, що оптимальний ступінь очищення води рослинами досягається в області рН 7,5–9, що відповідає значенням рН природних вод, більшій щільності вирощування рослин та при концентраціях металів, які не спричиняють інгібування росту рослин. Примусова аерація позитивно впливає на очищення водного середовища. Якщо враховувати динаміку сорбції іонів важких металів, то для очищення водойм від Cd(II) слушно використовувати жито посівне та тимофіївку лучну, для очищення водойм від Zn(II) – вівсяницю лучну та кукурудзу звичайну, а для зменшення рівня забруднення водних об’єктів від Cr(VI) слід застосовувати рослини тимофіївки лучної та кукурудзи звичайної.
Запропонована конструкція плаваючої гідрофітної споруди на основі гранульованого пінополістиролу є нетоксичною для наземних рослин, застосування яких у конструкції, на відміну від вищих водних рослин, полегшує етапи конструювання біоплато, його транспортування на значні відстані з метою розміщення на дзеркалах водних об’єктів, які потребують очищення від розчинних форм радіонуклідів та важких металів, і не руйнується протягом всього необхідного періоду дезактивації.
На підставі дослідження розподілу 137Cs за складовими біоплато встановлено, що поглинання радіонукліда відбувається переважно рослинним компонентом конструкції. Завдяки моделюванню динаміки накопичення радіоцезію в системі “експериментальна водойма – рослини (біоплато)” можна прогнозувати поведінку системи в діапазоні концентрацій, не використаних в експерименті.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у створенні наукових засад для відновлення екологічного стану водних об’єктів. При цьому:
уперше: 
	проведено оцінювання ефективності очищення водних середовищ шляхом використання нової конструкції (типу біоплато), біотичним компонентом якої є вищі наземні рослини, від 137Cs, Сr(VI), Zn(II) та Cd(II), ступінь вилучення яких становив понад 90 %. Показано, що коефіцієнти накопичення 137Cs та важких металів наземними рослинами перевищують коефіцієнти накопичення даних забруднюючих речовин вищими водяними рослинами;

встановлено, що УФ-С-опромінення та збільшення щільності вирощування наземних рослин підвищує їх сорбційні властивості щодо 137Cs та важких металів на 8–22 %. Показано, що наявність макрокатіонів, які характерні для природних вод, та різна їх концентрація суттєво не впливали на ступінь очищення водного середовища від 137Cs; 
показано вплив видових та сортових сорбційних особливостей рослин, pH середовища, примусової аерації та вихідної концентрації екологічно небезпечних сполук металів на сорбційні властивості наземних рослин;
удосконалено систему очищення водних об’єктів за рахунок розроблення й застосування гідрофітної споруди з новим біотичним та абіотичним компонентами, що зменшує навантаження на природні водні екосистеми та підвищує їх екологічну безпеку;
набули подальшого розвитку наукові засади застосування гідрофітної споруди типу біоплато для покращення характеристик водного середовища.
Практичне значення отриманих результатів
На основі результатів вивчення сорбційної здатності ВНР щодо 137Cs та іонів важких металів визначено, що вони можуть бути науковим обґрунтуванням створення ефективної сорбційної споруди типу біоплато для очищення водних об’єктів від 137Cs та іонів ВМ до рівня, що відповідає вимогам чинних нормативних документів для джерел питного водопостачання.
Запропонована конструкція із ВНР є екологічно та економічно ефективним засобом для практичного використання задля очищення чи доочищення великих об’ємів води, зокрема поверхневих вод, як джерел питного постачання, для ефективної ліквідації наслідків аварійних викидів радіонуклідів на атомних електростанціях, для очищення ґрунтів від радіонуклідного забруднення шляхом фітоекстракції розчинів після етапу вилуговування, для видобування цінних металів із водних середовищ, а також для укріплення берегів за допомогою біоплато, де як фітокомпонент можуть бути використані деревні види.
Результати теоретичних та практичних досліджень:
	використовуються в практичній діяльності ТОВ “БІЗНЕС АБСОЛЮТ” шляхом впровадження у проєктну документацію та під час розроблення очисних споруд промислових підприємств, що дозволило модернізувати технологічні схеми очисних споруд та підвищити ефективність очищення стічних вод промислового підприємства;

застосовуються в практичній діяльності ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”, що дало можливість значно підвищити ефективність роботи інституту у вирішенні актуальних завдань екологічної безпеки поверхневих водних об’єктів України;
впроваджені в навчальний процес Національного авіаційного університету під час проведення лабораторних робіт з дисципліни “Радіоекологія”;
впроваджені в навчальний процес Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління під час проведення лабораторних робіт з дисципліни “Біологічна безпека”;
	лягли в основу монографії “Використання гідрофітних систем для відновлення якості забруднених вод”.
Розроблено новий біоінженерний пристрій у формі біоплато (деклараційний патент України №107555) для покращення екологічного стану водних об’єктів шляхом очищення водойм від радіонуклідів.
Розроблено нову комплексну біоінженерну систему типу біоплато (деклараційний патент України №117067) для забезпечення покращення екологічного стану всіх складових гідроекосистеми малих та середніх річок, шляхом очищення поверхневого, придонного шару води та донних відкладів, що створює екологічно безпечні умови їх розвитку.
Ключові слова: водойма, фіторемедіація, наземні рослини, радіоцезій, важкі метали, цинк (II), кадмій (II), хром (VI), біоплато.



SUMMARY

O. V. Lapan. Purification of water bodies from 137Cs and heavy metals by terrestrial plants. – The qualified scientific work on the rights of the manuscript.
	The thesis for a Doctor of Philosophy Degree in Specialization 091 “Biology” (09 “Biology”) – the Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, NAS of Ukraine, Kyiv, 2020.
Review of studies conducted by national and foreign scientists shows that radionuclides and heavy metals are among the most dangerous toxicants causing a significant increase in the level of pollution of the planet's water resources. These pollutants have a high migratory capacity and exert a harmful effect on living organisms, which poses a serious environmental hazard. Researches aimed at creating effective environmentally friendly and cost-effective systems for restoring the quality of large quantity of water environments, in other words, developing new or improving the existing methods for removing these toxicants from water bodies should be considered topical.
The thesis aims at solving an important task – the scientific substantiation of the development of phytoremediation technology which involves studying of the absorption capacity of terrestrial plants and creation of an effective hydrophytic structure of the bioplate type.
Modern experimental research methods have been used in the thesis: cultivation of plants in the conditions of aquaponics, determination of morphometric parameters of terrestrial plants and the monitoring of plant life, radiometric method for determining radioactivity of water and plants samples by 137Cs, UV-C-irradiation of plants, atomic-absorption and mass-spectrometry methods were used to determine the concentration of heavy metal ions. Ph-ionometry was used to measure the pH of the water solutions. The method of chamber models was used for the modeling of the transfer and migration of radionuclides in the ecosystem “experimental water body – plants”. 
In the research terrestrial plants species were screened for their sorption properties for cesium ions and heavy metals. The terrestrial plants (sowing rye, sowing oat, meadow timothy, sowing barley, meadow oatmeal, tincture, sowing wheat, sowing peas and corn) maintained their ability to grow in the water environment (V = 2,5 l) for 30 days, moreover, 137Cs and heavy metals accumulation coefficients largely exceeded the pollution coefficients by higher water plants.
It was found that the influence of competing ions on the extraction of cesium from the water solution increased in the range of Mg2+<Ca2+<Na+<K+, with potassium ions suppressing cesium sorption in a much narrower concentration range. With increasing mineralization (hardness) of water, there was a slight decrease (2 %) of the degree of purification of the area from cesium.
It has been shown that the sorption capacity of plants can be enhanced by the use of various stress factors: UV-C-irradiation and variation of plant germination density of the bioplate. These factors increased the absorption capacity of plants by 8–22 %, which can significantly accelerate the process and efficiency of cleaning of the contaminated environment.
The effect of heavy metal ions (Cd(II), Zn(II), Cr(VI)) on the growth rates of some species of higher terrestrial plants has been investigated. It has been established that resistance against toxic metals depends on the type of a plant, and low concentrations of the latter can cause a hormesis effect on the plant growth and its development, with a direct dependence between the resistance and the hormesis action. The range of concentrations of heavy metals was determined in which the process of purification of the water area was quite effective. It has been found that the use of higher terrestrial plants for the improvement of the ecological status of reservoirs can be applied in the VM ions concentration range which reaches at least the level of 1000 MPC.
It was found that the efficiency of extraction of Cd(II), Zn(II) та Cr(VI) ions from water areas is determined by the species characteristics of the plants, the pH of the solution, the initial concentration of metal ions, and the forced aeration. It was established that the normal degree of water purification by plants is reached in the range of pH 7,5–9 that corresponds to the pH meanings of natural waters, higher density of plant growth and at concentrations of metals that do not cause inhibition of plant growth. Forced aeration has a positive effect on the purification of the water environment. If the dynamics of sorption of heavy metal ions is taken into account, it is advisable to use sowing rye and timothy arbor for purification of reservoirs out of Cd(II); meadow oatmeal and corn should be used for removing Zn(II), whereas meadow timothy and corn are useful for cleaning out Cr(VI).
The proposed construction of a floating hydrophytic structure based on granular expanded polystyrene is non-toxic for terrestrial plants, whose use in the structure, unlike higher water plants, facilitates the steps of constructing the bioplate, its transporting for long distances in order to be placed on the mirrors of water objects that need the purification of water from soluble forms of radionuclides and heavy metals, and is not destroyed during the required decontamination period.
Based on the research of the distribution of 137Cs by bioplate components, it was found that radionuclide uptake occurs mainly by the plant component of the structure. By the modeling of the dynamics of accumulation of radiocesium in the system “experimental water body – plants (bioplate)” it is possible to predict the behavior of the system in the range of concentrations not used in the experiment.
The scientific novelty of the results is in the creation of the scientific basis for the restoring of the ecological status of water bodies. Furthermore:
firstly:
	the efficiency of the purification of water areas by using a new design (type of bioplate), whose biotic component is higher terrestrial plants, from137Cs, Сr(VI), Zn(II) and Cd(II), the degree of extraction of which was more than 90 % was assessed. It is shown that 137Cs and heavy metals accumulation coefficients of terrestrial plants exceed those of pollutants of higher water plants; 

it was found that UV-C-irradiation and an increase of the density of cultivation of terrestrial plants enhances their properties to absorb 137Cs and heavy metals by 8–22 %. It was shown that the presence of macrocations which are characteristic feature of natural waters, and their different concentrations did not significantly affect the degree of purification of water areas from 137Cs;
the influence of species and varietal sorption characteristics of plants, pH of the environment, forced aeration and initial concentration of environmentally hazardous metal compounds on the sorption properties of terrestrial plants was shown;
the system of water purification system was improved through the development and application of a hydrophytic structure with new biotic and abiotic components, that reduces the load on natural aquatic ecosystems and increases their environmental safety;
the scientific principles of the use of a bioplate type hydrophytic structure have been further developed to improve the characteristics of the water environment.
The practical significance of the results obtained
Based on the results of the study of the sorption capacity of HTP as for 137Cs and ions of heavy metals, it was determined that they can be a scientific justification for the creation of an effective sorption structure of the type of bioplate for the purification of water bodies from 137Cs and ions of heavy metals to the level that meets the requirements of the current regulatory documents for sources of drinking water supply.
The proposed construction of HTP is an environmentally and cost-effective means of practical use to purify or additionally purify large quantity of water, in particular surface water, as sources of drinking supplies, to eliminate effectively  the effects of accidental radionuclide emissions at nuclear power plants, and to clean up soil from contamination by radionuclides with the help of phytoextraction of solutions after the leaching stage, for the extraction of precious metals from water areas, and for strengthening the shores by means of a bioplate, where tree species can be used as a phyto component.
The results of theoretical and practical research:
	are used in the practical activity of “Business Absolyut” LLC through the introduction in the design documentation and during the development of purifying facilities of industrial enterprises, which allowed to modernize technological schemes of purifying facilities and increase the efficiency of purifying of wastewater of an industrial enterprise; 

are used in the practical activity of the State Institution “The Institute of Environmental Geochemistry of the NAS of Ukraine”, which made it possible to increase significantly the efficiency of the Institute's work in solving current problems of the environmental safety of surface water bodies of Ukraine;
are introduced into the educational process of the National Aviation University during laboratory work in the discipline “Radioecology”;
are introduced into the educational process of the State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management during laboratory work in the discipline “Biosafety”;
	formed the basis of the monograph “Using hydrophytic systems to restore the quality of polluted waters”.
A new bioengineering device in the form of a bioplate (Ukrainian Patent Declaration No. 107555) was developed to improve the environmental status of water bodies by their clearing from radionuclides.
A new complex bioengineering system of the type of bioplate (patent of Ukraine No. 117067) was developed to ensure the improvement of the ecological status of all components of the hydro-ecosystems of small and medium-sized rivers, by purification of the surface, bottom layer of water and bottom sediments that creates environmentally safe conditions for their development.
Keywords: water body, phytoremediation, terrestrial plants, radio cesium, heavy metals, zinc (II), cadmium (II), chromium (VI), bioplate.
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