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Проведено ретельний аналіз існуючих методів знезараження питної води, які найчастіше застосовуються у системах водопостачання; розглянуто переваги та недоліки цих методів; зроблено
висновки щодо їх перспектив у майбутньому.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Кравченко В.А., Кравченко А.В., Панченко Е.С.
ГП «НИКТИ МГ», г. Киев, Украина

Проведен тщательный анализ существующих методов обеззараживания питьевой воды, которые наиболее часто используются в системах водоснабжения; рассмотрены преимущества и
недостатки этих методов; сделаны выводы относительно их перспектив в будущем.

AN ANALYTICAL REVIEW OF DISINFECTION METHODS OF DRINKING WATER
IN WATER SUPPLY SYSTEMS
V. Kravchenko, О. Kravchenko, O. Panchenko
SRDTI ME, SE, Kyiv, Ukraine

An extensive review of the existing methods of drinking water disinfection, which are used typically in water
supply systems, has been conducted. Advantages and disadvantages of these methods have been considered.
Conclusions have been drawn regarding their future prospects.
При оцінці ризику питної води для здоров’я населення найбільше значення мають мікробіологічні показники. Вважається, що небезпека захворювань від мікробіологічних забруднень
води в кілька тисяч разів вища, ніж при її забрудненні хімічними сполуками різної природи. Це
означає, що питна вода, яка призначена для споживання населенням, насамперед, повинна бути
надійно знезаражена. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) інфекційна
захворюваність населення, пов’язана з водопостачанням, досягає 500 млн. випадків на рік. Це
дає підставу називати проблему забезпечення населення надійно знезараженою питною водою
- найважливішою.
Усі технологічні схеми очищення і знезараження води повинні забезпечувати вимоги, що
встановлюються до якості питної води. Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною» питна вода має бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий
хімічний склад [1]. В основі цих вимог перед усім лежить принцип безпечності води за мікробіологічними показниками.
Взагалі існує понад 200 засобів для дезінфекції, але через ті або інші причини більша частина
з них не може застосовуватися для цілей водопостачання [2-4].
У теперішній час найбільш поширеними серед дезінфікуючих речовин залишаються хлор та
його похідні. Крім свого головного призначення - дезінфекції води, хлор, завдяки своїм окисним
властивостям і ефекту консервації (тобто післядії), може виконувати і інші функції, зокрема, запобігання росту водоростей, підтримка належного санітарного стану очисних споруд, сприяння
видаленню сполук заліза й марганцю і т.п.
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По мірі накопичення наукових даних щодо небезпеки побічних продуктів дезінфекції вимоги
до показників якості питної води посилюються. В Україні, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10, з 2015 р.
набули чинності нові показники - дибромхлорметан, тригалогенметани (сума) та хлороформ.
Отже актуальним залишається пошук сучасних методів знезараження води, не менш ефективних, ніж хлор, які не утворюватимуть токсичних побічних продуктів, матимуть пролонгуючий
ефект, будуть зручними та безпечними в експлуатації і вигідними з економічної точки зору.
До істотних недоліків газоподібного хлору, насамперед, відносяться підвищені вимоги техніки безпеки до його перевезення і зберігання (що зумовлено можливістю виникнення аварійних
ситуацій на усіх стадіях використання) та потенційний ризик здоров’ю (внаслідок взаємодії сполук хлору з органічними речовинами природного походження утворюються токсичні сполуки,
серед яких найбільш відомі хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан і бромоформ).
При оцінці впливу питної води на здоров’я населення найбільше значення мають мікробіологічні забруднення. Досягти гарантованої якості води за цими показниками можливо лише у
випадку, коли система знезараження води відповідає ряду вимог, зокрема:
ефективність: знезараження повинно забезпечувати видалення патогенних і зниження
концентрації індикаторних організмів до рівня, установленого санітарними нормами;
безперервність: знезараження повинне проводитись постійно;
надійність: система дезінфекції повинна забезпечувати знезараження в самий несприятливий період року (при високій каламутності, кольоровості та ін.);
безпечність для людини: у процесі знезараження не повинні утворюватися побічні продукти (токсичні для людини) у концентраціях, що перевищують відповідні ГДК;
екологічна безпека: продукти, що утворяться при знезараженні, не повинні негативно
впливати на навколишнє природне середовище (в противному випадку потрібно передбачати їх видалення).
Розповсюдженість хлорування як методу знезараження води у сучасній практиці водоочищення пояснюється тим, що на сьогодні воно є найбільш економічним і ефективним методом у
порівнянні з будь-якими іншими відомими засобами. Наприклад, у США понад 98% води піддається хлоруванню (різними хлорвмісними реагентами), а загалом у світі в 99 із 100 випадків для
дезінфекції використовується або безпосередньо хлор, або хлорвмісні продукти. До найчастіше
застосовуваних реагентів, що містять хлор, належать газоподібний хлор, гіпохлорит натрію, діоксид хлору, змішані оксиданти.
Утворення під час хлорування токсичних побічних продуктів дезінфекції (ППД) відноситься
до негативних наслідків застосування хлору. Заміна газоподібного хлору гіпохлоритом натрію
або кальцію практично не знижує ймовірність утворення тригалогенметанів (ТГМ). Тому, найбільш раціональним методом зменшення побічних продуктів хлорування вважається зниження
концентрації органічних речовин на етапах очищення води до хлорування. Це дозволяє зменшити дозу хлору при знезаражуванні і не перевищувати концентрації ППД.
Бактерицидна дія газоподібного хлору визначається вмістом активного хлору. При взаємодії
хлору з водою одним з продуктів реакції є хлорнуватиста кислота, яка дисоціює з утворенням
гіпохлоритних іонів, які поряд з недисоційованими молекулами хлорнуватистої кислоти, мають
бактерицидні властивості. Саме сума Cl2+НОCl+ОСl- називається вільним активним хлором. Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 концентрація залишкового вільного хлору не повинна перевищувати
0,5 мг/дм³.
При наявності у воді амонійних сполук або при спеціальному введенні у воду аміаку утворюються моно- і дихлораміни, які також мають бактерицидну дію, меншу за вільний хлор, але
більш тривалу. Хлор у вигляді хлорамінів на відміну від вільного називається зв’язаним активним хлором. Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 його концентрація повинна знаходитися на рівні ≤
1,2 мг/дм³.
Застосування хлорування у процесі виробництва питної води має багато недоліків, до основних з яких можна віднести наступні:
- хлор є сильнодіючою отруйною речовиною, внаслідок чого водопровідні станції, які для
знезараження води використовують хлор, відносяться до об’єктів підвищеної небезпеки;
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- необхідність точного дозування хлору. Недостатня доза хлору може не дозволити одержати
потрібний бактерицидний ефект, навпаки, зайва доза хлору погіршує смакові якості води, призводить до виникнення неприємних запахів, збільшення забарвленості, що в кінцевому підсумку
негативно позначається на здоров’ї населення. Критерієм достатності встановленої дози хлору
служить наявність у воді певної концентрації так званого залишкового хлору. Відповідно до діючих нормативних вимог у разі знезараження води за допомогою хлору у період благополучної
санітарно-епідемічної ситуації вміст залишкового вільного хлору у воді на виході із РЧВ повинен
знаходитися у межах 0,3-0,5 мг/дм³ після 30 хвилин контакту хлору з водою, а вміст залишкового зв’язаного хлору - у межах 0,8-1,2 мг/дм³ після 60 хвилин контакту;
- необхідність забезпечення ефективного змішування хлору з водою та достатньої тривалості (не менш 30 хвилин) їхнього контакту;
- небезпека витоку хлору при його використанні, що становить загрозу для обслуговуючого
персоналу;
- необхідність зберігання значного запасу хлору на станціях водоочищення. При великих загальних витратах хлору може виникнути необхідність одночасного використання значної кількості ємностей;
- дотримання особливих правил безпеки при улаштуванні хлораторних. При проектуванні та
експлуатації хлораторних установок треба враховувати вимоги, спрямовані на захист обслуговуючого персоналу очисної станції від шкідливої дії хлору.
Як відзначалось раніше, наслідком знезараження води хлором є утворення в обробленій воді
канцерогенних хлорорганічних сполук, які можуть негативно впливати на здоров’я людей. Саме
цим фактом останнім часом аргументується необхідність відмови від дезінфекції води хлором.
Підсумовуючи вищевикладене, необхідно відзначити, що завдяки своїм позитивним властивостям, а саме тривалим збереженням дезінфікуючої активності залишкового хлору, відносною
доступністю і дешевизною газоподібний хлор залишається самим розповсюдженим знезаражуючим реагентом на водопровідних станціях. Проте використання хлору значно ускладняється
через необхідність забезпечення цілого ряду заходів з техніки безпеки, що особливо актуально
для великих міст у зв’язку із загрозою терористичного акту.
Очевидно, що обробка води хлорвмісними сполуками обов’язково повинна бути присутня у
технологічній схемі водопідготовки, але необхідна заміна газоподібного хлору на інші дезінфектанти. Вирішення проблеми скорочення обсягів застосування газоподібного хлору може реалізуватися у наступних основних напрямах: шляхом підвищення безпечності процесу хлорування
через заміну газоподібного хлору на інший хлор-агент та в результаті впровадження комбінованих технологій знезараження води.
Світовий досвід розвитку водопостачання свідчить про те, що у сучасних умовах поки немає
підстав повністю відмовитись від використання газоподібного хлору як дезінфектанту питної
води [5]. В той же час підвищена небезпека хлораторних об’єктів, технічні та економічні проблеми приведення їх у відповідність із сучасними вимогами безпеки змушують підприємства
шукати шляхи заміни хлору на альтернативні продукти.
У більшості країн Європи головною причиною заміни хлору на альтернативні реагенти стала
не тільки небезпека його токсичності, але й утворення під час процесу знезараження тригалогенметанів, гранично допустимі концентрації яких у питній воді постійно знижуються.
Іншим джерелом активного хлору у процесах дезінфекції води є гіпохлорит натрію [6-9]. Останній може використовуватися на водоочисних станціях у вигляді готового товарного продукту
або вироблятися безпосередньо на місці застосування за допомогою електролізних установок.
Застосування гіпохлориту натрію замість хлору у процесах знезараження води може відбуватися лише за умов отримання рівноцінних результатів. При введенні в оброблювану воду
хлор-реагентів відбуваються наступні хімічні реакції:
для гіпохлориту натрію:
для хлору:
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з яких видно, що в обох випадках утворюються однакові бактерицидні агенти. Таким чином,
властиві хлоруванню води рідким хлором, зберігатимуться і при використанні гіпохлориту натрію.
Перехід на використання гіпохлориту натрію істотно зменшує ризики, пов’язані із застосуванням газоподібного хлору. Проте, оскільки гіпохлорит натрію може вироблятися у вигляді
двох типів вихідних продуктів (хімічний та електрохімічний), доцільно зробити їх стислу оцінку
стосовно до процесів знезараження питної води.
Виготовлений у промислових умовах шляхом хлорування розчину гідроксиду натрію гіпохлорит натрію випускається у виді двох марок А та Б; для знезараження питної води застосовують продукт марки А. Наявність в розчині гіпохлориту натрію хлоратів практично не впливає на
його дезінфекційні властивості. До недоліків гіпохлориту натрію, отриманого таким способом,
відносяться мала стійкість робочих розчинів та втрачання ними активності, а також можливість
осадження карбонатів у трубопроводах.

Більш зручним методом одержання гіпохлориту натрію є електроліз розчину хлориду натрію
(повареної солі), який може бути реалізований у електролізерах різного типу. Вибір конкретної
схеми залежить від необхідних витрат дезінфектанту, якості води, цілей і задач процесу знезараження тощо.
Електрохімічний метод дезінфекції води є досить простим для реалізації у процесі виробництва питної води і має наступні переваги:
одержання реагенту відбувається безпосередньо на місці його використання у потрібній
кількості;
виключається необхідність у зберіганні значних обсягів газоподібного хлору;
основним і єдиним реагентом для одержання дезінфектанту є звичайна поварена сіль,
яка може зберігатися тривалий час без втрати своєї активності;
зручність і безпека в роботі;
можливість у будь-який час одержати потрібну кількість знезаражуючого реагенту.
Ефективність знезараження гіпохлоритом натрію істотно залежить від активної реакції середовища, ступеня очищення води, її вихідної зараженості та інших факторів.
Що стосується стійкості розчинів гіпохлориту натрію, то при зберіганні вони повільно розкладаються і втрачають свою активність. Це пов’язано із тим, що гіпохлорити у водному середовищі гідролізують з утворенням хлорноватистої кислоти, яка є нестійкою сполукою і може розкладатися далі. Тобто, найбільш доцільно застосувати гіпохлорит натрію відразу ж після його
одержання.
Хімічно одержані висококонцентровані розчини гіпохлориту натрію є дуже агресивними
через високі значення рН і наявність хлору. Тому, при роботі з ними необхідно дотримуватися
додаткових заходів безпеки, а саме - застосовувати захисні окуляри, спеціальний одяг і т.п.; низькоконцентровані розчини гіпохлориту є більш безпечними в цьому плані.
Відповідно до регламентації об’єктів техногенної небезпеки газоподібний хлор відноситься
до аварійно- та хімічнонебезпечних речовин: він отрутний, є сильним окиснювачем, спричиняє
гостроспрямовану дію на людей, відноситься до другого класу небезпеки. Промисловий висококонцентрований гіпохлорит натрію має третій клас небезпеки; а одержаний електролітичним
шляхом - відноситься до четвертого класу небезпеки.
Ще однією проблемою при використанні гіпохлоритних розчинів є утворення хлорату. Чим
вища концентрація гіпохлориту натрію, тим вище початкові рівні утворення хлорату
При використання гіпохлориту натрію в процесі виробництва питної води існує можливість
утворення броматів. Процес посилюється із збільшенням рН (тобто у лужному середовищі), у
присутності озону і залежить від початкової концентрації іонів броміду у вихідних речовинах.
При виробництві гіпохлориту натрію електролітичним способом утворюється і певна кількість водню (нижній поріг вибухонебезпечності цією речовини становить біля 4%). Для запобігання загрози вибуху водень має постійно відводитися, що досягається за рахунок примусової
вентиляції.
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При вирішенні питання заміни хлору на гіпохлорит натрію при застосуванні привізного реагенту необхідно обов’язково враховувати залежність від постачальників. З цієї точки зору, безумовно, найбільш «безпечним» виявляється реагент, одержання якого відбувається безпосередньо на місце застосування і який не потребує дефіцитної сировини.
Перевагою переходу на знезараження питної води гіпохлоритом натрію вважається і той
факт, що він не горючий, не вибухонебезпечний і не потребує суворих заходів з техніки безпеки.
Підприємства водопостачання, на яких він використовується, не відносяться до категорії небезпечних об’єктів.
Таким чином, електролітичне виробництво гіпохлориту натрію на місці застосування вважається сучасним і орієнтованим на майбутнє методом дезінфекції питної води. На відміну від
хлор-газу інвестиції в електролітичне устаткування окупаються вже протягом кількох років. В
загальному випадку споживання електроенергії у процесі електролізу становить 4,2 кВт на 1 кг
синтезованого хлору; сумарне енергоспоживання - 5-6 кВт на 1 кг виготовленого хлору.
Стосовно переваг електролітичного одержаного гіпохлориту натрію перед «хімічним аналогом» можна відмітити наступні:
висока продуктивність установок та можливість їх легкого масштабування шляхом установки додаткових стандартних електролізних модулів;
можливість регулювання концентрації розчину гіпохлориту натрію за рахунок варіювання електричного навантаження електролізера;
скорочення часу на монтаж обладнання;
високий рівень автоматизації процесу;
високий ступень безпеки процесу, що запобігає виникненню аварійних ситуацій через
встановлення системи відповідного блокування.
В цілому, електрохімічний метод дезінфекції води є досить простим для реалізації у процесі
виробництва питної води.
Як і при застосуванні газоподібного хлору, встановлення оптимальної дози гіпохлориту натрію проводиться шляхом пробного хлорування води в умовах, максимально наближених до виробничих.
Точки введення розчинів гіпохлориту натрію визначаються в залежності від існуючої технологічної схеми очищення, набору очисних споруд, якості вихідної води та інших факторів. Введення розчинів гіпохлориту натрію в оброблювану воду може здійснюватися вакуумним або напірним способом.
Знезараження води гіпохлоритом натрію може бути альтернативою газоподібному хлору з
огляду на собівартість одержуваного реагенту і його кращу екологічну безпеку.
Але необхідно зазначити, що використання гіпохлориту натрію практичну не вирішує проблему запобігання утворенню ТГМ в оброблювальній воді.
Зараз у світовій практиці водопостачання для цілей знезараження питної води найчастіше
застосуються два хлоровміщуючих продукти - гіпохлорит натрію та діоксид хлору. За останні 20
років у Західній Європі та Америці два основних фактори змінили підхід до технології очищення
води: необхідність обмеження вмісту «аміачного» азоту в очищеній воді та зниження кількості
побічних продуктів хлорування - тригалогенметанів. Саме це спричинило інтерес до використання діоксиду хлору для дезінфекції питної води [10-13].
У Європі, де багато поверхневих вод історично забруднені промисловими стоками, включаючи і сполуки фенолу, застосування діоксиду хлору було особливо виправданим. Але головною
причиною заміни хлору на його діоксид на багатьох підприємствах США, Німеччини, Франції та
інших розвинених країн світу вважається необхідність запобігання утворенню канцерогенних
хлорорганічних сполук (хоча цей факт не може вважатися незаперечним, тому що діоксид хлору
вірогідно утворює не менш токсичні хлоркисневі органічні сполуки, але на сучасному етапі їх
поки ще неможливо ідентифікувати).
При додаванні у воду діоксид хлору не піддається гідролізу і залишається у вигляді розчиненого газу; він є вибухонебезпечним реагентом, його важко транспортувати, тому його виробляють на місці застосування у вигляді водного розчину або газу.
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Одержання діоксиду хлору може відбуватися за наступними хімічними реакціями (кількість
виробленого діоксиду хлору при цьому варіюється від 0 до 50 мг/дм³):

Перші дві реакції відносяться до небезпечних і потребують особливих умов проведення.
До небажаних побічних продуктів синтезу діоксиду хлору відноситься хлорат-іон, який утворюється з асиметричного нестійкого проміжного димеру Cl2O2 в умовах обмеженої кількості вихідних реагентів:

Діоксид хлору є більш селективним окиснювачем, ніж хлор.
Незважаючи на те, що в назві діоксиду хлору присутнє слово хлор, його хімічний склад, реакції з органічними речовинами, а також побічні продукти цих реакцій мають фундаментальну
відмінність. Хлор (Cl2) та діоксид хлору (ClO2) в окисно-відновлювальних реакціях можуть виступати акцепторами електронів, причому хлор може прийняти два електрони, а діоксид хлору п’ять. У хлору приймачем електронів виступає атом хлору, у діоксиду хлору – атоми кисню. Саме
цей факт і є причиною основних відмінностей у поведінці цих двох реагентів.
Структура молекули діоксиду хлору дуже схожа на молекулу озону, особливо тим, що в обох
молекулах вільний радикал знаходиться на атомі кисню. Завдяки цьому проявляється висока
окислювальна здатність цих сполук (рис. 1).

Рис. 1.
При хлоруванні основною діючою часткою є хлор-радикал (Cl•), який реагує з органічними
речовинами з утворенням різноманітних хлорорганічних сполук. При дезінфекції води діоксидом хлору до органічних молекул приєднується атом кисню, що виключає можливість збагачення води ТГМ. В цьому і полягає принципова відмінність знезараження води газоподібним хлором
і діоксидом хлору.
Діоксид хлору характеризується високими дезінфікуючими властивостями. Його молекули
впроваджуються в клітинну стінку бактерій, реагуючи з органічними речовинами як на поверхні клітинної мембрани, так і всередині мікроорганізму (внаслідок взаємодії з амінокислотами і
РНК, порушуються обмінні процеси).
Діоксид хлору має меншу окислювальну здатність, ніж озон, але набагато більшу, ніж хлор. Це
дозволяє використовувати менші дози реагенту, а також застосовувати його навіть за наявності
у воді значної кількості органічних речовин.
Серед методів знезараження питної води іноді окремо розглядається технологія застосування так званих змішаних оксидантів [14-17]. Головним дослідником і виробником обладнання
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для одержання змішаних оксидантів у світі вважається корпорація «MIOX» (США), яка у 90-роках
минулого століття шляхом удосконалення електролітичних гіпохлоритних установок запровадила виробництво спеціальних «MIOX»-генераторів.
Проте, не зважаючи на чисельні наукові, прикладні та промислові дослідження, що проводяться вже більше 20 років, єдиної думки щодо утворення змішаних оксидантів «MIOX»-генераторами (або їх аналогами) немає. Це обладнання часто відносять до звичайних електролізерів
з виробництва гіпохлориту натрію, тому що в обох випадках для виготовлення дезінфектанту
застосовується розчин повареної солі та електроенергія.
Проблема полягає у тому, що аналітичними методами неможливо чітко ідентифікувати склад
змішаних оксидантів, а отже і довести наявність того чи іншого компоненту. Спочатку припускали можливість утворення озону або діоксиду хлору, але в останні роки найбільш вірогідним
вважаться присутність перекису водню.
Згідно наявної інформації, суміш оксидантів, що утворюються при електролізі в генераторах
«MIOX», мають сильніші дезінфікуючі характеристики, ніж гіпохлорит натрію або рідкий хлор, і
забезпечують швидшу та ефективну інактивацію більшого спектру мікроорганізмів. Термін зберігання розчинів змішаних оксидантів (за результатами випробувань) через дуже низьку деградацію дезінфектанту виявляється довшим у порівнянні з гіпохлоритом натрію майже у 20 разів.
До переваг змішаних оксидантів також відносять можливість їх застосування для «боротьби» з біообростанням внутрішніх поверхонь труб та обладнання.

Історично першим широко впровадженим альтернативним хлоруванню методом дезінфекції
було озонування. У порівнянні з хлоруванням цей метод мав низьку переваг: при озонуванні не
утворюються ТГМ, поліпшуються органолептичні властивості води, озон генерується безпосередньо на станції, є «екологічно чистим» реагентом.
Однак із накопиченням даних щодо впливу озону на хімічний склад води з’явилися відомості, що при озонуванні, як і в процесі хлорування, утворюється цілий ряд токсичних речовин, у
першу чергу, озонідів і броматів. Крім того, із-за відсутності пролонгуючого ефекту, озонування
не може гарантувати відсутність вторинного росту мікроорганізмів, як у розподільних мережах,
так і на спорудах водопідготовки. Таким чином, даний метод не міг цілком замінити хлорування,
а лише доповнити його [18-21].
Новий виток інтересу до озону був обумовлений його високою ефективністю як окиснювача цілого ряду органічних сполук, які присутні у природних водах, що лягло в основу розробки
окиснювально-сорбційних технологій. Найбільш ефективним методом виявилося доочищення
питної води при спільному використанні озонування і наступної фільтрації на активованому вугіллі.
Механізм дії озону як дезінфектанту носить комплексний характер. Він впливає на оболонку бактеріальної клітини шляхом реакції з подвійними зв’язками ліпідів і руйнує дегідрогенази
клітини. Висока ефективність озону відзначається у відношенні практично усіх хвороботворних
мікроорганізмів, у т.ч., і найпростіших (Gіardіa, Cryptosporіdіum).
Крім бактерицидних властивостей, озон характеризується сильним окисним потенціалом:
він практично може взаємодіяти з усіма органічними речовинами, присутніми у природних водах, окисляючи їх до озонідів, пероксидів, надпероксидів, кетонів, кислот, альдегідів та ін.
Незважаючи на значний досвід застосування озонування у процесах водопідготовки залишається ще безліч невирішених проблем, з яких найбільш серйозною є утворення побічних продуктів і їхній вплив на здоров’я людини. Субпродукти, які утворюються при взаємодії озону з
органічними забруднювачами води, вивчені мало, однак вважається, що деякі з них можуть бути
не менш токсичними, чим похідні хлору. Наявні дані щодо токсикологічної оцінки продуктів
озонування показали, що формальдегід, гліоксаль і метилгліоксаль мають високий потенціал
токсичності і можуть служити індикатором для контролю за продуктами озонування води. Тому,
у випадках утворення підвищених концентрацій формальдегіду необхідно передбачати методи їхнього видалення. Основним недоліком технології озонування вважається утворення у воді
броматів, яке спостерігається при наявності у вихідній воді значних концентрацій бромідів.
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До недоліків дезінфекції води озонуванням відноситься і відсутність його післядії. Через нестійкість молекул озону вони швидко елімінуються (за експериментальними даними термін життя молекул озону у дистильованій воді не перевищує 20-30 хвилин, а при наявності домішок він
знижується до 10-15 хвилин). У ряді випадків, коли на станціях водопідготовки первинне хлорування цілком замінялося озонуванням, на спорудах відзначався вторинний ріст мікроорганізмів.
Тому, озон непридатний для використання як єдиний дезінфектант, як на стадії первинної, так
і вторинної дезінфекції, і може розглядатися винятково як метод, що дозволяє значно знизити
дозу хлору. Однак при руйнуванні озону відбувається насичення води киснем, що поліпшує її органолептичні показники (саме через цей факт озон вважається екологічно чистим реагентом).
Реалізація методу озонування потребує достатньо складного обладнання, а отже і значних
капітальних вкладень. Досить високими є й експлуатаційні витрати. Наприклад, витрати електроенергії на дезінфекцію води методом озонування складають біля 60-200 кВт*год./м³, тоді як
для УФ-знезараження вони зазвичай у 4-8 разів нижче. Це робить метод озонування одним з
найбільш затратних.
Озон, завдяки високій реакційній здатності, може використовуватися на різних стадіях водопідготовки в залежності, як від якості вихідної води, так і від цілей, які необхідно досягти у
конкретній технологічній схемі.
В основному технологічному процесі роль озону полягає в окиснюванні природних органічних речовин, сприяючи зниженню забарвленості води, обумовленої гумусовими речовинами.
Озон здатний трансформувати органічні речовини в біорозтинні сполуки, ступінь перетворення
яких залежить від їхньої хімічної будови і зовнішніх умов.
До основних обмежень практичного впровадження озонування на станціях водопідготовки
можна віднести наступне:
потреба великих капіталовкладень - до 100-150 тис. дол. на виробництво 1 кг/год. озону;
необхідність у більшості випадків включення у технологічний ланцюг додаткової станції
підкачування (тому що процеси окислювання повинні реалізуватися в 4-6 метрових по
висоті контактних резервуарах озонування після швидких фільтрів);
підвищені вимоги до техніки безпеки при експлуатації озонаторного обладнання;
при використанні в окисно-сорбційних технологіях - висока вартість якісного активованого вугілля;
необхідність періодичної (через 1-3 року експлуатації) регенерації великих обсягів відпрацьованих сорбентів і нерозв’язаність цієї задачі на практиці тощо.
В сучасних умовах найбільш перспективним рішенням проблеми підвищення надійності
знезараження питної води вважається включення до технологічної схеми водопідготовки стадії УФ-опромінення [22-24]. За даними міжнародних експертів в останнє десятиріччя щорічний
приріст обсягів впровадження УФ-обладнання у муніципальні і промислові системи водопроводу та каналізації складає близько 40%. Інтерес до УФ-знезараження викликаний, насамперед,
зростаючими вимогами до якості питної води, зокрема, з точки зору утворення безпечних побічних продуктів дезінфекції.
Метод дезінфекції з використанням УФ-випромінювання є достатньо ефективним при дезактивації водних хвороботворних мікроорганізмів і вірусів, не викликає погіршення запахів та
присмаків води, не забруднює воду токсичними побічними продуктами, а його впровадження
забезпечено потужною виробничої базою сучасного обладнання.
Але через відсутність у УФ-знезараження води пролонгуючого бактеріостатичного ефекту,
воно повинно застосовуватися лише у комбінації з іншими засобами дезінфекції, тобто УФ-обробка води бути доповненням до традиційних дезінфектантів, і насамперед, хлорних реагентів.
Початкова цікавість до використання УФ-опромінювання була зумовлена його високою ефективністю до патогенних і індикаторних бактерій. Наприклад, Cryptosporіdіum, які здатні утворювати цисти і є досить стійкими до дії окислювачів, практично не інактивуються при хлоруванні,
а ефективність до них диоксиду хлору і озону сильно зменшується при зниженні температури.
У той же час ефективність УФ-опромінювання у відношенні Cryptosporіdіum досить висока і має
значну віруліцидність.
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УФ-метод як засіб знищення бактерій відомий понад 100 років і заснований на використанні
газорозрядних ртутних ламп, що випромінюють у бактерицидному діапазоні. Однак низькі техніко-експлуатаційні характеристики цього обладнання значно обмежували сферу його застосування у процесах водоочищення. Наприкінці минулого сторіччя у зв’язку з підвищенням вимог
до мікробіологічних показників якості води, з одного боку, і до вмісту галогенорганічних сполук,
з іншого боку, у розвинутих країнах світу знову зріс інтерес до УФ-знезараження води. Як наслідок, були створені ефективні джерела УФ-опромінювання і розроблені конструкції УФ-обладнання з високими техніко-економічними характеристиками, що дозволило значно розширити
область практичного застосування даного методу.
УФ-світло розташоване в електромагнітному спектрі між видимим світлом і рентгенівськими променями в діапазоні від 400 до 100 нм. Останній підрозділяється ще на чотири піддіапазони: довгохвильовий УФ - 315-400 нм; середньохвильовий УФ - 280-315 нм; короткохвильовий
УФ - 200-280 нм; вакуумний УФ - 100-200 нм.
Для обробки води зазвичай застосовується УФ із двома довжинами хвиль - 254 і 185 нм. Світло з довжиною хвилі 254 нм (його також називають бактерицидним світлом через його здатність знищувати мікроорганізми), використовується для дезінфекції води. Воно проникає у клітини мікроорганізмів, викликаючи пошкодження ДНК шляхом утворення тимінових димерів,
тим самим знищуючи мікроорганізми. Дози, необхідні для інактивації різних патогенних мікроорганізмів, включаючи віруси, зазвичай суттєво не відрізняються.
В загальному випадку дози УФ-опромінення для знезараження на один порядок мають у середньому наступні значення: бактерії - від 1,5 мДж/см² для деяких штамів Shigella dysenteriae
до 10 мДж/см² - для ентерококів і фекальних стрептококів; ентеровіруси - від 4,5 мДж/см² - для
поліовірусів (Mahoney) до 11 мДж/см² - для ротавірусів. Тобто дози УФ-опромінення для бактерій і вірусів відрізняються мало, у той час як при знезаражуванні хлором необхідні дози мають
розходження до 50 разів
У порівнянні з іншими методами знезараження питної води цей метод має ряд переваг, а саме:
УФ-опромінення летальне для більшості бактерій, вірусів, спор і найпростіших паразитарних. Воно знищує збудників таких інфекційних хвороб, як тиф, холера, дизентерія, вірусний гепатит, поліомієліт та ін.;
знезараження ультрафіолетом відбувається за рахунок фотохімічних реакцій усередині
мікроорганізмів, внаслідок чого вплив якісних характеристик вихідної води виявляється
набагато меншим. Зокрема, на ефективність дії УФ-промінів на мікроорганізми практично не впливають рН і температура води;
на відміну від хлорування і озонування після УФ-опромінення у воді не утворюються
шкідливі органічні сполуки, навіть у випадку багаторазового перевищення необхідної
дози;
УФ-випромінювання не впливає на органолептичні властивості води (запах, присмак);
час знезараження при УФ-опроміненні складає 1-10 секунд в проточному режимі, що виключає необхідність улаштування спеціальних контактних ємностей;
досягнення останніх років в світлотехніці і електротехніці дозволяють забезпечити високий ступінь надійності УФ-комплексів. Сучасні УФ-лампи і пускорегулююча апаратура до
них випускаються серійно та мають високий експлуатаційний ресурс;
метод безпечний для людей;
УФ-обладнання компактне, потребує мінімальних площ з мінімальними обсягами будівельно-монтажних робіт;
простота в експлуатації: необхідна тільки періодична очистка поверхні кварцових чохлів
і заміна ламп по мірі вироблення ресурсу;
процес УФ-знезараження може бути легко автоматизований;
немає проблем корозії технологічного обладнання;
для знезараження УФ-випромінюванням характерні більш низькі, ніж при хлоруванні і
тим більше при озонуванні, експлуатаційні витрати, що пов’язано з порівняно невеликими витратами електроенергії (10-30 Вт на 1 м³ оброблюваної води).
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Ефективність дезінфекції УФ-опроміненням в значній мірі залежить від вихідної каламутності води: вважається, що завислі тверді частки можуть екранувати мікроорганізми, запобігаючи
доступу до них УФ-променів (як правило, каламутність обмежується на рівні - 1 мг/дм³). Тому,
одним з найважливіших параметрів процесу УФ-дезінфекції є коефіцієнт пропускання. Для дезінфекції води рекомендоване значення цього показника становить - не нижче 85%.
Серед недоліків УФ-методу знезараження, насамперед, необхідно відзначити відсутність
пролонгованої дії, тобто бактеріостатичного ефекту води. Оскільки після УФ-опромінювання у
воді не зберігається залишкова концентрація дезінфектанту, метод не може гарантувати запобігання вторинного росту мікроорганізмів.
Проте, незважаючи на всі позитивні фактори, УФ-знезараження не може розглядатися як
повна альтернатива застосуванню хлор-реагентів. В умовах сьогодення хлорування питної води,
принаймні, на завершальній стадії очищення перед її надходженням у розподільну систему, повинне бути присутнім у всіх системах водопостачання. Тому, найбільш перспективним і доцільним представляється застосування комбінованого методу з використанням УФ-опромінювання
і хлорування. При цьому доза хлору може бути значно знижена, внаслідок чого зменшиться й
імовірність утворення токсичних продуктів дезінфекції, зокрема тригалогенметанів та галогензаміщеної ацетатної кислоти. Як свідчить світова практика, саме комбінований метод хлорування + УФ-опромінення (рідше хлорування + озонування) є на сьогоднішній день найбільш прогресивними засобами дезінфекції.
Необхідно також відзначити, що впровадження УФ-знезараження в Європі і Америці йде високими темпами.
На підставі наявної інформації у табл. 1 зведено узагальнені характеристики (переваги та недоліки) основних дезінфікуючих реагентів, які найчастіше застосовуються у практиці водопостачання.
Таблиця 1
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Підсумовуючи вищесказане зрозуміло, що у теперішній час не існує універсального методу
знезараження питної води, який би мав усі переваги щодо ефективності знищення водних мікроорганізмів, був технологічно та економічно доцільним і, одночасно, залишався безпечним для
здоров’я людини та довкілля.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
РІЗНИМИ РЕАГЕНТАМИ У ЦЕНТРАЛІЗОВАНІЙ
СИСТЕМІ ВОДОПОСТАЧАННЯ м. ХАРКІВ
Кравченко В.А., Кравченко О.В., Панченко О.С.
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна
Міщанчук В.М., Паболков В.В.
КП «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Проведено оцінку дії найбільш розповсюджених у практиці водопостачання дезінфікуючих реагентів та методів, що можуть бути застосовані на окремих стадіях процесу підготовки питної
води із різних джерел в системі централізованого водопостачання КП «Харківводоканал».
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РАЗНЫМИ РЕАГЕНТАМИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ г. ХАРЬКОВ
Кравченко В.А., Кравченко А.В., Панченко Е.С.
ГП «НИКТИ ГХ», г. Киев, Украина
Мищанчук В.Н., Паболков В.В.
КП «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Проведена оценка действия наиболее распространённых в практике водоснабжения дезинфицирующих реагентов и методов, которые могут использоваться на отдельных стадиях процесса
подготовки питьевой воды из разных источников в системе централизованного водоснабжения
КП «Харьковводоканал».

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF DRINKING WATER DISINFECTION WITH
DIFFERENT REAGENTS IN CENTRALIZED WATER SUPPLY SYSTEMIN KHARKIV
V. Kravchenko, О. Kravchenko, O. Panchenko
SRDTI ME, SE, Kyiv, Ukraine
V. Mischanchuk, V. Pabolkov
PU “Kharkivvodokanal”, Kharkiv, Ukraine

The estimation of action from the most widely used disinfectants and disinfection methods which can
be used at certain stages of the process of drinking water treatment from different water sources in the
centralized water supply system in PU “Kharkivvodokanal” have been evaluated.
Централізоване водопостачання м. Харків та частини населених пунктів Харківської області
здійснюється з трьох незалежних вододжерел, розташованих на значній відстані як між собою,
так і від м. Харков, а саме: р. Сіверський Донець із Печенізьким водосховищем (40 км від м. Харків), Краснопавлівське водосховище каналу Дніпро-Донбас (140 км від м. Харків) та артезіанські
свердловини. Забезпечує експлуатацію комплексу водопровідних споруд з виробництва, транспортування, розподілу та реалізації питної води споживачам КП «Харківводоканал».
Очищення води поверхневих джерел здійснюється двома водоочисними комплексами - КВ
«Донець» та КВ «Дніпро». Для знезараження води використовується газоподібний хлор. Серед
істотних недоліків вказаного знезаражуючого реагенту, насамперед, відзначають:
підвищені вимоги техніки безпеки до перевезення, зберігання ємностей з хлором і експлуатації хлораторних установок, як небезпечними хімічними речовинами;
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потенційний ризик здоров’ю, зумовлений можливістю утворення тригалогенметанів
(зокрема хлороформу, дихлорбромметану, дибромхлорметану, бромоформу та інших токсичних
сполук) внаслідок взаємодії сполук активного хлору з органічними речовинами природного походження.
Через наявність означених проблем на КВ «Донець» та КВ «Дніпро» існує необхідність удосконалення системи знезараження води для зниження витрат газоподібного хлору, запобігання
утворенню токсичних побічних продуктів дезінфекції, підвищення надійності, ефективності та
екологічності процесу підготовки питної води.
Враховуючі вищевикладене, було проведено оцінку дії найбільш розповсюджених у практиці
водопостачання дезінфікуючих реагентів та методів, що можуть бути застосовані на окремих
стадіях процесу підготовки питної води із різних джерел для удосконалення методу знезараження питної води в системі централізованого водопостачання КП «Харківводоканал».
Враховуючи, що здійснювані експерименти повинні повністю моделювати реальний процес
знезараження води на існуючих очисних спорудах, для виконання робіт було сконструйовано
спеціальний лабораторний стенд (рис.1), який включав установки для проведення експериментів зі знезараження води як окремими реагентами, так і їх комбінаціями.

Б
А

В

Рис.1. Лабораторний стенд з підключеними установками:
А – гребінка для відбору проб; Б – установка для синтезу діоксиду; В – установка «Водограй В-1»
Діапазони доз досліджуваних дезінфектантів встановлювались наступним чином: для хлору – виходячи із доз, що застосовуються для знезараження в реальних умовах; для гіпохлориту натрію – приймалися тотожними дозам хлору за активною речовиною; для діоксиду хлору,
УФ-опромінення та змішаних оксидантів – обиралися згідно доступних літературних даних та
рекомендацій виробників обладнання.
Оцінка ефективності процесу знезараження води проводилась шляхом визначення мікробіологічних показників - загальне мікробне число (ЗМЧ) при t=37°С та загальні коліформи. За контроль було вирішено прийняти показників обробленої води при дозі хлору – 1,5 мг/дм³.
Результати порівняльних досліджень дії газоподібного хлору та гіпохлориту натрію, здійснених на стадії первинного знезараження КВ «Донець», зведені у табл. 1. Із табл. 1 видно, що
гіпохлорит натрію у тотожних з газоподібним хлором дозах був більш ефективним дезінфектантом. Зокрема, у дозах 1,5; 2; 5 та 7 мг/дм³ він забезпечував значення ЗМЧ - 43, 26, 22 та 15
КУО/см³, відповідно. У той же час при застосуванні газоподібного хлору у дозах 1,5; 2; 4 та 6
мг/дм³ значення ЗМЧ становило - 58, 52, 37 та 30 КУО/см³. Що стосується показника «загальні
коліформи» – то, згідно результатів експериментів, активнішим до цих мікроорганізмів був газоподібний хлор.
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Таблиця 1

Більший дезінфікуючий ефект гіпохлориту натрію пов’язаний із тим, що у водних розчинах
він утворює гідроксид натрію, який зміщує рН середовища в лужну сторону, тоді як при використанні газоподібного (або рідкого) хлору має місце утворення соляної кислоти, що знижує рН води:
Виходячи з результатів проведених досліджень та враховуючі літературні дані стосовно
розподілу у воді різних форм хлору в залежності від рН, можна припустити, що при використанні гіпохлориту натрію утворюється більше радикалів ClO-, які саме і є активнішими дезінфектантами з усіх форм хлору.
Дослідження знезаражуючої дії діоксиду хлору проводились у діапазоні доз – від 0,05 до 10
мг/дм³, що допускається для цього реагенту на стадії первинного знезараження. Результати мікробіологічного аналізу обробленої діоксидом хлору води наведені на рис. 2, з якого видно, що
графіки величини мікробіологічних показників не мають чітко означеної тенденції до зростання
або падіння. Це, вірогідно, пов’язано з особливостями структури реагенту та здатністю проявляти
як дезінфікуючі, так і окиснювальні властивості. В залежності від якості оброблюваної води одна з
цих властивостей може домінувати над іншою, що і спостерігалось протягом експерименту.
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Рис. 2. Знезараження води діоксидом хлору (КВ «Донець»)
За результатами здійснених експериментів, можна також відзначити, що навіть при малих
дозах діоксиду хлору (до 0,4 мг/дм³) ефективність знезараження в умовах даного експерименту становила 70-80%.
При обробленні води УФ-опроміненням на стадії її первинного знезараження був застосований широкий діапазон доз цього реагенту – від 52 до 333 мДж/см². Як видно з одержаних
результатів (табл. 2), при усіх досліджених дозах УФ-опромінення показники ЗМЧ та «загальні
коліформи» були кращими за контроль.
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Таблиця 2

Враховуючи одержані при дослідженні діоксиду хлору позитивні результати, було проведено експерименти із застосуванням знезаражуючих реагентів у різних комбінаціях табл. 3). При
цьому усі випробувані комбінації реагентів за мікробіологічними показниками були ефективнішими за газоподібний хлор.
Таблиця 3

На підставі одержаних під час експериментів результатів було розраховано ефективність
знезараження води за ЗМЧ (табл. 4).
Таблиця 4
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Що стосується утворення побічних продуктів дезінфекції і, зокрема, тригалогенметанів, то
за результатами відповідних аналізів лише діоксид хлору не призводив до їх появи в обробленій
реагентами воді (саме відсутність утворення ТГМ вважається однією з головних переваг застосування діоксиду хлору при знезараженні води).
Експериментальні дослідження на стадії первинного знезараження було проведено і на КВ
«Дніпро». Але через суттєву змінність мікробіологічних показників якості вихідної води, дотриматись однакових умов проведення експериментів не було можливості. Тому, порівняння одержаних результатів було зроблено через показник ефективності знезараження, що дозволило
врахувати якість вихідної води (табл. 5).
Таблиця 5

Згідно одержаних результатів при дозах реагентів 1-2 мг/дм³ більш ефективним був гіпохлорит натрію, але при дозах реагентів 3-5 мг/дм³ ефективність знезараження для обох реагентів
була практично тотожною (можливо це було зумовлено різним ступенем мікробіологічного забруднення вихідної води).
Через відсутність практичного досвіду застосування діоксиду хлору для первинного знезараження води в умовах України, а також враховуючи невисокі значення мікробіологічних показників у вихідній воді під час даного циклу досліджень, було вирішено штучно викликати збіль-

Рис. 3. Знезараження води діоксидом хлору (КВ «Дніпро»)
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шення (ріст) мікроорганізмів у воді. Одержані за таких умов результати, які проілюстровано
на рис. 3, показали, що при значенні ЗМЧ вихідної води - 1700 КУО/см³, застосування діоксиду
хлору дозами 3, 4 та 5 мг/дм³ дозволяло знизити цей показник до 496, 276 та 304 КУО/см³, що
відповідало ефективності знезараження – 71-84%.
Протягом досліджень на етапі первинного знезараження води на КВ «Дніпро» було також
проведено оцінку дії змішаних оксидантів та УФ-опромінення, результати якої зведено у табл. 6.
Таблиця 6

Як видно з наведеної таблиці, при усіх досліджених дозах реагентів величина ЗМЧ відносно контрольної проби була значно меншою, при цьому максимальний ефект знезараження для
змішаних оксидантів становив - 85% при дозі 5 мг/дм³; для УФ-опромінення – 82% при дозі 150
мДж/см².
На другому етапі досліджень було оцінено дезінфікуючу дію реагентів в умовах вторинного
знезараження води, тобто на завершальному етапі її підготовки. Для діоксиду хлору, враховуючи
Методичні рекомендації «Санітарно-епідеміологічний нагляд за знезаражуванням води у системах централізованого господарсько-питного водопостачання діоксидом хлору», діапазон його
досліджених доз становив від 0,1 до 0,5 мг/дм³.
В експериментах використовувалась очищена на спорудах вода перед її вторинним знезараженням, а її мікробіологічні показники і вміст тригалогенметанів були прийняті за контрольні.
Таблиця 7
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Узагальнені результати досліджень, здійснених на КВ «Донець», наведено у табл. 7. При дозі
(за активним хлором) – 0,5 мг/дм³, яка була випробувана для усіх хлорвміщуючих реагентів,
ЗМЧ обробленої дезінфектантами води складало: для газоподібного хлору – 18; для гіпохлориту
натрію – 24; для діоксиду хлору – 13; для змішаних оксидантів – 37 КУО/см³; для контрольної
проби цей показник дорівнював – 26 КУО/см³. Тобто, при такій дозі реагентів найкращим знезаражуючим реагентом виявився діоксид хлору, найгіршим – змішані оксиданти.
Що стосується УФ-опромінення, то найкращий результат (19 КУО/см³) був досягнутий при
дозі 40 мДж/см².
При проведенні аналогічних досліджень на КВ «Дніпро» через дуже різну за мікробіологічними показниками якість вихідної води та деякі технічні складнощі не вдалося для всіх випробуваних реагентів одержати адекватні дані щодо значень показника ЗМЧ в обробленій реагентами
воді. Тому, у табл. 8 наведено вибіркові дані цих експериментів, зокрема, при дозах діоксиду хлору 0,3-0,5 мг/дм³ та вихідному значенню ЗМЧ – 650 КУО/см³, ефективність знезараження становила 88-93%.
Таблиця 8

Що стосується утворення побічних продуктів дезінфекції і, зокрема, тригалогенметанів, то
як і на стадії первинного знезараження, лише діоксид хлору не призводив до утворення в обробленій реагентами воді цих сполук.

Підсумовуючи вищевикладене на підставі узагальнення та ретельного аналізу отриманих
протягом досліджень даних, можна зробити наступні висновки щодо підвищення надійності та
ефективності процесу знезараження води в умовах водоочисних станцій КП «Харківводоканал».
На стадії первинного знезараження води з р. Сіверський Донець (КВ «Донець») усі досліджені
реагенти показали достатньо високий ефект зниження мікробіологічних показників. У той же
час було виявлено і ряд негативних тенденцій, які повинні бути враховані при виборі оптимального методу знезараження.
Як і очікувалось, обробка води хлором та гіпохлоритом натрію призводила до утворення
певної кількості ТГМ. При цьому гіпохлорит натрію у порівнянні з газоподібним хлором хоча і
проявляв дещо більшу ефективність, але і кількість ТГМ була вищою. Проте в будь-якому разі
заміна газоподібного хлору на гіпохлорит натрію виявиться доцільною з точки зору підвищення
техногенної безпеки, зручності в експлуатації тощо.
Діоксид хлору забезпечував достатньо високу глибину знезараження води. Проте необхідно зробити наступне застереження: завдяки потужному редокс-потенціалу діоксид хлору може
проявляти як дезінфікуючі, так і окиснювальні властивості, внаслідок чого у разі підвищення
у воді вмісту органічних речовин може виникати необхідність суттєвого збільшення дози реа-

44

ЕТЕВК-2017
генту, що призведе до удорожчання процесу знезараження. Крім того, через деструкцію важко
окиснювальних сполук під дією діоксиду хлору величина перманганатної окиснюваності може
підвищуватися.
При обробленні води УФ-опроміненням досягались достатньо високі результати, але враховуючи, що ефективність цього методу сильно залежить від прозорості води, даний метод доцільно використовувати у поєднанні з іншими.
Значну ефективність показали і комбіновані методи знезараження, зокрема, діоксид хлору/
гіпохлорит натрію, а також УФ-опромінення/гіпохлорит натрію. Їх застосування дозволяло досягти надійного ефекту знезараження і знизити рівень утворення ТГМ при одночасному скороченні доз реагентів.
На стадії первинного знезараження води з р. Дніпро (КВ «Дніпро») майже для усіх застосованих в дослідженнях реагентів достатньо високий ефект (70-80%) зниження мікробіологічних показників води був досягнутий лише при дозах 4-5 мг/дм³ (за виключенням гіпохлориту
натрію, для якого усі дози призводили до значного ефекту). Враховуючи значні дози діоксиду
хлору та УФ-опромінення, окреме застосування цих реагентів, на наш погляд, є недоцільним,
але вони можуть виявитись ефективними в комбінації, наприклад, з гіпохлоритом натрію (УФ +
гіпохлорит натрію; діоксид хлору + гіпохлорит натрію), причому в обох випадках замість гіпохлориту натрію можуть використовуватись змішані оксиданти.
На стадії вторинного знезараження води з р. Сіверський Донець для наявної у період проведення досліджень якості води найкращі знезаражуючі властивості показав діоксид хлору:
при дозі 0,1 мг/дм³ він забезпечував майже таку ж ефективність, як і газоподібний хлор при
дозі 1 мг/дм³ (ефективність 58% та 54%, відповідно). Інші досліджені реагенти були мало
ефективними. Можна також відзначити, що якщо при первинному знезараженні буде використовуватись комбінована технологія, то доцільно розглянути і можливість застосування такої
ж комбінації при вторинному знезараженні.
На стадії вторинного знезараження води з р. Дніпро діоксид хлору та УФ-опромінення показали дуже високу дезінфікуючу ефективність.
Що стосується утворення побічних продуктів дезінфекції, зокрема ТГМ, то як при первинному, так і вторинному знезараженні води серед хлоровміщуючих реагентів лише діоксид хлору не
призводив до їх появи в обробленій воді.
На останок необхідно відзначити, що вибір конкретного методу знезараження води повинен
робитися на основі техніко-економічного порівняння з урахуванням усіх позитивних та негативних факторів застосування реагентів.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
Василенко С.Л., Волков В.Н., Колотило В.Д.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Исследуется главный принцип идентификации водопроводной воды: нахождение воды в системах
централизованного питьевого водоснабжения – необходимое, но недостаточное условие, чтобы
считать воду питьевой. Вода должна удовлетворять установленным нормативным свойствам
непосредственно в кране потребителей.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ
Василенко С.Л., Волков В.М., Колотило В.Д.
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Досліджується головний принцип ідентифікації водопровідної води: знаходження води в системах централізованого питного водопостачання - необхідна, але недостатня умова, щоб вважати
воду питної. Вода повинна задовольняти встановленим нормативним властивостями безпосередньо в крані споживачів.

THE IDENTIFICATION OF TAP WATER
S.L. Vasilenko, V.N. Volkov , V.D. Kolotilo
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkov city, Ukraine

The main principle of the identification tap water is investigated: finding water in centralized drinking
water supply systems – a necessary but insufficient condition to consider drinking water. The water must
comply with the regulatory properties directly to the consumers tap.
Общие положения. Водоснабжение относится к прикладным наукам и опирается на обособ
ленные и самостоятельные данные химии, математики, гидрологии, гидрогеологии, экологии и
других дисциплин. Среди основных обычно рассматриваются законы гидравлики и их практическое применение для решения различных инженерных задач. При анализе процессов в водопроводной сети используют законы Кирхгофа: алгебраическая сумма расходов в любом узле и сумма
потерь напора по любому замкнутому контуру равны нулю. В общем-то, и весь базовый набор.
Особенностью современной науки является её развитие на интеграционных началах. Происходит обобщение теорий, принципов и методов различных научных областей и дисциплин, их
взаимопроникновение и создание на этой основе комплексных, междисциплинарных направлений, аккумулирующих в себе мировые достижения в физике, биологии, медицине, экологии и др.
Речь идет, по сути, о синтезе знаний о воде. Они обширны и структурируются на основе определённых методологических принципов. Часть из них была изложена в работе [1] под углом
экологической безопасности систем водоснабжения. Затем они получили дальнейшее развитие
и систематизацию по трём основным составляющим: стратегия экологически безопасного развития систем (пути усовершенствования), комплексность решения проблемы (способы реализации) и реально существующие ограничения (лимитирующие факторы). Сформулированные
положения определяют приоритетные направления развития коммунального водоснабжения,
организацию научной практики и внедрения соответствующих технических решений.
Практика показала целесообразность развития направления, имеющего теоретическое и научно-прикладное значение.
Введение в тему. Как условие существования общества водоснабжение – это деятельность
по обеспечению потребителей водой, которая включает людей в сложную систему активных от46
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ношений с окружающей средой. Она имеет массовый общественный характер. А значит и изучаться должна в соответствующих общесистемных категориях, когда с точки зрения системного
подхода и теории устойчивости исследуются сущность и содержание, обосновывается методологическая база принятия управленческих решений.
Безальтернативное по содержанию водоснабжение разнообразно по взаимосвязанным и дополняющим друг друга формам.
Вместе с тем водоснабжение как вид рукотворной деятельности, сформированный и материализованный через технические средства, обладает определенными свойствами системного
постоянства:
• состав элементов: источник, насосная станция, водопроводная сеть;
• наличие общности потребителей (абонентов);
• от водоснабжения, в том числе индивидуального, не отказываются.
В отличие от структурно-системного постоянства, качество воды далеко не всегда стабильно.
Более того, оно непрерывно изменяется. Так, что выборочный контроль фактически не поспевает за возможной трансформацией и даёт только приближённую оценку состава и свойств воды.
После лабораторного анализа и численного определения лимитируемых показателей качества, синтез воды как способ её познания, так или иначе, остается за организмом человека, влияя на качество его жизни и благополучие.
Тип любой воды определяется главным образом следующей триадой: место в круговороте
воды, назначение в процессе использования, состав и свойства. Питьевая вода отличается от
других аналогов качественными признаками и согласно гигиеническим требованиям, принятым стандартами, должна быть безопасной в эпидемическом отношении, безвредной по химическому составу, с благоприятными органолептическими свойствами.
Качество – философская категория, фигурирующая еще с античных времен и входящая в четверку базовых начал познания, выделенных Аристотелем. Оно выражает то, что присуще всем
материальным явлениям и отличает их от других явлений: совокупность свойств, структурность,
функциональность [2]. Под качественными изменениями подразумевают такие трансформации
характеристик объекта, которые предопределяют существенные изменения его самого.
Комплекс муниципальных сооружений имеет соответствующее название – система питьевого водоснабжения. Во всяком случае, так она значится в государственных документах приемки-сдачи законченных строительством объектов. Находящаяся же в системе вода зависит от
состава и свойств, и само по себе её наличие в трубопроводах питьевого назначения не является
определяющим признаком или идентифицируемым атрибутом (лат. identificare – установление
тождественности объектов по совпадению их признаков). Следовательно, в системах питьевого
водоснабжения вода де-юре питьевая далеко не всегда представляется таковой де-факто.

Формулировка и обоснование принципа. Сформулируем принцип идентификации муниципальной питьевой воды [3, с. 43–45]:
пребывание воды в системах централизованного питьевого водоснабжения – необходимое,
но не достаточное условие, чтобы считать воду питьевой.
а) Приготовление продукции, отвечающей стандарту «Вода питьевая», еще не означает, что
она будет использоваться для питьевых целей. Это касается и централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Она может быть направлена на различные производственные
нужды и приобретает с точки зрения назначения статус технической воды питьевого качества.
В одних случаях по составу и свойствам происходит «перебор», например, для полива зеленых насаждений. В других ситуациях воду необходимо дополнительно очищать: в медицине и
производстве продуктов питания, для использования в специальных технологических процессах, системах отопления и т.п.
б) Применительно к городским водопроводам весьма распространенными являются формулировки, применяемые с нарушением правил формальной логики:
«Питьевая вода соответствует государственному стандарту» – или, как говорят, масло масляное.
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«Питьевая вода не отвечает стандартам» – это как арбуз не арбузный. Получается нонсенс и
бессмыслица: «вода, удовлетворяющая нормативам, нормативам не удовлетворяет».
«Питьевая вода имеет неприятный запах» – напрашивается сравнение со свежими тухлыми
продуктами.
Во-первых, раз не отвечает соответствующим нормативам, то уже не является питьевой. Какая угодно вода, только не питьевая, поскольку нарушается имманентность (лат. immanentis
свойственность) как «внутренне присущее свойство» [3, с. 210], которое закономерно связано с
сущностью и неотделима от неё.
Во-вторых, сам факт присутствия воды в трубопроводах питьевого назначения еще ни о чем
не говорит. В силу разных причин она может быть не доведена до кондиции питьевой на очистных сооружениях либо потерять свои потребительские свойства в процессе длительной транспортировки по распределительной сети.

Альтернативные прочтения. Что же это за вода в питьевом водопроводе, которая не квалифицируется как питьевая, пусть даже временно? Так или иначе, но по составу и свойствам – это
одна из разновидностей технической воды, употребляемой в питьевых целях. Обратим внимание, что назначение и соответствие стандартам здесь не совпадают. Существует даже понятие
«допустимый процент нестандартных проб», по которому изначально прогнозируются и закладываются возможные отклонения.
По-видимому, в таких случаях следует пользоваться психологически более идилличными
терминами типа «Вода, пригодная для питья» или «Вода условно питьевая» (по смыслу как условно съедобный гриб). Можно сгладить углы, применяя теорию нечетких множеств и нечеткой
логики: «Вода скорее питьевая, чем нет». – В повсеместной практике так оно и есть! Это будет означать, что пить можно, однако длительному употреблению без специальных дополнительных
мер по доочистке не подлежит. Но подобная терминология в сфере питьевого водоснабжения не
упорядочена.
Вода, находящаяся в системе питьевого назначения, но не удовлетворяющая тем или иным
установленным нормативам, официальной классификации в настоящее время не имеет. А значит де-юре вода никакая: де-факто она уже не питьевая, а другого наименования у неё нет. Разве
что хозяйственная, то есть пребывающая в хозяйственном звене круговорота воды в природе.
Следствия: в питьевом водопроводе вода не обязательно является питьевой, и между ними
не всегда стоит знак эквивалентности; питьевая вода не обязательно находится в муниципальной системе питьевого водоснабжения.

Развитие задачи. Наравне с услугой или купли-продажи товара Закон Украины «О питьевой
воде и питьевом водоснабжении» (2015) добавил ещё один терминообразующий подход: рассматривать воду в качестве пищевого продукта (ПП) с предъявлением к ней общих требований
по безопасности продовольствия.
Отныне в информационно-правовом пространстве образуются три устойчивые точки опоры
как треугольник взаимосвязей: вода – товар, как материальное вещество, объект купли-продажи; водоснабжение – поставка (доставка) воды, как услуга в жилищно-коммунальном хозяйстве
наравне с газо-, теплоснабжением и т.п.; вода – пищевой продукт, а значит, к ней предъявляются
все требования к изготовлению, хранению и поставке на всех стадиях производства-потребления.
Закономерно образуется новое понятие: безопасность питьевой воды как пищевого продукта – совокупность её свойств, при которых она не является вредной и не представляет
опасности для жизни и здоровья нынешнего и будущих поколений при обычных условиях использования. Идея законодателей понятна, – гармонизация с европейскими нормами. Госконтроль направляется не столько на готовый продукт, сколько на его производство и оборот, с
выявлением проявлений опасности пищевых продуктов на ранних стадиях и принятием профилактических мер. Вместе с тем нерешенными остаются многие вопросы: отнесение Водоканалов к предприятиям пищевой промышленности (?), лицензирование их деятельности как
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естественных монополий, реализация прав потребителей на возврат производителю нека
чественного продукта и др.
Тем не менее, три понятия мирно уживаются. Всё зависит от специфики-особенности использования в конкретной ситуации. Требовать от понятий абсолютной совмещенности-уживчивости не нужно. Хотя юридически-правовая сторона данного вопроса нуждается в обязательной
шлифовке-доработке. Ибо формально на сегодня питьевая вода – единственный пищевой продукт (товар), который подается в квартиры централизованно.
Становясь пищевым продуктом, понятие питьевой воды не устраняется, не подменяется. Оно
уточняется, приобретая новое качественное измерение.

В порядке дискуссии можно предложить альтернативный подход к развитию водоснабжения, содержащий две главные составляющие.
1. Сохранение действующего уровня водоподготовки в централизованных системах водоснабжения с внедрением (при необходимости) современных и преимущественно недорогих технологий. Вода по некоторым показателям может иметь отклонения от норм, приобретает статус
хозяйственно-бытовой, но является пригодной для питья при недлительном употреблении.
2. Одновременно развиваются и внедряются технологии по локальному кондиционированию воды в жилых микрорайонах, на объектах социальной сферы, строительству раздаточных
подземных скважин с бюветами и другим формам нецентрализованного питьевого водоснабжения.
Сегодня уже нельзя замыкаться исключительно на существующей схеме централизованного водоснабжения, при которой лишь незначительное количество питьевой воды идет по
прямому назначению для питья, другая же вода, по сути, выливается через санитарно-технические устройства горожан или используется в промышленности на технологические потребности [1, с. 57].
Обществу не безразлично, насколько рационально будет организовано его жизненное
устройство, при котором вода разных категорий займет свое место в ресурсосбережении, культуре потребления и разделении общественного труда.
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ТРИАДНАЯ МОДЕЛЬ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
ТОВАР – УСЛУГА – ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ
Василенко С.Л., Паболков В.В.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Проанализированы особенности централизованного водоснабжения в виде продажи воды как
товара – пищевого продукта и её доставки потребителям в качестве услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве.

ТРІАДНА МОДЕЛЬ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ:
ТОВАР – ПОСЛУГА – ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ
Василенко С.Л., Паболков В.В.
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Проаналізовано особливості централізованого водопостачання у вигляді продажу води як товару – харчового продукту та її доставки споживачам в якості послуги в житлово-комунальному
господарстві.

TRIADIC MODEL OF DRINKING WATER SUPPLY: PRODUCT – SERVICE – FOOD
S.L. Vasilenko, V.V. Pabolkov
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkov city, Ukraine

The features of centralized water supply are analyzed in the form of selling water as a commodity - a food
product and its delivery to consumers as a service in the housing and utilities.
Вода – главный компонент питания и основной (по массе) компонент пищевого сырья.
В человеческий организм вода поступает как жидкость ~ 50%, в составе плотной пищи ~ 40%
и в процессах метаболизма пищевых веществ ~ 10%. В свободном состоянии воды остается сравнительно мало. Большая её часть становится составляющей белков, углеводов и жиров, которые
вместе с витаминами и минеральными веществами составляют основные питательные компоненты.
Долгие годы шла дискуссия вокруг питьевой воды: услуга или купля-продажа товара.
Законом Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» с сентября 2015 г. существенно расширена сфера действия нормативного документа путем добавления нового терминообразующего подхода с рассмотрением воды в качестве пищевого продукта и предъявлением
к ней общих требований по безопасности продовольствия. В основу дополнений положена гармонизация украинского законодательства с европейскими нормами. Это примечательная страничка в законотворчестве, поскольку «Продовольственная безопасность невозможна без воды»
[1, с. 5].
Ученые и специалисты встретили новшество неоднозначно. Оно и понятно, ведь отныне
централизованное водоснабжение подпадает под законодательный «пресс» в области пищевых
продуктов. В частности, известна критика [2] на принятый документ. Возможно, она связана с
необычностью восприятия, ибо обычный человек ассоциирует пищевой продукт как предмет
для употребления в пищу-еду.
Углубленный анализ показывает, что вода приобрела вполне ожидаемую подоснову.
Вода питьевая – это не просто продукт, но пищевой продукт № 1 – единственный и ничем не
заменимый продукт для жизнеобеспечения человека. Отныне образуются три устойчивые точки опоры или «водный треугольник» взаимосвязей в информационно-правовом пространстве в
виде товара, услуги и пищевого продукта (рис. 1):
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• вода – товар, как материальное вещество, объект купли-продажи;
• водоснабжение – поставка (доставка) воды, как услуга в жилищно-коммунальном хозяйстве наравне с газо-, теплоснабжением и т.п.;
• вода – пищевой продукт, а значит, к ней предъявляются все требования к изготовлению,
хранению и поставке на всех стадиях производства-потребления.

Рис. 1. Триадная форма питьевой воды в нормативно-правовой плоскости
Принятие концептуальных положений, по сути, завершило построение устойчивой структуры: 1) Добыча и приготовление пищевого продукта (воды), который в итоге становится товаром
в магазине. 2) Одновременное осуществление услуги централизованного водоснабжения путем
снабжения ресурсами через присоединенную сеть. В отличие от обычной поставки, теперь моменты передачи предмета договора и потребления совпадают.
Закономерно образуется новое понятие: безопасность питьевой воды как пищевого продукта – совокупность её свойств, при которых она не является вредной и не представляет
опасности для жизни и здоровья нынешнего и будущих поколений при обычных условиях
использования.
Следует напомнить, что ДСанПіН 2.2.4-171-10 реанимировал термин «водопроводная вода»,
а в законе Украины «О жилищно-коммунальных услугах» вода разделяется на холодную и горячую. То есть в водоснабжении допустимо обходиться без «питьевой воды», переходя на юридический язык холодной и/или водопроводной воды. Тем самым, уходим от несообразных утверждений, типа «питьевая вода не удовлетворяет стандартам» и т.п.
Считать водопроводную воду пищевым продуктом – вопрос спорный и неоднозначный.
Водоканалы невольно попадают в поле законодательного регулирования в сфере пищевых
продуктов. Не случайно похожие российские документы относят к пищевым продуктам лишь
бутилированную питьевую воду (02.01.2000, № 29-ФЗ).
Госконтроль направляется не столько на готовый продукт, сколько на его производство и
оборот, с выявлением проявлений опасности продукта на ранних стадиях и принятием профилактических мер. Вместе с тем нерешенными остаются многие вопросы: отнесение Водоканалов
к предприятиям пищевой промышленности (?), лицензирование их деятельности как естественных монополий, реализация прав потребителей на возврат производителю некачественного пищевого продукта и др.
В целом все три понятия могут мирно уживаться. Всё зависит от специфики-особенности использования в конкретной ситуации. Требовать от понятий абсолютной совмещенности-уживчивости не нужно. Хотя юридически-правовая сторона данного вопроса нуждается в обязательной шлифовке-доработке. Ибо формально на сегодня питьевая вода – единственный пищевой
продукт (товар), который подается в квартиры централизованно.
Вероятно, на начальном этапе было целесообразнее ограничиться питьевой водой, разливаемой в емкости и реализуемой через торгово-розничную сеть.
Следует подчеркнуть, что само понятие питьевой воды не устраняется, не подменяется. Становясь пищевым продуктом, оно уточняется, приобретая новое качественное измерение. Включая издержки централизованного водоснабжения по единой присоединенной трубе.
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Даже если водопроводная вода останется продуктом питания, это не должно ломать-менять
всё и вся. Возможно, ужесточатся требования к водоподготовке, хранению, транспортированию
и реализации. – Только во благо! Не исключаются и другие новшества.
Недопустимо только обставлять Водоканалы искусственными условиями-рамками, парализующими их круглосуточное жизнеобеспечение. Во всём должен быть здоровый смысл, рассчитанный на общий позитивный результат. Без этого как воду не назови, слаще или чище во рту не
станет. Но можно усилить водным правом [3].
Важным аспектом также является рассмотрение специфических особенностей воды соотносительно с её продуктовыми свойствами. Ограничимся изложением базовых свойств воды и основных моментов в тезисной форме, как своеобразного водного декалога:
1. Вода – единственный, безальтернативный, ничем незаменимый продукт питания и «наиважнейшая часть пищевого рациона» [1, с. 178].
Можно варьировать формы покупки-доставки. Отказаться от самой воды нельзя.
Вода относится к эссенциальным (незаменимым) макронутриентам – жизненно необходимым пищевым веществам, необходимым организму в больших количествах.
«Вода – это основной компонент нашего тела и большинства продуктов питания» [4, с. 24].
Как эликсир-сок жизни. – Во многом благодаря своим многочисленным уникальным и аномальным свойствам.
Функции воды в организме чрезвычайно важны и многообразны: гидролиз пищевых веществ, растворение органических и неорганических веществ, их транспортирование в организме, вывод отходов процессов обмена из клеток, смазка суставов и мест соприкосновения частей
организма, дисперсионная среда крови, протоплазмы клеток и т.д.
2. Вода – единственный на сегодня продуктовый товар, допускающий поставки потребителю по присоединенной сети централизованного водоснабжения.
3. Вода – исключительный продукт, допускаемый употребление при осознанном намеренном голодании (лечебная диета, знак протеста против притеснения и др.). Продолжительный
недостаток воды приводит к гибели организма.
Кроме того, недостаток воды в организме провоцирует преждевременное старение. Хроническое обезвоживание – первоисточник многих патологий.
Вода – самое дешевое лекарственное средство для обезвоженного организма.
4. Вода допускает длительный срок при обычных условиях хранения без существенного изменения потребительских свойств. Для повышения надежности и безопасности допустима дополнительная обработка-консервация воды путем кипячения либо химического воздействия. В
бытовых условиях вполне подойдет перманганат калия, аспирин (ацетилсалициловая кислота),
спиртовой раствор йода, серебро высокой пробы и др.
5. Вода обладает потребительскими свойствами (качеством). За них отвечают органолептические показатели: прозрачность (мутность) и цветность, запах и привкусы, температура,
характеристики солевого состава. То есть органолептические свойства воды – это индикаторы,
воспринимаемые органами чувств человека.
6. Вода имеет все признаки обращения с продуктами питания: её готовят на сооружениях
водоподготовки, хранят в резервуарах чистой воды, транспортируют по магистральным водоводам и сетям или перевозят автоцистернами, распределяют по внутриквартальным сетям непосредственно в жилые дома, продают и/или отпускают потребителям.
7. Вода допускает искусственное применение-добавление пищевых добавок и микроэлементов, включая обогащение йод- и фторсодержащими соединениями, с целью компенсации
нехватки отдельных химических элементов в организме человека в некоторых регионах. Санитарные правила и нормы ДСанПіН 2.2.4-171-10 (прилож.4) регулируют показатели физиологической полноценности минерального состава питьевой воды.
8. Вода может проходить термообработку (кипячение, замораживание-оттаивание) для
приобретения новых или обновленных потребительских свойств. Так, при кипячении, помимо
уничтожения многих бактерий и разрушения хлорсодержащих соединений, вода обычно стано52
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вится мягче и вкуснее. Хотя есть и свои минусы: образование диоксидов, дейтерия и др. Именно
поэтому воду не следует кипятить повторно.
9. Природная вода присутствует в жидком, твердом и газообразном состоянии, не имея на
Земле «родины» или ареала начального распространения. Условно говоря, её можно получать
как «манну небесную» из воздуха. В виде конденсата, дождевых осадков и т.п. Как гласит народная пословица «Вода путь найдет» или «...сама себе путь проложит».
10. Простота воды – мнимая. Чем больше мы узнаем об её свойствах, тем она представляется
более уникальной. «Вода постоянно ставит перед физиками и химиками целые комплексы сложных вопросов», – утверждает английский химик Феликс Франкс, автор самого объемного за всю
историю науки 7-томного труда о воде [5].
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ВОДА – ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ
Стрікаленко Т.В.,
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

Питна вода є харчовим продуктом і таке тлумачення відповідає загальноприйнятій міжнародній практиці. Недостатність законодавчої та інформаційної, просвітницької роботи державних
установ з актуальних питань забезпечення населення безпечною та якісною питною водою може
бути мінімізована, як свідчить досвід багатьох країн світу, активною позицією та діяльністю
відповідних громадських організацій, Асоціацій.

ВОДА – ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ
Стрикаленко Т.В.,
Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса, Украина

Питьевая вода является пищевым продуктом и такое толкование соответствует общепринятой международной практике. Недостаточность законодательной и информационной, просветительской работы государственных учреждений по актуальным вопросам обеспечения населения безопасной и качественной питьевой водой может быть минимизирована, как показывает
опыт многих стран мира, активной позицией и деятельностью соответствующих общественных организаций
Актуальність задачі визначення сутності терміну «вода питна» не викликає сумнівів. Ще раз
дозволяє впевнитись в цьому стаття [1], автори якої поставили за мету необхідність «актуалізації питання…. у визначені терміну «вода питна» як категорії, що має провідне соціально-гігієнічне значення у формуванні безпечних умов середовища життєдіяльності людини». І далі по
тексту: «Розглядання питної води як харчового продукту тягне за собою цілу низку додаткових
понять…обтяжує діяльність підприємств питного водопостачання певними, раніше не властивими обов’язками, а саме: впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках
(НАССР)».
Метою роботи була спроба визначити причини дискусії, що триває серед фахівців з водопостачання уже понад рік, що, на наш погляд, вимагало
• по-перше, аналізу визначення, що ж таке «харчовий продукт, їжа», згідно підручників з
харчування та валеології, а не законодавчих та нормативно-правових актів України (перегляд яких вважають за необхідне автори статті [1]),
• по-друге, зпівставлення ступеню відповідності терміну «вода питна», наведеному в діючому в Україні ДСанПіН 2.2.4-171-10 [2], з підходам до розуміння цього терміну у світовій
практиці,
• по-третє, аналізу питання щодо «новизни» визначення «води питної як харчового продукту», що зроблено в Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів» [3], і, нарешті,
• аналізу питання щодо необхідності впровадження в Україні рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров´я (ВООЗ) із розробки та застосування Планів забезпечення безпечності води (ПЗБВ), заснованих на принципах аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).
Результати досліджень.
1. У відповідності з [4, 5], «харчові продукти - це об’єкти…, які використовуються в їжу в
натуральному чи переробленому вигляді як джерела енергії, харчових, біологічних та смако-ароматичних речовин». Чи відповідають цим вимогам такі продукти, як питна вода, сіль, спеції
тощо? Не викликає сумніву відсутність у названих продуктах білків, жирів та вуглеводів, як і не
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викликає сумніву наявність в них біологічно активних речовин, якими є макро- та мікроелементи, тощо. Не викликає сумніву також те, що сіль, як і спеції, є харчовими продуктами.
«Ї́жа — все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя. Речовини, що їх
організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії» [6]. Про те, що вода складає якнайменше 70 % нашого тіла, написано так багато, що
немає потреби цитувати когось із науковців чи, навіть, журналістів. Так само, як і про значення
для здоров’я людини питної води - тобто води, що відповідає гігієнічним вимогам щодо її безпечності та якості. Ці вимоги стосуються як показників епідемічної безпечності, так і показників
токсикологічної та радіаційної нешкідливості, а ще – органолептичних показників якості. Так
само, як для усіх харчових продуктів. Звичайно, енергетична цінність води, як і солі, спецій, барвників та ароматизаторів, - відсутня, що також не викликає сумнівів.
Двічі лауреат Нобелевської премії, лауреат усіх найпрестижніших світових нагород в галузі
хімії, біології, медицини Л. Полінг був переконаний, що «Необхідною умовою хорошого здоров’я
є наявність потрібних молекул в потрібній кількості в потрібному місці людського тіла в потрібний час»[4]. І це не може не стосуватись питної води, що її має споживати людина в достатній
кількості. Навіть прибічники вживання дистильованої води знають про потребу споживання
певної її кількості. Ми не знайшли в доступних джерелах інформації про загибель людей у разі
не споживання ними солі, якихось спецій, ароматизаторів чи барвників. На жаль, є досить багато
інформації при порушення самопочуття, когнітивних здатностей у дітей та навіть смерті у разі
зневоднення організму людини.
Розуміння мінеральних вод як харчового продукту ні в кого не викликає сумнівів. Відмінність, разом з тим, мінеральної води (незалежно від її типу – столова, лікувально-столова чи лікувальна) від води питної полягає у її походженні та стабільності протягом багатьох років особливих фізико-хімічних характеристик у підземному джерелі; будь-яке оброблення такої води,
що може змінити її склад, забороняється [7-9]. Тобто, вимоги до мінеральних вод є дещо іншими,
проте безпечність певної кількості мінеральних вод для здоров’я людини, як і безпечність для
здоров’я людини питної води, також не піддаються сумніву.
2. ДСанПіН 2.2.4-171 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» [2], що є нормативно-правовим документом, який регламентує вимоги до питної води
в Україні, розроблено (і названо), як стверджують його автори, у відповідності з Директивою
Ради ЄС 98/83/ЄС [10]). Переклад назви цієї Директиви з англійської мови (оригіналу документа) – «Директива Ради ЄС 98/83/ЄС щодо якості води, призначеної для використання людиною».
Вказівки щодо «води питної, призначеної для споживання людиною» (як зазначено у ДСанПіН
2.2.4-171) у назві Директиви 98/83/ЄС немає. Слово «water» має багато тлумачень, зокрема:
вода, водна стихія, море, океан, рівень води, повінь, водойма, озеро, річка, акварель, мочити,
змочувати тощо, а тому переклад його як «вода питна» є помилковим. Питну воду позначають
термінами «drinking water” чи “potable water”. Слово «consumption» також можна перекладати
декількома висловами: витрачання, витрата (расход), споживання [11, 12]. І тому Директива
Ради ЄС 98/83/ЄС стосується, дійсно, всієї води «у її первісному стані або після обробки… (далі
по тексту)», що призначена для використання людиною: як для приготування харчових продуктів (для яких вода – це сировина), так і для інших господарсько-побутових потреб (поливу
вулиць чи присадибних ділянок, використанню у санітарно-побутовому обладнанні, для гасіння пожеж тощо) - без ризику для здоров´я людини.
Дійсно, важко погодитись з тим, що харчовим продуктом поливають присадибні ділянки
чи вулиці, але це зовсім не європейське розуміння терміну «вода питна».… - - - На жаль, це не
єдиний недолік перекладу текстів, викладених англійською мовою, Як зазначено в [13], «при
національному формулюванні українським Урядом Глобальної Водної цілі №6 (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all), «сталий менеджмент» записали, як
«раціональне використання», замінили «забезпечення наявності» на «забезпечення потреб» та
прибрали слова «для всіх» - щоб остаточно пояснити, що це робиться не для всіх».
Доступна інформація щодо світової практики визначення, чим є питна вода (окрім переліку
певних вимог до її безпечності та якості), свідчить, що така вода повинна відповідати вимогам
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законодавства щодо охорони здоров´я та безпечності харчової продукції [14-18 и др.]. Наприклад, «Drinking water, also known as potable water or improved drinking water, is water that is safe
to drink or to use for food preparation, without risk of health problems». Адже беззаперечним є той
факт, що вимоги до безпечності та якості харчової продукції (у тому числі – питної води) не можуть бути пред´явлені до виробництв, що виробляють чи випускають нехарчову продукцію (металургійних, гірничо-видобувних, деревообробних тощо).
Уточнення щодо того, що вимоги до якості води стосуються води, яка подається централізованими системами водопостачання одночасно для господарсько-питних та технічних цілей, які
були у ГОСТ 2874-82 [19], відсутні у ДСанПіН 2.2.4-171, що також могло викликати певні особливості вітчизняного тлумачення терміну «вода питна».
3. Таким чином, не має ніякої «новизни» у Законі України ««Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» [3] щодо визначення терміну «води питної
як харчового продукту». «Харчовий продукт - це будь-яка речовина або продукт, призначений
для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу
речовину, включаючи воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва,
підготовки або обробки» [6].
4. Найбільш проблематичним, як видно із статті [1], є те, що «нове визначення терміну
«вода питна» як харчового продукту, ОБТЯЖУЄ діяльність підприємств питного водопостачання
певними, раніше невластивими обов’язками, а саме: впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у
критичних точках (НАССР)». І це викликало у нас певне непорозуміння: чи не були обов’язковими ще у ГОСТ 2874-82 та у попередніх державних стандартах на питну воду вимоги до здійснення постійних процедур з контролю показників якості (складу та властивостей) води з джерела
водопостачання, як і води, що надходить до водопровідних мереж, у точках розбору зовнішньої
та внутрішньої водопровідної мережі? Чи не були обов’язковими такі ж вимоги, викладені у
ДСанПіН 383/96, та чи не є вони обов’язковими у ДСанПіН 2.2.4-171? Саме на цьому акцентовано
увагу і в Керівництві ВООЗ (3-є та 4-е видання, [14, 20] щодо контролю якості води, де викладено
системний підхід до оцінки ризиків та управління ризиками на всіх етапах водопостачання –
від джерела до споживача питної води. Цей підхід сформульовано у вигляді Плану забезпечення
безпечності води (ПЗБВ - Water Safety Plan), що є відтворенням особливостей системи НАССР для
забезпечення населення питною водою [14, 18, 20].
На нарадах з питань впровадження в Україні ПЗБВ, що їх проводили у 2014-2016 роках Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України «Укрводоканалекологія»,
Мінрегіонрозвитку та МОЗ України за участю фахівців ВООЗ та ВЕГО «МАМА-86», представники
водоканалів неодноразово говорили, що така система давно діє в Україні і для цього є усі необхідні законодавчо-нормативні акти. Чи означає стаття [1], що такої системи не має і вимоги ДСанПіН
2.2.4-171 «на місцях» не виконуються? Напевно, ні. Адже авторами статті одночасно сформульована наявність «безлічі питань, що стосуються роз´яснення та тлумачення застосовуваних термінів та проведення великої роботи щодо забезпечення спадкоємності законодавчих та нормативно-правових актів». Недостатність саме такої роботи, як і неможливість ознайомлення навіть з
документами ВООЗ, її рекомендаціями з розробки та виконання ПЗБВ тощо, призводить до сумнівів у фахівців щодо нормативів та Законів, які є дійсно прогресивними та виводять нас з підвалин меншовартості [3]. Певною мірою таку просвітницьку роботу могли б виконувати недержавні громадські об´єднання (Асоціації), адже, як зазначено у тому ж Керівництві ВООЗ з контролю
якості води: «Осуществление программ по обеспечению безопасной питьевой водой не должно
тормозиться из-за отсутствия соответствующего законодательства. Даже если обязывающие
нормативные положения или стандарты в отношении питьевой воды еще не приняты, можно
обеспечивать и даже добиваться снабжения безопасной питьевой водой посредством усилий в
области просвещения или коммерческих, контрактных соглашений между потребителем и поставщиком (например, основанных на гражданском праве) или посредством, например, временных мер, включающих законодательные положения по здравоохранению, пищевым продуктам или социальному обеспечению [14, розділ1, с.33, офіційний переклад російською мовою].
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Таким чином, питна вода є харчовим продуктом і таке тлумачення відповідає загальноприйнятій міжнародній практиці. Недостатність законодавчої та інформаційної, просвітницької
роботи державних установ з актуальних питань забезпечення населення безпечною та якісною
питною водою може бути мінімізована, як свідчить досвід багатьох країн світу, активною позицією та діяльністю відповідних громадських організацій, Асоціацій.
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ПИТНА ВОДА АБО ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ
Е.А. Широкоступ, Ж.Л. Копуль
КП «Компанія «Вода Донбасу»

У статті представлене обґрунтування необхідності актуалізації питання приведення законодавчих та нормативно-правових актів України до єдиних підходів у визначенні терміну «вода
питна», як категорії, що має провідне соціально-гігієнічне значення у формуванні безпечних умов
середовища життєдіяльності людини.
Ключові слова: вода питна, харчовий продукт, підприємство питного водопостачання, зміни,
закон, нормативно-правові акти, оператор ринку харчових продуктів.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА ИЛИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТТ
Е.А. Широкоступ, Ж.Л. Копуль
КП «Компания «Вода Донбасса»

В статье представлено обоснование необходимости актуализации вопроса приведения законодательных и нормативно-правовых актов Украины к единым подходам при определении термина
«вода питьевая», как категории, которая имеет ведущее социально-гигиеническое значение при
формировании безопасных условий среды жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: вода питьевая, пищевой продукт, предприятие питьевого водоснабжения,
изменения, закон, нормативно-правовые акты, оператор рынка пищевых продуктов.
Внесення змін до законодавчих актів України призвело до різночитання, неузгодженості та
протиріччя визначення стосовно основної продукції суб’єктів господарювання, що здійснюють
свою діяльність у сфері централізованого та нецентралізованого питного водопостачання, а
саме - питної води, що може призвести до ускладнення роботи підприємств питного водопостачання та мати певні негативні наслідки розглядання питної води, як харчового продукту.

Матеріали та методи дослідження. Проведено порівняльний аналіз існуючих основних законодавчих і нормативно-правових актів України та Європейського Союзу щодо визначення терміну «вода питна».

Результати та їх обговорення. З 20.09.2015 року на підставі Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» від 22.07.2014 № 1602-VII
(далі - Закон України № 1602-VII) набрала чинності зміна у абзаці 3 ст. 1 Закону України «Про
питну воду та питне водопостачання» (2918-III) щодо визначення терміну «вода питна». Відтепер «вода питна» визначається як «харчовий продукт, придатний для споживання людиною».
Таке поняття терміну не відповідає визначенню, наведеному в ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людини». Між тим «...основним і єдиним
державним документом, який регулює вимоги до якості питної води є ДСанПіН 2.2.4-171-10 обов’язковий для виконання нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади
у сфері охорони здоров’я...», згідно з яким «вода питна - вода, склад якої за органолептичними,
фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та радіаційними показниками відповідає вимогам державних стандартів та санітарного законодавства (з водопроводу - водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), призначена
для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб населення, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води».
То ж відтепер, виходячи із Закону України № 1602-VII, підприємства питного водопостачання, що здійснюють експлуатацію централізованих систем питного водопостачання, для
задоволення потреб, що не пов’язані з виготовленням харчових продуктів, у тому числі при-
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бирання приміщень, для санітарно-технічних приладів, гігієнічних потреб тощо, використовують саме харчовий продукт. Такий «новаційний» підхід до питної води, на фоні прагнення
до гармонізації законодавчої бази України з європейською, суперечить визначенню, викладеному у ст. 2 Директиви Ради 98/83/ЄС (далі — Директива Ради ЄС) від 3 листопада 1998 року,
про якість води, призначеної для споживання людьми (опубліковано в Офіційному журналі
ЄС NL 330, 5.12.1998, с. 32 - 54.), згідно з яким вода, призначена для споживання людиною,
означає «всю воду, в її первісному стані або після обробки, призначену для пиття, кулінарії,
підготовки продуктів або інших домашніх цілей, незалежно від її походження і від того, надходить вона з розподільної мережі, цистерни, з пляшок або контейнерів» та «всю воду, що використовується у виробництві харчових продуктів або речовин, призначених для споживання
людиною, крім випадків, коли компетентні національні органи влади встановлять, що якість
води не впливає на безпеку кінцевого продукту харчування». Отже, питна вода у визначенні
Директиви Ради ЄС не розглядається як харчовий продукт. І це визначення повністю співпадає з тим, яке дається в ДСанПіН 2.2.4-171-10.
Одночасно, п. 92 ст. 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-ВР у редакції Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» від 22.07.2014
№ 1602-VII харчовий продукт визначено як «речовину або продукт (неперероблений, частково
перероблений або перероблений), призначені для споживання людиною». Далі дається уточнення, що до харчових продуктів також «належать напої (в тому числі вода питна), жувальна
гумка та будь-яка інша речовина, що спеціально включена до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки».
Отже, виходить, що Закон України № 1602-VII у п. 92 ст. 1 «питну воду» відніс до напою, слід
розуміти, безалкогольного. Та у ДСТУ 4069-2002 «Напої безалкогольні. Загальні технічні умови» (розділи 3 «Визначення» та 4 «Класифікація») і ДСТУ 2368:2004 «Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення» (розділ 4 «Терміни та визначення понять») вода взагалі, як
напій не згадується, і тим паче, не розглядається. У той же час у підпунктах 4.2.1 та 4.2.2 пункту
4.2 ДСТУ 2368:2004 «Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення» питна вода та
підготовлена питна вода розглядаються виключно в якості сировини для вироблення безалкогольних напоїв. А якщо питна вода не є напоєм, то вона не може бути і харчовим продуктом, у
тому числі і фасована вода також. І це також повністю співпадає з визначенням «вода питна», яке
наведене в ДСанПіН 2.2.4-171-10.
Розглядання питної води як харчового продукту тягне за собою цілу низку додаткових понять, відносно яких не зроблено змін або доповнень у інші законодавчі та нормативно-правові
акти України, що регулюють відносини у сфері питної води та питного водопостачання, зокрема
у Закон України «Про питну воду і питне водопостачання», Закон України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» (№ 4004-XII), ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини», Водний Кодекс (№ 213/95ВР), відомчі документи тощо.
Так, наприклад, нове значення терміну «вода питна», як харчового продукту, обтяжує діяльність підприємств питного водопостачання певними, раніше невластивими обов’язками, а
саме: впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР - Hazard Analisis and
Critical Control Points).
Також не зрозуміло, чи стосується поняття «оператора ринку харчових продуктів» (Закон
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів») підприємств питного водопостачання, як суб’єкта відносин у сфері питної води та питного водопостачання (ст. 5 ) та таке інше.
Якщо підприємства питного водопостачання розглядаються відповідними компетентними
органами як «оператор ринку харчових продуктів», то з цього приводу виникає певний інтерес до набуття чинності наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від
10.02.2016 № 39 «Про затвердження порядку проведення державної реєстрації потужностей,
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ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам». То слід розуміти, що цей наказ, мабуть, стосується діяльності підприємств питного водопостачання у частині п. 1.3, а саме: «оператор ринку харчових продуктів,...
який провадить діяльність, що відповідно до вимог Закону України «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язаний подати до відповідного територіального органу заяву про державну
реєстрацію потужностей, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу
харчових продуктів...». Актуальність цього питання стає ще більшою на підставі того, що окремі відповідні територіальні органи вже почали оприлюднювати інформацію про необхідність
державної реєстрації, у тому числі підприємств, що є власниками водних об’єктів, не даючи
роз’яснення, чи стосується зазначене джерел питного водопостачання, чи ні, бо останні також
є водним об’єктами.
Виникають також питання щодо узгодженості між собою понять «показники безпечності і
якості питної води» згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 та «показники безпечності та окремі показники якості» відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів», правомірності застосування до реагентів, що використовуються для
підготовки води питної та залишаються у ній, як кінцевому продукті у вигляді залишкових концентрацій або похідних речовин поняття «допоміжний матеріал для переробки».
То ж, як видно, виникає безліч питань, що стосуються роз’яснення нових норм, викладених у
документах, тлумачення застосовуваних термінів та проведення великої роботи щодо забезпечення спадкоємності законодавчих та нормативно - правових актів.
Висновок. При розробці та прийнятті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» від 22.07.2014 № 1602-VII, його авторами не
було достатньо та всебічно вивчено і проаналізовано державні та міжнародні діючі законодавчі
і нормативно-правові акти, що регулюють відносини між всіма суб’єктами у сфері питного водопостачання та багатофункціональну роль питної води у житті суспільства.
Отже, на сьогодні в українському водному законодавстві необхідно усунути конфлікт визначення понять «питна вода» і «харчовий продукт», розмежувати ці терміни як самостійні категорії, та привести їх до тих, що вживаються у загальноприйнятій міжнародній практиці.
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МЕТРОЛОГІЯ ЯКОСТІ ВОДИ
В.Я.Кобилянський
ТОВ «Науково-аналітичний центр якості води», м.Харків, Україна

Розглянуто зміни в метрологічному забезпеченні лабораторного контролю якості води та стоків на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, проаналізовано особливості
функціонування відомчих лабораторій в новому законодавчому полі.

МЕТРОЛОГИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
В.Я.Кобылянский
ООО «Научно-аналитический центр качества воды», г. Харьков, Украина

Рассмотрены изменения в метрологическом обеспечении лабораторного контроля качества
воды и стоков на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, проанализированы
особенности функционирования ведомственных лабораторий в новом законодательном поле.

METROLOGY OF WATER QUALITY
V.Y.Kobylianskiy
Water quality research centre, Kharkiv, Ukraine

Changes in the metrological support of laboratory potable water and waste water quality control at the
enterprises of the water supply and sewerage system have been considered and features of functioning of
laboratories in the new legislative field are analyzed.
З метою приведення законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності до європейського
та міжнародного рівня з 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», прийнятий Верховною Радою 05.06.2014 р. Положення цього Закону викладені відповідно до вимог директиви Міжнародної організації законодавчої метрології OIML D1 «Розгляд Закону
про метрологію». Таким чином, наша країна зробила до європейського законодавства ще один рішучий
крок, наслідки якого прийнято розглядати здебільшого у позитивному сенсі. Безумовно, для цього є підстави, оскільки пострадянська стагнація української науки загалом не дає вітчизняній метрології шансів
для самостійного розвитку, а тому доступ до міжнародних та європейських напрацювань є життєво необхідним та чи не єдиним виходом для спасіння. Але не все так однозначно.
Перш за все, необхідно пам’ятати, що метрологія – це прикладна наука. Образно кажучи, вона прикладається до економіки. Це означає, що рівень економіки формує рівень метрологічних вимог, а не навпаки.
Наприклад, сто років тому не було потреби в метрології радіологічних вимірювань, а зараз фактично
зникла метрологічна діяльність при виробництві фотоплівки.
Таким чином, беручи за основу європейську метрологію, ми повинні враховувати, що вона є продуктом високо розвинутої європейської економіки. А чи по кишені нам такі метрологічні витрати? Є серйозні підстави вважати, що ні.
Так, в грудні 2015 року Мінекономрозвитку України відміняє дію майже 13 тис. радянських ГОСТів,
але при цьому в 2016 планує здійснити гармонізацію з українським законодавством лише 250 європейських стандартів, на що виділяється 14 млн. грн. [1]. Неважко порахувати, що на заміну з гармонізацією
всіх скасованих ГОСТів знадобиться близько 1 млрд грн. Це, як вказано в [1], витрати лише на переклад
текстів. А скільки знадобиться на їх освоєння та впровадження?
Для можливого розрахунку нагадаю, що паперовий текст ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» коштував
менше одного карбованця, а на його впровадження в лабораторіях з 1984 року водоканали витрачали
кілька років тисячі карбованців. До речі, цей ГОСТ в частині контролю якості води через брак коштів так
і не був повністю впроваджений в більшості лабораторій водоканалів.
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Таким чином, набуття чинності закону необхідно сприймати як невідкладну та довготривалу програму дій, а не як привід для санкцій до підприємств. Адже зрозуміло, що таких приводів буде чимало, поки
на практиці не відпрацюють всі законодавчі новації та зміни. А їх чимало і зупинимося на деяких з них.
Для подальших викладок будемо називати новий закон – «закон 2014 року», а попередній закон – «закон
1998 року».
Перш за все відмітимо новий термін в законі 2014 року – законодавчо регульована метрологія (ст.3
закону). В законі 1998 року цей термін звучав, як державний метрологічний контроль і нагляд (ст.20
закону). Для водоканалів щодо якості води до сфери законодавчо регульованої метрології належать такі
види діяльності:
1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
3) контроль стану навколишнього природного середовища.
Як бачимо, перелік той самий, що і в законі 1998 року, тобто суть не змінилася.
А тепер про кілька суттєвих змін, які новий закон вніс в ключові питання метрології, з якими стикається підприємство ВКГ при контролі якості води: атестація вимірювальної лабораторії, засоби вимірювальної техніки та методики виконання вимірювань.
Ключова зміна – в законі 2014 року відсутнє поняття вимірювальної лабораторії, а відповідно нічого
не говориться про її атестацію.
Натомість ст.7 закону встановлює поняття проведення певних вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології, на які підприємства та організації, їх відокремлені підрозділи та фізичні особи-підприємці уповноважуються центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами. Порядок цього уповноваження на сьогодні відсутній, а тому лабораторії, у яких закінчився термін дії свідоцтв
про атестацію, мають право працювати без атестації (при дотриманні певних вимог, про які трохи далі).
Посилання на ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» безпідставні, бо цей стандарт стосується лабораторій, що є органами з оцінки відповідності. Лабораторії контролю якості води водоканалів не є такими органами.
Необхідно відмітити, що при відсутності поняття атестації лабораторій все частіше почали говорити про акредитацію лабораторій. Так, дійсно Національне агентство з акредитації України надає таку
можливість всім бажаючим. Але, по-перше, ця процедура є добровільною, по-друге, вона потрібна експортерам, щоб повторно не сертифікувати свою продукцію в країнах ЄС. Мало імовірно, щоб вітчизняні
водоканали планували експортувати водопровідну воду. І, по-третє, оскільки вимоги до акредитованих
лабораторій надзвичайно високі, витрати на акредитацію на порядок вищі за атестацію і в подальшому
контроль з боку органу з акредитації досить жорсткий.
Другим ключовим моментом в законі 2014 року є відсутність вимоги про атестацію методик виконання вимірювань. Згідно ст.7 закону «Методики вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології, що є обов’язковими до застосування, визначаються в нормативно-правових актах або в нормативних
документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах». Крім того, там же вказано, що
«результати вимірювань можуть бути використані у сфері законодавчо регульованої метрології за умови,
що для таких результатів відомі відповідні характеристики похибок або невизначеність вимірювань». На
практиці це означає, що будь-яка необхідна для лабораторії водоканалу методика, для якої відома похибка або невизначеність вимірювань, може бути введена в дію наказом Мінрегіону України. Таким чином,
зникає абсурдна необхідність повторно атестувати кожному водоканалу методику, наприклад, країн ЄС.
Згідно Закону можливість використання методики вимірювання чітко визначається її наявністю в
нормативно-правовому акті. Тому надзвичайно важливо мати однозначне трактування терміну «нормативно-правовий акт».
В Україні так і не було прийнято закону «Про нормативно-правові акти», тому офіційним документом
можна вважати Постанову КМУ від 23.04.2001 р. №376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним». В цій постанові, зокрема, вказані
закони України, постанови ВР України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і
розпорядження КМ України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, Національного банку, а також міжнародні договори України.
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З цього переліку особливо відмітимо міжнародні договори. Якщо в такому договорі йде мова про
взаємне визнання результатів метрологічних робіт, то тим самим договір є підставою для використання
підприємством ВКГ методик вимірювання, розроблених другою стороною. Без будь-яких додаткових погоджень, метрологічних атестацій тощо.
На мій погляд, це положення закону є найбільш прогресивним, тому що дає можливість водоканалам
без додаткових витрат задіяти у своїй практиці весь масив світових та європейських методик вимірювання. Лиш би тільки не забрали цю можливість підзаконними актами.
І про ще одне нововведення. Закон 2014 року суттєво посилює вимоги до засобів вимірювальної
техніки (ЗВТ). Про серйозність намірів свідчить хоча б той факт, що в законі введено окремий Розділ IV
«Оцінка відповідності та повірка засобів вимірювальної техніки» і регламентується аж п’ять видів повірок ЗВТ: експертна, інспекційна, первинна, періодична, позачергова. А над ними висить ст. 171-1 КУАП:
«Порушення умов і правил проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у
сфері законодавчо регульованої метрології … - тягнуть за собою накладення штрафу … від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
А контролюватиме це все новостворений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, зокрема, за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
Єдине, що турбує, так це те, що більшість ЗВТ, які необхідні підприємствам ВКГ для аналізу води,
імпортуються. Для їх використання, як і для вітчизняних ЗВТ, зараз необхідно буде мати відповідний
сертифікат затвердження типу ЗВТ, який видається після оцінки відповідності законодавчо регульованих ЗВТ вимогам технічних регламентів. Порядок проведення такої оцінки встановлюється технічними регламентами та іншими нормативно-правовими актами, які поки що відсутні. Але є рекомендація
OIML D1: «Прилад, що пройшов випробування та затверджений для використання в одній країні, може
також продаватись та використовуватись в іншій країні без додаткових технічних перевірок». Дотримання цієї рекомендації стане індикатором серйозності намірів впровадити в Україні метрологію міжнародного рівня.
Таким чином, до затвердження Мінрегіоном України порядку уповноваження лабораторій водоканалу на право проведення вимірювань лабораторії можуть працювати без атестації, але зобов’язані дотримуватися всіх вимог щодо наявних у неї ЗВТ та методик виконання вимірювань. Інакше будуть проблеми.
На завершення ще про один важливий аспект атестації лабораторій.
Порядок атестації лабораторії, що діяв до 2016 року, безумовно, був важливим та необхідним. Він дозволяв спланувати на кілька років роботу з модернізації та розвитку лабораторії, встановлював незмінні
інтервали часу, в рамках яких лабораторія діяла. Чергова атестація ставала своєрідним екзаменом для
водоканалу, до якого готувалися зазделегідь і це давало свої позитивні результати. Кожна атестація була
етапом розвитку лабораторії, коли ремонтувалися і розширювалися приміщення, оновлювалося аналітичне обладнання, освоювалися нові методики вимірювання, покращувалися умови праці, підвищувалася кваліфікація працівників. Якщо цю систему зруйнувати, скажемо прямо, є ризик, що лабораторії
втратять можливість хоча б раз на п’ять років демонструвати свою необхідність водоканалу.
Таким чином, новий закон, на перший погляд, принципово відрізняється від свого попередника. Дійсно, за чисто формальними ознаками закон відповідає міжнародним вимогам до метрологічної діяльності. Але відкритим залишається питання розробки та впровадження механізмів реалізації цього закону.
Чи дійсно він запрограмує сучасні підходи до метрології, які обмежать регулятивну, а по суті, корупційну,
складову, але розширять можливості підприємств та підприємців з використання новітніх технологічних досягнень. Якщо ми дійсно бажаємо щось змінити, ми повинні розуміти, що «метрологія є рушієм
інновації: передова наука про вимірювання сприяє промисловим інноваціям, інноваційним виробничим
процесам та впровадженню нового обладнання» [п.2.3 OIML D1].
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про затвердження планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері стандартизації та метрології на 2016
рік. – Наказ Мінекономрозвитку України № 222 від 10.02.2016.
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О ВАЛИДАЦИИ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЯ И РАБОТЕ С ПРЕКУРСОРАМИ
Полищук А.А.
ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал», г. Одесса, Украина

Сегодня мы изменяем свою метрологическую систему. Новая предполагает больше самостоятельности и ответственности, но с другой стороны дает больше свободы и возможностей. Необходимо время и наши общие усилия, чтобы она заработала повсеместно

ПРО ВАЛІДАЦІЮ МЕТОДИК ВИМІРУ ТА РОБОТІ З ПРЕКУРСОРАМИ
А. А. Поліщук
ТОВ «Інфокс» філіал «Інфоксводоканал», м. Одеса, Україна

Сьогодні ми змінюємо свою метрологічну систему. Нова передбачає більше самостійності і відповідальності, але з іншого боку дає більше свободи і можливостей. Потрібен час і наші спільні
зусилля, щоб вона запрацювала повсюдно
Меня всегда удивляло требование контролирующих организаций (госстандарт, СЭС) выполнять методику измерения, что называется, от корки до корки. Не допускалось никаких вольностей, отклонений от стандартной методики, «расстрел на месте».
Моя свободная позиция определяется еще и тем обстоятельством, что некоторые методики
были написаны не лучшим образом. Они просто не работали, да и не могли работать в силу допущенных в них ошибок, иногда грубых. Ярким примером здесь могут служить методики определения фосфатов в воде. Этому аналиту почему-то не очень везет. Метод определения полифосфатов ГОСТ 18309-72 был принят еще в 1972 году. Если определение ортофосфатов еще идет, то
т.н. полифосфаты по этой методике не определяются. Причина – различное соотношение реагентов аммония молибденовокислого и олова двухлористого к аналиту в первом и втором случаях.
Методика действующая, наиболее чувствительная к фосфатам из всех существующих, но так до
сих пор не исправленная. Правда, приказом ДП «УкрНДНЦ» №186 от 14.12.2015 она отменяется
с 1.01.2018г. Переведенный ДСТУ ISO 6878:2003 также содержал целый ряд ошибок (даже в расчетных формулах), поэтому методику пришлось отменить и создать новый ДСТУ ISO 6878:2008.
До сих пор мы работали, по сути, в рамках советской системы метрологии. Когда уполномоченные государством организации создавали необходимые методики измерений, устанавливая
при этом все их метрологические характеристики. Нашим измерительным лабораториям оставалось их использовать, при этом строго соблюдая все процедуры. В этом случае полученным
результатам измерения можно было приписать метрологические параметры, указанные в методике. Это было одним из краеугольных камней системы обеспечения единства измерений. Капиталистический мир в силу существенно большего разнообразия условий лабораторного дела
и другого отношения к нему создал свою систему методического обеспечения. Там есть и государственные и межгосударственные организации, но любая лаборатория, при необходимости,
может разработать и утвердить собственную методику измерения, причем самостоятельно. Для
этого там есть все нормы и процедуры. Сегодня в метрологическую систему Украины уже введены понятия валидации и верификации методик, неопределенности результатов измерений.
Валидация и верификация – это процедуры подтверждения соответствия. Самые популярные
международные стандарты, по которым проводится процедура валидации: ISO, GMP, CAF, ХАССП.
Валидация относится к общей структуре менеджмента качества на предприятии. Валидация
(validation) - действия, которые в соответствии с принципами надлежащей производственной
практики, доказывают, что определенная методика, процесс, оборудование, сырье, деятельность или система действительно приводят к ожидаемым результатам (руководство ЕС по GMP).
Валидация методик (Analytical Validation) - документированное подтверждение того, что утвер-
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жденная методика контроля пригодна для применения при производстве и контроле качества
продукта. Слово «VALID» впервые было использовано в английском языке в 1648 г. и в переводе
означает «валидный», т.е.: действительный, имеющий силу, веский, обоснованный, лежащий на
надежной, логичной основе. Т.е. валидировать – делать валидным, утверждать, обосновывать,
придавать законную силу.
Верификация - подтверждение на основе представления объективных свидетельств того,
что установленные требования были выполнены. Валидация - подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены. Уже перевод с английского этих терминов дает
определенную пищу для понимания разницы: verification - проверка, validation - придание законной силы. Пример типичной верификации: проведение испытания оборудования. Имея определенные требования на руках, мы проводим испытание продукта и фиксируем, соблюдены ли требования. Результат верификации — ответ на вопрос «Соответствует ли продукт требованиям?».
Но далеко не всегда продукт, соответствующий установленным требованиям, можно применять
в конкретной ситуации. Например, лекарство прошло все положенные испытания и поступило
в продажу. Значит ли это, что оно может быть применено каким-то конкретным больным? Нет,
так как каждый пациент имеет свои особенности и конкретно для него лекарство может быть
губительным, то есть кто-то (врач) должен подтвердить: да, этому больному можно принимать
это лекарство. То есть врач должен выполнить валидацию: придать законную силу конкретному
применению. Другой пример: предприятие выпускает трубы, предназначенные для закладки в
землю, в соответствии с некоторыми ТУ. Продукция этим ТУ соответствует, но поступил заказ,
предполагающий укладку труб по дну моря. Могут ли трубы, соответствующие имеющимся ТУ,
быть применены в данном случае? Именно валидация и дает ответ на этот вопрос.
Можно видеть, что еще одно отличие состоит в том, что верификация производится всегда,
а вот необходимость в валидации может и отсутствовать. Она появляется только тогда, когда
возникают требования, связанные с конкретным применением продукции. Если фармацевтический завод выпускает лекарства, то он будет проверять лишь их соответствие требованиям, а
проблемами применения конкретных лекарств конкретными пациентами заниматься не будет.
Таким образом, можно констатировать следующее:
верификация — проводится практически всегда, выполняется методом проверки (сличения)
характеристик продукции с заданными требованиями, результатом является вывод о соответствии (или несоответствии) продукции,
валидация — проводится при необходимости, выполняется методом анализа заданных условий применения и оценки соответствия характеристик продукции этим требованиям, результатом является вывод о возможности применения продукции для конкретных условий.
Целью валидации методов и методик исследований является гарантия того, что избранная
аналитическая методика обеспечивает воспроизводимые и достоверные результаты, которые
отвечают заданной цели. Итак, валидация - это подтверждение (документальное), удостоверяющее, что все процессы, системы, оборудование (включая измерительное), материалы и компоненты, операции и процедуры ведут к получению ожидаемых результатов.
Валидированные процедуры исследований (методики исследований), которые используются в лаборатории без каких либо модификаций, должны быть независимо верифицированы лабораторией, перед тем как использованы для рутинных исследований. Лаборатория получает
от производителя или от создателя методики информацию для подтверждения функциональных характеристик методики. Независимая верификация лабораторией должна подтвердить
путем получения объективных доказательств (в форме функциональных характеристик), что
методика соответствует заявленным характеристикам выполнения исследования. Процедура
верификации должна быть задокументирована, а полученные результаты зарегистрированы.
То есть, если мы используем методику от производителя без изменений, мы должны провести
ряд экспериментов, чтобы подтвердить, что ее основные характеристики, которые заявил производитель, достигаются в наших уникальных условиях: с нашими помещениями, условиями

65

ЕТЕВК-2017
окружающей среды, персоналом, организацией процессов и процедур, используемом оборудовании, в том числе вспомогательном, реагентами и материалами.
Лаборатория должна производить валидацию методик исследования, когда она использует:
а) нестандартные методы;
b) методы, разработанные лабораторией;
с) стандартные методы, примененные вне области своего предназначенного применения;
d) валидированные методы, подвергшиеся модификации.

Для того, чтобы лаборатория прошла аккредитацию в соответствии с ДСТУ ИСО 17025, методы, используемые в ней при работе должны быть верифицированы или валидированы и,
желательно, описаны в стандартной операционной процедуре (СОП). Международная документальная база по валидации методик хорошо развита. В нормативных документах определяется
процедура валидации, расшифровываются аналитические параметры, по которым производится валидация методик, выбор числовых критериев оценки и т.д.

Для валидации методик используются следующие параметры:
селективность (selectivity) — способность измерять точно и селективно аналит (определяемое вещество) в присутствии компонентов, которые могут ожидаться в матрице образца (примеси, родственные химические соединения, продукты разложения, ингредиенты плацебо), оценивается по погрешности определения;
предел обнаружения (limit of detection) — параметр предельных тестов — минимальная концентрация аналита в образце, которая может быть обнаружена, но не определена количественно в условиях анализа. Определение предела обнаружения варьируется в зависимости от типа
метода (инструментальный или неинструментальный). Для инструментальных методов в основном определяют отношение сигнал/шум или измеряют величину фонового сигнала, после
чего рассчитывают минимальный уровень (обычно принимают отношение сигнал/шум = 2:1
или 3:1).. Этот предел потом оценивается анализом ряда образцов с содержанием аналита близким к пределу (реальных или специально приготовленных). Для неинструментальных методов
предел обнаружения определяется анализом образцов с известными концентрациями аналита
и установлением минимального уровня аналита, при котором он может быть достоверно обнаружен;
предел количественного определения (limit of quantitation) — параметр количественного
определения для низших уровней содержания веществ в пробе образцов, таких как примеси или
продукты разложения. Это минимальная концентрация аналита в образце, которая может быть
определена с приемлемой точностью в условиях анализа. Выражается концентрацией аналита
в образце. Определение, так же как и в случае предела обнаружения, различается для прибора и
метода в целом (с учетом подготовки пробы). Процедура аналогична, обычно используют значение фактора, равное 10;
линейность (linearity) — способность показать, что результаты теста сразу или после определенной математической обработки пропорциональны концентрации аналита в образце в
пределах данного интервала, определяется математической обработкой результатов теста образцов с различными концентрациями аналита в пределах интервала, установленного для данного метода. Обычно производится расчет линии регрессии методом наименьших квадратов
для результатов с различными концентрациями аналита. Наклон регрессионной линии и его
вариация дает математическую степень линейности. Для оценки степени линейности должны
быть рассчитаны коэффициент корреляции, перекрывание оси Y, наклон регрессионной линии
и остаточная сумма отклонений;
интервал метода (range) оценивается проверкой того, как данный аналитический метод обеспечивает точность, правильность и линейность при определении образцов, содержащих аналит на границах интервала и внутри его. Определяется в ходе проведения испытаний по каждому из перечисленных параметров;
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точность (accuracy) - мера близости единичного результата измерения к опорному значению, оценивается по погрешности или неопределенности определения. Как правило, исследуют
две составляющие точности: правильность и прецизионность;
правильность (trueness) - является выражением того, насколько близко есть среднее значение бесконечного числа результатов наблюдений (полученных исследуемым методом) до опорного значения. Оценивается смещением усредненного результата от истинного;
прецизионность (precision) - степень близости результатов между собой. Обычно ее выражают статистическими параметрами, характеризующими рассеяние результатов.
Прецизионность определяется двумя параметрами: сходимость и воспроизводимость:
сходимость (repeatability) - близость результатов индивидуальных тестов, когда процедура
анализа повторяется на многочисленных пробах гомогенного образца одинаковых проб в нормальных условиях проведения анализа (иногда переводится как повторяемость), критерием является стандартное отклонение параллельных определений;
воспроизводимость (reproducibility) - степень сходимости результатов, полученных анализом одних и тех же образцов при различных нормальных условиях теста - разные лаборатории,
химики-аналитики, инструменты, партии реактивов, температура окружающей среды, различное время проведения анализов и т.п., также оценивается по стандартному отклонению параллельных определений;
неопределенность (uncertainty) - это связанный с результатом измерения интервал, выражающий диапазон значений, которые можно обоснованно отнести к измеряемой величине;
устойчивость (robustness) - мера способности не подвергаться воздействию небольших, но
запредельных отклонений параметров методики — показывает точность и правильность в нормальных условиях. Определяется проведением теста правильности при небольших отклонениях параметров методики или свойств анализируемого объекта. Рассчитывается погрешность по
сравнению с результатами, полученными в нормальных условиях. Если наблюдается влияние
параметров методики, это оговаривается в тексте методики.

Лаборатория должна определить, какие характеристики надо исследовать для валидации
метода и, в некоторых ситуациях, насколько подробно нужно исследовать каждую характеристику. Оценка характеристик метода может быть ограничена различными факторами. Это
признано в ISO/IEC 17025, п. 5.4.5.3: «Валидация – это всегда компромисс между затратами, риском и техническими возможностями». Достичь баланса между затратами времени и средств, с
одной стороны, и необходимостью валидации – с другой, достаточно сложно. Для лаборатории
всегда проще и дешевле использовать уже аттестованные методики. Однако в случае необходимости у нас появился мощный инструмент решения тех или иных проблем. На мой взгляд, одной
из них является работа с прекурсорами. Сколько не обсуждай необходимость и справедливость
украинских норм работы с прекурсорами, законопослушным гражданам их надо выполнять. Однако возможно существенно облегчить ситуацию, пользуясь процедурой валидации методик.
Так, например, при определении остаточного активного хлора ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора» используется 5н (16,8%)
соляная кислота; перманганатной окисляемости ГОСТ 23268.12-78 «Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости» - раствор серной кислоты 1:2 (46,9%); общего железа ГОСТ 4011-72 «Вода
питьевая. Методы определения общего железа» - концентрированная соляная кислота (36%);
сульфатов ГОСТ 4389-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов» - 5н соляная кислота. Все эти растворы являются прекурсорами согласно Постановлению КМУ №770
от 6.05.2000 года, в котором «речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких прекурсорів,
як сірчана кислота, та 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори». А что препятствует заменить их на растворы 4н (13,8%) соляной кислоты, серной кислоты 1:3 (37%), соляной 1:2 (13,8%) соответственно?
Теоретически это оправдано, поскольку кислоты здесь играют роль вспомогательных веществ для достижения необходимых уровней рН реакционных растворов. И не важно, чем мы эти
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рН будем достигать: концентрированными кислотами или более разбавленными. Но в метрологии одной уверенности недостаточно. В своей лаборатории мы провели валидацию вышеуказанных методик и нашли практическое подтверждение, что найденные нами метрологические
характеристики измененных методик не хуже первичных. Кроме изучения влияния концентрации рабочего раствора серной кислоты при определении перманганатной окисляемости нами
показано, что в случае консервирования отобранной пробы разбавленным раствором серной
кислоты она может сохраняться при 4-8°С до 48 ч без существенных изменений.
Вот так «легким движением» прекурсоры превращаются…, превращаются в обычные реактивы. Это позволяет не оборудовать соответствующие рабочие места необходимыми атрибутами для работы с прекурсорами, сократить список сотрудников с допуском к этой работе и упростить учет прекурсоров.
Сегодня Минэкономразвития Украины отменяет около 13 тысяч нормативных документов,
введенных в действие до 1992 года. Возможно, в этой отмене и присутствует политический контекст, но следует отметить, что старые методики содержали далеко не все необходимые сегодня
метрологические характеристики. Хотя ничто не мешает провести их переаттестацию (валидацию) согласно современным требованиям. Государство нам обещает предоставить новое взамен
старого. В нашей ситуации верится в это с трудом. Возможно, и здесь нам придется взяться за
инструмент валидации. И в этой связи можно только сожалеть об отсутствии метрологической
службы в нашем министерстве, поскольку межлабораторная валидация методик в рамках всей
отрасли более значима, более достоверна и существенно дешевле.
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О ПОЛНОМОЧИЯХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
А. А. Полищук
ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал», г. Одесса, Украина

Статья посвящена обсуждению актуальной проблеме метрологического обеспечения работы лабораторий водоканалов.

ЩОДО ПОВНОВАЖЕНЬ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
А. А. Поліщук
ТОВ «Інфокс» філіал «Інфоксводоканал», м. Одеса, Україна

Стаття присвячена обговоренню актуальної проблеми метрологічного забезпечення роботи лабораторій водоканалів
Сегодня актуальной темой для лабораторий водоканалов является метрологическое обеспечение их работы. Это чувствуется по вопросам, обсуждаемым в процессе общения в лабораторной среде. Причина заключается в новом Законе Украины «Про метрологію та метрологічну
діяльність», введенным в действие с 1 января 2016 года.
Сегодня Украина проводит гармонизацию своей нормативной базы с европейской. Этот переход не выстрадан изнутри, а насаждается сверху вниз. Он сверху плохо продуман, не организован и не управляем. Поэтому внизу много непонимания и проблем.
Одной из главных является проблема уполномочивания измерительных лабораторий. Ранее
для этого существовала процедура аттестации согласно «Правил уповноваження та атестації у
державній метрологічній системі», Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 року N 71. Однако правила были отменены Минэкономразвития Наказом 23.09.2015 № 1192. Сегодня предлагается в ст.4 п.2 закона
«система добровільної акредитації калібрувальних лабораторій, а також система акредитації
випробувальних лабораторій, органів з оцінки відповідності у випадках, визначених цим та іншими законами України». Для этого есть ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Однако лаборатории водоканалов
таковыми не являються.

Для измерительных лабораторий согласно ст.7 п.4 Закона «Повноваження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів уповноважувати підприємства та організації,
їх відокремлені підрозділи та фізичних осіб - підприємців на проведення певних вимірювань,
не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології визначаються законом». Т.е необходимо внести соответствующие изменения в законодательство Украины в видах деятельности, относящихся к сфере законодательно
регулированной метрологии, где будет определен орган по уполномочиванию заявителей на
проведение измерений и критерии, которым они должны соответствовать. По большей части
видов деятельности ст.3 Закона это еще не сделано. А кто должен или может это сделать? Ст.14
Закона гласит «У центральних органах виконавчої влади, …, в інших державних органах, в органах управління об’єднань підприємств, на підприємствах та в організаціях можуть утворюватися метрологічні служби для проведення робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням
єдності вимірювань у визначених сферах діяльності». Руководствуясь этим и ст.7 ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади» Минрегионразвития может инициировать вышеупомянутые
изменения, создать свою метрологическую службу для уполномочивания наших лабораторий в
сфере своей деятельности. Более того, такую службу можно было бы создать в нашей ассоциации «Укрводоканалэкология».
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С другой стороны насколько деятельность наших лабораторий соответствует сфере законодательно регулированной метрологии? Согласно ст.3 закона к нам можно отнести только:
1. контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
2. контроль стану навколишнього природного середовища.

Только совсем недавно питьевая вода систем централизованного водоснабжения совершенно незаслуженно стала пищевым продуктом согласно п.10 ЗУ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо харчових продуктів» №1602-VII от 22.06.14. В прошлом году
Минрегионразвития инициировало изменения этой и других норм. По-видимому, только переформатирование Кабинета Министров Украины не позволило успешно решить этот вопрос. Ко
второму виду деятельности, на мой взгляд, можно отнести только контроль природных водоемов в точке сброса очищенных сточных вод. Все остальное следует отнести сугубо к производственно-технологическим аспектам деятельности. В этом случае насколько вообще необходимо
каким либо образом уполномочивать лаборатории водоканалов?
С 15.01.2016 года ДП «Укрметртестстандарт» предлагает организацию и осуществление добровольной оценки и признания научным метрологическим центром измерительных возможностей лабораторий предприятий согласно СОУ 74.9-02568182-004:2016 «Порядок оцінювання
та визнання вимірювальних можливостей суб’єктів господарювання на добровільних засадах».
По итогам работы Укрметртестстандарт предоставляет акт оценки измерительных возможностей и справку о признании измерительных возможностей лаборатории. По сути предлагается
старая понятная аттестация. Для наших лабораторий сегодня это некие возможности, хотя остаються вопросы полномочий самого Укрметртестстандарта и признания выданной им справки.
Согласно законодательства он имеет право проверять водоканалы и их лаборатории только по
вопросу поверки средств измерительной техники. На мой взгляд, и здесь Минрегионразвития
должно определиться.
Еще необходимо подчеркнуть, что п.6 Перехідних та прикінцевих положень Закону с целью
образования переходного периода определено, что свидетельства об аттестации, полученные до
1.01.2016 года, действительны в течение своего срока, но не более трех лет со времени введения
в действие этого Закона. Таким образом, лаборатории, своевременно прошедшие переаттестацию, сохраняют свои полномочия до 1.01.2019 года. Будем надеяться, что до этого времени ситуация полностью прояснится.
Второй, не менее важной метрологической проблемой наших лабораторий является методическое обеспечение проводимых измерений. В ст..7 п.2 Закона определено, что «Результати
вимірювань можуть бути використані у сфері законодавчо регульованої метрології за умови, що
для таких результатів відомі відповідні характеристики похибок або невизначеність вимірювань». Во-первых, это не значит, что другие метрологические характеристики и валидация
(аттестация) методикам измерений не нужны. Во-вторых, полагаю такую норму временной,
переходной, поскольку европейская метрологическая система давно перешла исключительно
к понятию неопределенности. На мой взгляд аналогичная ситуация с поверкой и калибровкой
средств измерительной техники. Со временем мы придем к одной объединенной процедуре калибровки. Согласно ст.7 п.3 Закона «Методики вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології, що є обов’язковими до застосування, визначаються в нормативно-правових актах або в
нормативних документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах». Означает ли это, например, что если методика не упомянута в перечне приложения 5 к ДСанПіН 2.2.4171-10, то лаборатория водоканала не имеет права ее использовать? Думаю, что любая лаборатория должна иметь право выбора методического обеспечения. Обязательными должны быть
критерии, предъявляемые к самим методикам. Все это предполагает несколько иное понимание
и отношение к методикам измерений.
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К ВОПРОСУ О КОРРОЗИОННОМ РАЗРУШЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Волков В.Н., Пилиграмм С.С., Алейникова А.И.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

В данной статье рассмотрено понятие коррозии, представлена классификация коррозионных
процессов. Выявлены виды коррозии, которым наиболее подвержены сети питьевого водоснабжения.
Ключевые слова: коррозионные процессы, сети водоснабжения, трубопровод, блуждающие
токи, микробиологическая коррозия.

ДО ПИТАННЯ ЩОДО КОРОЗІЙНОГО РУЙНУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ
ВОДОПОСТАЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Волков В.М., Піліграм С.С., Алейникова А.І.
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

У даній статті розглянуто поняття корозії, подано класифікацію корозійних процесів. Виявлено
види корозії, яким найбільш схильні до мережі питного водопостачання.
Ключові слова: корозійні процеси, мережі водопостачання, трубопровід, блукаючі струми, мікробіологічна корозія.

TO THE QUESTION OF CORROSIVE DESTRUCTION OF WATER PIPELINES
IN THE PROCESS OF LONG-TERM OPERATION
V.N. Volkov, S.S. Piligram, A.I. Aleinikova
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkov, Ukraine

The article describes the essence of pipeline corrosion and a classification of water corrosion processes.
Identified types of corrosion, where most of the network of drinking water.
Key words: corrosion processes, water supply networks, pipeline, stray currents, microbiological
corrosion.

Постановка проблемы и актуальность исследования. Решение научно-технической проблемы, направленной на разработку высокоэффективных ресурсосберегающих технологических процессов и материалов в процессе эксплуатации подземных коммуникаций водопровод
ного хозяйства, методов повышения их эксплуатационной долговечности, имеющей важное
отраслевое значение, представляет собой актуальную задачу. Современные распределительные
системы водоснабжения являются одними из ключевых элементов жизнеобеспечения города. В
связи с повышенными требованиями к качеству питьевой воды [1, 2, 3], устойчивости и бесперебойности работы инженерных коммуникаций заставляют обратить пристальное внимание на
проблему внутренней коррозии трубопроводов водоснабжения.
Строительство и проектирование наружных систем водоснабжения городов Украины пре
имущественно осуществлялось в период массового строительства без должного учета требований надежности по применяемым материалам и организационно-технических возможностей
эксплуатационных организаций [4]. Основными материалами труб распределительных систем
водоснабжения городов являются сталь и чугун. Многообразие условий эксплуатации трубопроводов обуславливает различные виды и причины их повреждений, одной из наиболее существенных является коррозия. Стоимость системы подачи и распределения воды составляет примерно
50-70% ее себестоимости, как следствие снижение количества повреждений от коррозионных
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процессов является приоритетным вопросом функционирования предприятий водопроводного
хозяйства в условиях высокого материального износа и ограниченных финансовых ресурсов.
Целью данного исследования является анализ коррозионных процессов трубопроводов
водоснабжения, влияющих на надежность их эксплуатации.
Изложение основного материала. Одной из главных причин возникновения аварийных ситуаций, а также выхода из эксплуатации отдельных участков или целых трубопроводных систем
является коррозия [4]. Линейные части сетей водоснабжения, стальные отводы и переходы, не
проявляющие устойчивость к коррозии, быстро выходят из строя, значительно сокращая сроки эксплуатации трубопровода (рис.1). Исследования вопросов коррозионных процессов трубопроводов, а также пути их решения изложены в работах Петросова В. А. [5], Терентьева В. И. [6],
Алимова В.И.[7].

Рисунок 1 – Коррозионное разрушение трубопровода водоснабжения
(стальная труба DN300, объект реконструкции по пр. Науки, г. Харьков).
Коррозия (от лат. corrosio – разъедание) – это самопроизвольное разрушение металлов в
результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой [8].
Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде [7]. Коррозионные
процессы классифицируют по механизму взаимодействия металлов с внешней средой, по виду
коррозионной среды и условиям протекания процесса, по характеру коррозионных разрушений
(табл. 1) [9].
Таблица 1 – Классификация коррозионных процессов
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Около 28% трубопроводов от общей протяженности сетей водоснабжения г. Харькова выполнены из стали, около 70% приходится на чугун [10]. Нарушения в подаче и распределения
воды в сети связаны главным образом с авариями на линейной части. Основными причинами
повреждений водопроводных сетей являются: низкое качество труб при их значительном сроке
службы, интенсивная внутренняя и внешняя коррозия и др. [4, 5].
Как отмечено в работах [9], коррозионное разрушение трубопроводов чаще всего вызвано воздействием блуждающих токов, возбуждаемых электрифицированным рельсовым транспортом.
Аномально высокие скорости разрушения имеют участки трубопроводов, расположенные вблизи
рельсовых путей и районных тяговых подстанций (рис. 2). Также причиной возникновения коррозионного разрушения труб, в связи различной степенью диффузии кислорода вдоль сооружения,
являются макрогальванопары (участки с различным электродным потенциалом) (рис. 3).

Рисунок 2 – Схема возникновения блуждающих токов от электрифицированного транспорта:
1 – тяговая подстанция; 2 – нагрузка; 3 – контактная сеть; 4 – рельсовая сеть;
5 – трубопровод; 6 – повреждение изоляции трубопровода.

Рисунок 3 – Принцип образования коррозионных участков.
В процессе эксплуатации водоводы инкрустируются отложениями солей, различными биологическими структурами, ржавчиной. Данный процесс приводит не только к снижению эффективности функционирования водораспределительной системы, но и к ухудшению качества
воды, изменению ее состава.
Исследования биохимической коррозии внутренней поверхности водоводов свидетельствуют о том, что чем дольше труба была в эксплуатации, тем более разнородным и сложным становится слой нароста и тем труднее характеризовать реакции продуктов коррозии [5]. На рис.
4 видно, что на внутренней поверхности действующих магистральных водоводов имеются макрошероховатости различной формы, разной высоты и ширины, напоминающие сталактиты. В
сухом виде они представляют собой бурую рыхлую пористую массу плотностью 1,4–1,6 г/см³, с
открытой пористостью 51–55%, с водопоглощением 33–39% [5].
Основными причинами микробиологической коррозии являются:
1) выделение коррозионно-агрессивных продуктов жизнедеятельности (метаболитов) и изменение рН среды при развитии бактерий;
2) создание условий для появления пар дифференциальной аэрации и возникновения концентрационных ячеек на поверхности металла;
3) непосредственное участие бактерий в процессе коррозии;
4) разрушение защитных покрытий на металле.
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Рисунок 4 – Инкрустация на внутренней поверхности водовода диаметром 1200 мм в г. Харькове
(время эксплуатации водовода 37 лет).
Выводы. Исследования состояния трубопроводов водоснабжения показали, что коррозия
трубопроводов водоснабжения — процесс неизбежный. Службы, осуществляющие эксплуатацию
систем водоснабжения, могут существенно снизить влияние коррозионных процессов таким образом, чтобы обеспечить сохранение работоспособности трубопроводов в течение достаточно длительного времени. Защита трубопроводов от коррозии может быть активной и пассивной. К активным средствам защиты трубопроводов от наружной коррозии относятся электрические методы,
катодная и протекторная защита. При пассивной защите на наружную поверхность трубопроводов
наносят покрытия и изоляцию, при активной – устраняют причины, вызывающие коррозию.
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ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИИ И ДЕМАНГАНАЦИИИ ВОДЫ НА ФИЛЬТРАХ
С ЦЕОЛИТОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ
Кравченко А.В., Панченко Е.С.
ГП «НИКТИ ГХ», г. Киев, Украина

Экспериментально установлена важная роль микроорганизмов в процессах обезжелезивания и, особенно, деманганации воды на фильтрующей загрузке. Доказана целесообразность использования для
промывки фильтров обезжелезивания/деманганации воды, необработанной дезинфектантами.

ОЦІНКА РОЛІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ
ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ І ДЕМАНГАНАЦИИ ВОДИ НА ФІЛЬТРАХ З ЦЕОЛІТОВИМ
ЗАВАНТАЖЕННЯМ
Кравченко О.В., Панченко О.С.
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

Експериментально встановлено важливу роль мікроорганізмів у процесах знезалізнення і, особливо, деманганації води на фільтруючому завантаженні. Доведено доцільність використання для
промивання фільтрів знезалізнення/деманганації води, необробленої дезінфектантами.

EVALUATION OF PHYSICAL-CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROCESSES DURING
IRON AND MANGANESE REMOVAL FROM WATER ON FILTERS WITH ZEOLITE
LOADING
O. Kravchenko, O. Panchenko
SRDTI ME, SE, Kyiv, Ukraine

The significant role of microorganisms in the processes of iron removal and, especially, water demanganation
on filtering loading has been experimentally proved. The expediency of using washwater untreated with
disinfectants for iron and manganese removal filters has been proved.
Введение. На территории Украины практически во всех регионах встречаются подземные
воды с повышенным содержанием железа и марганца. Их концентрация колеблется в широком
диапазоне и иногда достигает 20-30 и 5-6 мг/дм³, соответственно. Согласно действующему в
настоящее время на Украине ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой,
предназначенной для потребления человеком» содержание показателей железа и марганца в воде
установлены на уровне 0,2 (1,0) и 0,05 (0,5) мг/дм³, соответственно (нормативы в скобках могут
устанавливаться при определенных условиях).
Повышенное содержание соединений железа и марганца в воде приводит к ухудшению ее
органолептических показателей (вследствие появления окраски и выпадения осадка) и делает
некондиционной для питьевых целей. Кроме того, длительное потребление загрязненной марганцем воды может приводить к разрушению клеток печени [1].
Известны многочисленные методы очистки воды (как химические, так и биологические) от
соединений железа и марганца, которые различаются по степени технологической надежности,
экономичности, простоты эксплуатации и т.д. [2-6]. Обычно технология обезжелезивания и деманганации предусматривает окисления соединений железа и марганца с последующим отделением образовавшегося осадка на фильтрах. Как окислители могут использоваться кислород,
озон, хлорсодержащие и другие соединения, а для загрузки фильтров - кварцевый песок, цеолит,
кизельгур, марганцевые руды и др. [7]. Хотя такая технология широко применяется в практике
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водоподготовки, процессы, протекающие во время извлечения железа и марганца, остаются недостаточно изученными.
Экспериментальные данные, полученные нами ранее, расширяют представление о вышеуказанных процессах, и позволяют предложить гипотезу о важной роли в них микроорганизмов.
Углубленное изучение роли физико-химических и биологических процессов, которые происходят в слое фильтрующей загрузки при обезжелезивании и деманганации воды, остается актуальным вопросом и сегодня.
Целью работы являлось определение роли физико-химических процессов и микроорганизмов при обезжелезивании и деманганации подземной воды. Исследования проводили путем
фильтрования через слой зернистой загрузки (природный цеолит - клиноптилолит) с предварительной обработкой воды кислородом. Роль микроорганизмов исследовалась сопоставлением
изменения эффективности удаления железа и марганца после промывки фильтра водой, содержащей гипохлорит натрия и без него.
Основная часть. Объектом экспериментов была вода из действующей скважины. Концентрация железа во время проведения экспериментов в исходной воде составляла 6,5 мг/дм³, марганца - 0,33 мг/дм³. Показатели качества приведены в табл. 1.
Таблица 1. Характеристика качества воды

Исследование процесса обезжелезивания проводили на лабораторной установке (рис. 1), которая состоит из аэратора (1), закрытой контактной емкости (2) и безнапорного фильтра (3) с
цеолитовой загрузкой. В аэраторе вода насыщалась кислородом, затем поступала в закрытую
контактную емкость, а затем - в безнапорный фильтр, где в слое фильтрующей загрузки происходило каталитическое окисление соединений железа и марганца и осаждение образовавшихся
гидроксидных соединений железа и оксида марганца (IV).
В ходе исследования на входе и выходе установки определялись средние значения концентрации кислорода, общего
железа и марганца.
Для проверки роли микроорганизмов в процессах обезжелезивания и деманганации была проведена серия экспериментов, которые включали несколько
фильтроциклов с использованием кислорода как окислителя. В одной серии
промывка фильтрующего материала
проводилась очищенной водой, в другом - водой с хлорсодержащим реагентом
(гипохлоритом натрия). Расчеты эффекРис. 1. Лабораторная установка для обезжелезивания: тивности процессов обезжелезивания и
1 - аэратор; 2 - контактная емкость; 3 - безнапорный деманганации с использованием дезинфектанта и без него приведены в табл. 2.
фильтр.
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Таблица 2. Эффективность процессов обезжелезивания и деманганации
с использованием при промывке дезинфектанта и без него

Рис. 2. Эффективность удаления соединений железа:
1 – с использованием при промывке гипохлорита натрия; 2 - без использования гипохлорита
натрия; I, II, III, IV – номера фильтроциклов
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По экспериментальным данным были построены зависимости, иллюстрирующие изменение
эффективности удаления железа и марганца при промывке фильтра водой с гипохлоритом натрия и без него (рис. 2-3).

Риc.3. Эффективность удаления соединений марганца:
1 – с использованием при промывке гипохлорита натрия; 2 - без использования гипохлорита
натрия; I, II, III, IV – номера фильтроциклов
Анализ рис. 2,3 полностью подтверждает приведенную выше гипотезу о значительной роли
микроорганизмов в процессах обезжелезивания и деманганации воды. Так, эффективность и деманганации и обезжелезивания в первом фильтроцикле нарастала до максимума, который для
железа составлял примерно 8 ч, для марганца - 18 ч.
В конце каждого фильтроцикла на кривых эффективности удаления железа (рис. 2) наблюдалось снижение эффективности очистки, обусловленное насыщением фильтрующей загрузки
(которое собственно и является причиной необходимости ее периодической промывки). Как показали результаты экспериментов, эффективность обезжелезивания после промывки фильтра
зависела от наличия или отсутствия в промывной воде дезинфицирующего реагента. В присутствии дезинфектанта формы кривых в каждом фильтроцикле были аналогичными, а именно,
сначала эффективность была очень низкой, а затем в течение 8 часов увеличивалась. При отсутствии дезинфектанта в промывной воде эффективность после промывки сначала была не высокой, но восстанавливалась полностью уже в течение первых четырех часов. Это можно объяснить только значительной ролью микроорганизмов в процессе обезжелезивания: в первом
фильтроцикле происходило постепенное наращивание количества микроорганизмов, и по мере
их накопления эффективность обезжелезивания росла. Обработка дезинфектантом во время
промывки приводила к гибели микроорганизмов и, следовательно, в следующем фильтроцикле
их наращивание должно было повторяться (из-за чего в начале эффективность очистки была
низкой). При промывке без дезинфектанта численность бактерий в слое фильтрующей загрузки
уменьшалась (их некоторое количество выносилось с промывной водой), но значительная часть
оставалась в слое фильтрующего материала. Поэтому эффективность обезжелезивания в начале
второго и последующих фильтроциклов практически не снижалась.
Еще более показательна роль микроорганизмов при деманганации воды (рис. 3). Если при
использовании промывной воды с дезинфектантом фактически повторялась картина первого
фильтроцикла, то при промывке без реагента в каждом фильтроцикле наблюдалось постепенное увеличение эффективности деманганации. Учитывая, что гипохлорит натрия является недостаточно сильным веществом для окисления соединений марганца, такое его значительное
влияние объясняется ничем иным, как дезинфицирующим действием.
То есть, в случае, когда фильтрующая загрузка промывается водой без дезинфектанта, биомасса бактерий, способных окислять марганец, полностью не вымывается. В присутствии де79
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зинфектанта активность бактерий подавляется, что приводит к низкой эффективности процесса деманганации в целом.
На следующем этапе эксперимента измеряли концентрацию сульфатов, нитратов и аммония
на входе и на выходе из установки. Содержание нитратов практически не изменилось (на входе –
9,7 мг/дм³; на выходе – 10 мг/дм³). Концентрация сульфат-ионов и аммония уменьшилась с 23
до 19 мг/дм³ и с 0,21 до 0,11 мг/дм³, соответственно.
Поскольку сульфат-ионы обычно не задерживаются в фильтрующей загрузке, их уменьшение
можно объяснить наличием в воде сульфат-редуцирующих бактерий. Эти бактерии, по нашему
мнению, могут способствовать окислению железа наряду с растворенным кислородом. Снижение содержания аммония, который является источником азота для развития микроорганизмов,
также дополнительно свидетельствует о жизнедеятельности бактерий.
Низкая эффективность обезжелезивания в начале фильтроцикла (2-12ч) обычно объясняется отсутствием на поверхности зерен фильтрующего материала особой каталитической пленки
(из гидроксидных соединений железа), которая интенсифицирует процессы окисления и удаления из воды железа при фильтровании [7]. По мере накопления соединений железа в фильтрующей загрузке каталитическая активность увеличивается, что и приводит к повышению эффективности всего процесса обезжелезивания.
В то же время полученные нами результаты и, в частности, данные по снижению концентрации сульфатов, позволяют иначе объяснить эти процессы. Низкая эффективность очистки «промытой» фильтрующей загрузкой связана не только с постепенным накоплением гидроксидних
соединений железа, а и со временем, необходимым для образования достаточного количества
колоний микроорганизмов, способных играть значительную роль в обезжелезивании.
Подтвердить или опровергнуть гипотезу о роли микроорганизмов в процессе удаления из
воды соединений железа можно путем проверки изменения величины общего микробного числа (ОМЧ) в промывной воде фильтров. Поэтому, на следующем этапе экспериментов измерялся
именно этот показатель (результаты анализов приведены в табл. 3).
Таблица 3. Изменение ОМЧ при промывке фильтра

Фильтроцикл, час

12
24
48
60

Общее микробное число,
КУО/см3

300
2000
4500
4300

Как видно из приведенных данных, величина ОМЧ увеличивалась с ростом продолжительности фильтроцикла, а после 48 часов и более – стабилизировалась.
Если сравнить эти данные с рис. 2, то примерно такое же время отвечает переходу к стабильно эффективному процессу очистки воды от железа. Это подтверждает, что при удалении из
воды высоких концентраций соединений железа значительную роль играют именно микроорганизмы.
Заключение. Показано, что промывка фильтрующей загрузки водой с гипохлоритом натрия
приводит к предотвращению развития микроорганизмов, что, в свою очередь, негативно влияет на удаление соединений железа и марганца в первые часы фильтроцикла; промывка водой
без дезинфектанта такого негативного влияния не создает.
Экспериментально определено, что поскольку время, необходимое для наращивания биомассы бактерий, способных удалять марганец, длиннее фильтроцикла, применение для промывки
воды с дезинфектантом не позволяет осуществить достаточно глубокую очистку от соединений
марганца.
Все вышеприведенные факты свидетельствуют о значительной роли микроорганизмов в
процессах обезжелезивания и особенно деманганации воды на фильтрующей загрузке.
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В течение фильтроцикла установлено снижение концентрации сульфатов, что указывает на
возможное участие сульфат-редуцирующих бактерий в процессе обезжелезивания воды.
С практической точки зрения, полученные результаты показали целесообразность использования для промывки фильтров обезжелезивания/деманганации воды, необработанной дезинфектантами.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДАЛЕННЯ АМОНІЮ З ПИТНОЇ ВОДИ
Кравченко О.В., Панченко О.С.
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

У статті наведено огляд можливих технологій видалення сполук азоту із питної води. Увагу зосереджено на біотехнологіях, а саме – на застосуванні біофільтрів. Представлено основні групи
організмів, здатних окислювати сполуки азоту при підготовці питної води.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ АММОНИЯ ИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Кравченко А.В., Панченко Е.С.
ГП «НИКТИ ГХ», г. Киев, Украина

В статье приведен обзор возможных технологий удаления соединений азота из питьевой воды. Внимание сосредоточено на биотехнологиях, а именно на применении биофильтров. Представлены основные группы организмов, способных окислять соединения азота при подготовке питьевой воды.

MODERN TECHNOLOGIES OF AMMONIA REMOVAL FROM DRINKING WATER
O. Kravchenko, O. Panchenko
SRDTI ME, SE, Kyiv, Ukraine

The article gives an overview of possible technologies for removal of ammonia compounds from drinking
water. Attention is focused on biotechnology, namely the use of biofilters. The main groups of organisms
capable of oxidizing nitrogen compounds during drinking water treatment are presented.
Вступ. До найбільш розповсюджених компонентів підземних вод, що виводять їх із розряду кондиційних для питного водопостачання, належать азотовмісні речовини (іони амонію NH4+, аміак NH3,
нітрати NO3-, нітрити NO2-).
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) амоній у питній воді не спричиняє
шкідливої дії на здоров’я населення, тому для нього не можуть бути розраховані рекомендовані концентрації. Проте, він може впливати на процес знезараження води, окислюватися до нітритів у системах розподілення води, а також призводити до появи неприємних запахів та присмаків води.
У Директиві Ради 98/83/ЄС «Про якість води, призначеної для споживання людиною» параметричне значення для амонію у питній воді встановлено на рівні 0,5 мг/л, для нітратів – 50 мг/л,
для нітритів – 0,5 мг/л. В Україні згідно із чинними ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною» вміст амонію встановлено на рівні ≤0,5 (2,6) мг/дм³,
нітратів - ≤50 мг/дм³, нітритів - ≤0,5 (0,1) мг/дм³ (нормативи, зазначені у дужках, можуть встановлюватись для певних умов). У Керівництві ВООЗ для нітратів (NO3-) рекомендована величина знаходиться на рівні 50 мг/л, для нітритів (NO2-) – 3 мг/л. Обмеження концентраційного рівня вказаних
сполук пов’язано з їх здатністю викликати метгемоглобінемію у дітей, яка призводить до ціанозу
та асфіксії.
До основних джерел появи у воді сполук азоту найчастіше відносяться біологічна деструкція азотовмісних органічних речовин, змиви з територій сільськогосподарських підприємств, де застосовуються амонійні добрива, тощо.
У теперішній час застосовувані у світовій практиці водопостачання технології видалення з води
азотовмісних сполук ґрунтуються на фізико-хімічних методах, зокрема адсорбційних, або біохімічних – з використанням біофільтрів. Біологічне видалення амонію в Україні практично не застосовується у зв’язку з технологічними труднощами організації процесу та його невисокою ефективністю.
Метою статті є огляд існуючих у зарубіжній практиці водопостачання перспективних технологій
видалення з води сполук амонію та оцінка можливості їх застосування в нашій країні.
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Фізико-хімічне видалення амонію. Фізико-хімічне видалення амонію засноване на процесі його
сорбції на неорганічних сорбентах, наприклад, на природних цеолітах. Проте застосування цих методів обмежено через необхідність проведення регенерації цеоліту після досягнення його сорбційної
ємності.
Біологічне видалення амонію. Біологічне очищення води від сполук амонію почали застосовувати у європейських країнах з 1990-х років і на даний час ці способи активно досліджуються вченими [1].
Біологічна нітрифікація зазвичай є двоетапним процесом, в якому відбувається послідовне окиснення аміаку до нітритів і далі – до нітратів. Біоценози мікроорганізмів, здатних до окиснення аміаку та нітритів, закріплюються на завантаженні біофільтрів. В деяких роботах також досліджувались
можливості поєднання фізико-хімічних методів з біологічними.
Так, наприклад, у роботі [2] вивчено процес одночасного видалення заліза, марганцю та амонію
із підземної води при застосуванні системи мембранного біореактору, покращеного порошкоподібним активованим вугіллям (ПАВ). Система показала високу ефективність з видалення означених полютантів. Пористе ПАВ виступало контактним середовищем для окиснення заліза, потім частинки
видалялись ультрафільтрацією. Амоній та марганець одночасно видалялись біореакторі тому, що рівень розчиненого кисню був достатнім для початку біологічного окиснення. Автори зазначають, що
марганець- (Leptothrix, Pseudomonas, Hyphomicrobium and Planctomyces) та амонійокиснюючі (Nitrospira,
Nitrosomonas) бактерії грали ключову роль при видаленні амонію та марганцю.
Використання штамів Acinetobacter Y7 і Y16, обидва є штамами нітрифікуючих гетеротрофних
бактерій, для заселення фільтрів, завантажених гранульованим активованим вугіллям, виявилось
ефективним при видаленні амонію із питної води при низькій температурі (8 та 2°C). Кількість видаленого амонію була у 2,8-4,0 рази вище, ніж при використанні фільтру із ГАВ, не заселеного бактеріями. Синергетичний ефект використання штамів Y7 і Y16 був причиною високої ефективності
видалення амонію при низьких температурах [3].
Здатність до спільного видалення амонію та органічних речовин досліджено у [4] з використанням гібридного гетеротрофного/автотрофного/біологічно активованого вугілля реактора та доведено його ефективність.
Як зазначають автори у [5] на даний час в європейських країнах досить часто застосовується біологічне видалення нітратів, як гетеротрофне, так і автотрофне за допомогою біофільтрів. Основними
джерелами вуглецю для гетеротрофної денітрифікації є метанол, етанол та оцтова кислота. Метанол
є дешевим, але має токсичний ефект, тому використання етанолу стає все більш популярним. Вода
після очищення за допомогою гетеротрофної денітрифікації, потребує додаткового доочищення для
усунення залишкового джерела вуглецю і для видалення небажаних органічних речовин, які можуть
спричинити мікробний ріст у розподільній мережі.
Автотрофна денітрифікація не потребує органічного вуглецю та неорганічних сполук як джерела
вуглецю. Вода після автотрофної денітрифікації також потребує подальшої обробки для дегазації і
для видалення біомаси.
Швидкість росту автотрофів нижча, ніж гетеротрофів; таким чином, виробництво шламу є низьким, але ефективність видалення нітратів також нижча. Контроль за автотрофною денітрифікацією є
більш складним, ніж за гетеротрофною через наявність трьохфазового процесу.
Біокінетична поведінка видалення амонію була досліджена на різній глибині завантаження швидкого піщаного фільтра для очищення підземних вод у роботі [6]. Зразки з верхніх, середніх і нижніх
шарів повномасштабного фільтра піддавали дії розчинів з різними контрольованими концентраціями амонію в безперервному потоці. Ефективність видалення амонію у верхньому шарі була в 10 разів
вище, ніж у середньому та нижньому шарах, відповідно до розшарування бактерій, що окислюють
амоній. Щільність бактерій послідовно підвищувалась зі швидкістю видалення амонію, що вказує на
їх роль під час нітрифікації в умовах експерименту. Питома швидкість видалення амонію в нижній
частині фільтру була в 3 рази нижче в порівнянні з верхнім та середнім шарами.
У роботі [7] було показано, що рН впливає на продуктивність біофільтра. Ефективність видалення
амонію становила 85-95%. Після регулювання рН, підкислені біофільтри показали більш високу ефективність видалення NH3, ніж біофільтри з лужним значенням рН. Тому автори роботи рекомендують
встановлювати значення рН трохи вище нейтрального для ефективної роботи біофільтрів.
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У роботі [8] було вивчено роботу повномасштабного біофільтру для видалення аміаку, заліза та
марганцю. Мікробні популяції біофільтру були досліджені за допомогою ПДРФ-аналізу і бібліотеки клонів. Результати показали, що бактерії родів Gallionella, Leptothrix, Nitrospira, Hyphomicrobium і
Pseudomonas є домінуючими в біофільтрі та грають важливу роль у видаленні заліза, марганцю та
амонію. Просторовий розподіл мікробних популяцій по глибині біофільтра продемонстрував стратифікацію видалення вказаних речовин. Крім того, відсутність бактерій, здатних до окислення амонію,
Nitrosomonas, Nitrosococcus і Nitrosospira, в біофільтрі вказує на те, що аміак-окиснюючі археї можуть
бути відповідальні за окислення аміаку до нітритів.
Авторами роботи [9] вивчено, з використанням молекулярних методів, мікробний біоценоз біофільтру, який застосовується при підготовці питної води у південно-західному Огайо. Бактерії родів
Nitrosomonas, Nitrospira, Sphingomonadales і Rhizobiales домінували у бібліотеках клонів. Як зазначено
у роботі, біофільтри ефективно видаляли сполуки азоту: у фільтраті концентрація амонію становила
нижче 0,1 мг/дм³, нітритів – 0,02 мг/дм³, нітратів – 1,11 мг/дм³.
Дослідникам [10] вдалося виділити новий оліготрофний аеробний денітрифікатор із осаду водосховища. Штам ідентифікували як Zoogloea sp. N299 на основі 16S рРНК. Штам N299 показав можливість використовувати нітрати і нітрити, а також аміак як єдине джерело азоту для росту та здатність
до гетеротрофної нітрифікації. При низькому C/N (1,14/1) і високій концентрації розчиненого кисню
(7-8 мг/л) штам N299 мав високі денітрифікуючі властивості та пристосованість до таких умов середовища. Цей штам вважається перспективним для одночасної аеробної нітрифікації і денітрифікації
при очищенні води водосховищ [10, 11].
Штам SFA13, виділений з річки Сунгарі, продемонстрвав здатність перетворювати аміак у азот в
аеробних умовах при низьких температурах. На основі 16S рРНК штам SFA13 ідентифіковано як представник р. Microbacterium. Ізолят мав хорошу здатність до автотрофної нітрифікації з відношенням
0,11 мг NH4+-N/л/год при 5°С. Гранульоване активоване вугілля, заселене виділеним штамом, було
ефективне до видалення амонію з поверхневих вод зі швидкістю 2,68 ± 0,27-3,16 ± 0,25 мг NH4 [12].
Згідно з останніми дослідженням виділяють чотири основних груп мікроорганізмів, здатних до
видалення азотовмісних сполук [13]:
Аміак-окиснюючі археї (АОА). Окислення аміаку відбувається поширеним типом
Crenarcheota. Приклади: Cenarchaeum symbiosum, Nitrosopumilus Maritimus, Nitrososhaera gargensis,
Nitrosocaldus yellowstonii. Вони окислюють аміак до нітритів, але цей механізм дещо відрізняється від
того, який наявний у аміак-окиснюючих бактерій. Накопичуються дані про те, що АОА підходять для
видалення низьких концентрацій аміаку. Тому археї, як правило, найбільш активні в середовищах з
особливо низьким рівнем вільного аміаку.
Аміак-окиснюючі бактерії (АОБ). Найперша група, відкрита Виноградським. Вони є переважно хемолітоавтотрофами, використовують аміак для виробництва енергії і відновник, та діоксид
вуглецю/бікарбонат в якості клітинного джерела вуглецю. Як єдине джерело енергії вони окислюють аміак в нітрити в аеробних умовах, і належать до двох монофілетичних груп в різних класах
протеобактерій. Більшість АОБ, ідентифікованих в ґрунтах, прісній воді, стічних водах і морському
середовищі, належать до сімейства Nitrosomonadaceae, клас Betaproteobacteria, в той час як члени
роду Nitrosococcus - пурпурні сірчані бактерії (сімейство Chromatiaceae) в класі гамма-протеобактерій, які обмежені в морському середовищі. Приклади сімейства Nitrosomonadaceae: Nitrosomonadaceae:
Nitrosomonas europaea, N. eutropha, N. oligotropha, Nitrosospira multiformis.
Гетеротрофні нітрифікатори. Кілька родів хемоорганотрофних бактерій, а також деякі еукаріоти здатні окислювати аміак, гідроксиламіни, різні органічні речовини, і нітрити. На відміну від
хемолітотрофної нітрифікації, гетеротрофна нітрифікація не обов’язково поєднана зі збереженням
енергії, а скоріше пов’язана з повторним окисненням НАДФН в умовах гіпоксії у бактерій (наприклад, Paracoccus pantotrophus), ендогенним диханням у грибів (наприклад, Aspergillus flavus), а також
формою захисту від конкуруючих організмів). Більшість видів бактерій метанотрофів також можуть
окислювати аміак до нітритів з використанням ферментів подібно до АОБ, проте через кометаболізм.
Аннамокс-бактерії. Автотрофні, облігатні анаероби порядку Planctomycetales, які можуть отримувати енергію для росту від окислення амонію в поєднанні зі зменшенням нітриту і виробництва
молекулярного азоту як кінцевого продукту. Нітрит грає подвійну роль: він діє як акцептор електро84
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нів в генерування енергії, і як донор електронів для скорочення викидів CO2 до біомаси. В останньому
випадку нітрит анаеробно окислюється до нітрату, отже, зростання завжди пов’язане з виробництвом
нітратів. Аннамокс-бактерії мають універсальний метаболізм, вони також здатні використовувати цілий ряд органічних донорів електронів і неорганічних акцепторів електронів. Незважаючи на вкрай
низькі темпи росту, останнім часом вони успішно використовуються під час очищення стічної води.
Висновки. Отже, за наведеними у статті даними, для видалення амонію при підготовці питної
води існують фізико-хімічні та біологічні методи. Найактивніше на даний час у європейських країнах
застосовуються біологічні методи, зважаючи на їх високу ефективність та дешевизну порівняно із
фізико-хімічними.
Напрямками для вдосконалення існуючих технологій є виділення нових штамів бактерій, здатних
до видалення сполук азоту із питної води, та підвищення їх ефективності із застосуванням сучасних
методів біотехнології, наприклад, шляхом використання чистих і змішаних культур, мутантних штамів мікроорганізмів та інших прийомів.
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СУЧАСНИЙ СТАН МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Кравченко О.В., Ямко О.Ю.
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

У статті представлено результати дослідження сучасного стану мереж водопостачання та
водовідведення. До того ж, виокремлено загальні тенденції та проблеми, запропоновано можливі
перспективи розвитку в майбутньому.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Кравченко А.В., Ямко А.Ю.
ГП «НИКТИ МГ», г. Киев, Украина

В статье представлены результаты исследования современного состояния сетей водоснабжения и водоотведения. К тому же, выделены общие тенденции и проблемы, предложены возможные перспективы развития в будущем.

CURRENT STATE OF WATER SUPPLY AND WASTEWATER SYSTEMS OF UKRAINE:
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
O. Kravchenko, O.Yamko
SE «NDKTI MG», Kyiv, Ukraine
The article presents the results of a research of the current state of water supply and wastewater systems.
In addition, general trends and problems are identified, and possible prospects for future development are
suggested.
Проблема стану мереж водопостачання та водовідведення є невід’ємною складовою проблем
інфраструктури житлово-комунального господарства України. Роль та значення належного стану системи водопровідно-каналізаційних мереж важко переоцінити. Адже, саме вона є однією
з основних підсистем забезпечення життєдіяльності будь-якого населеного пункту та країни в
цілому.
З проблемою технічного стану підземних комунікацій, до яких відносяться і трубопроводи
систем водопостачання та водовідведення, пов’язана і проблема критичного стану доріг: наша
країна посіла 137 сходинку із 144 у світі за якістю доріг. Як йдеться у звіті про глобальну конкурентоспроможність, розробленому експертами Світового економічного форуму, якість доріг
в Україні оцінили у 2,3 бали з 7. Ситуація зі станом мереж водопостачання та водовідведення
також наближується до критичної позначки.
Дана стаття має за мету окреслення проблем стану водопровідно-каналізаційних мереж, їх
оцінка та визначення підходів до вирішення нагальних проблем.
Характеризуючи сучасний стан систем водопостачання та водовідведення, слід зауважити,
що найбільш інтенсивне будівництво інфраструктури систем проводилось із середини 50-х до
другої половини 80-х років ХХ століття.
В цей період велася інтенсивна розбудова міст, а разом з тим освоєння нових водозаборів,
будівництво водопровідних і каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд. При цьому для прискорення та здешевлення будівництва приймались не найкращі проектні рішення та
спрощувалась технологія.
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Так, при будівництві водопровідних мереж різко збільшилася частка сталевих труб. Ситуація
ускладнилася тим, що сталеві трубопроводи будувались переважно без будь-якої внутрішньої
ізоляції, а станції стабілізації та катодного захисту в більшості випадків не працюють.
При будівництві чавунних трубопроводів із-за відсутності достатньої номенклатури фасонних частин, в місцях установки арматури, розгалужень, під’єднань та поворотів монтувались
сталеві «вставки». В результаті чавунні трубопроводи при відносно високій довговічності самих
труб мають безліч ділянок із незначним терміном експлуатації, що різко знижує надійність їхньої роботи.

Ще однією суттєвою проблемою при експлуатації водопровідних мереж є незадовільний
стан водопровідної арматури. Якість запірної, регулюючої, запобіжної та водорозбірної арматури, особливо засувок, настільки низька, що для ліквідації аварій або локалізації витоків при
незначних пошкодженнях перекриваються цілі райони або навіть зупиняються насосні станції. І
така ситуація характерна практично для усіх підприємств.
Станом на 2015 рік протяжність мереж водопостачання та водовідведення в Україні становила 106,374 та 37,404 тис. км відповідно, з них ветхих та аварійних: водопровідних – 36,185 тис.
км або 34% , каналізаційних – 12,749 тис. км або 34%. Порівняно з 2014 роком в цілому по країні
відбулося зменшення протяжності ветхих та аварійних мереж водопостачання – на 3698 км або
на 3,4% та збільшення протяжності ветхих та аварійних мереж водовідведення – на 459 км або
на 3,6%. За період 2005-2011 років щорічно збільшується в середньому протяжність ветхих та
аварійних мереж: водопровідних – на 1350 км або на 0,9%, каналізаційних – на 400 км або на
0,9%. При цьому починаючи з 2012 року, дана тенденція змінилась: водопровідні мережі – зменшення численності аварійних мереж в середньому на 1,2%/рік, каналізаційних – збільшення чисельності на 0,67%/рік.
Найбільш проблемними є: Луганська область, де питома вага ветхих та аварійних мереж
водопостачання становила 52%; у чотирьох областях (Дніпропетровська, Кіровоградська, Харківська, Львівська) та у м. Київ цей показник становив від 41 до 47%; ще у шести областях знаходився в діапазоні – від 30 до 40%; лише у чотирьох областях – був менше 20%. Щодо реноваційних робіт у системі розподілення питної води, то їх рівень залишився вкрай низьким – лише
у Чернівецькій області було замінено 9,1% водопровідних труб від тих, що потребували заміни, а
у Закарпатській області – 5,6%.
Аварійність на водопровідних мережах дуже різнилась по окремих областях у 2015 році: найбільша кількість аварій мала місце у Луганській та Херсонській областях – 9,3 та 6,7 аварій на 1
км мережі; найменша – у Сумській та Чернівецькій областях – 0,28 та 0,32 аварій на 1 км мережі,
відповідно.
Згідно зі статистикою щороку трапляються 260 аварій на кожні 100 км українських
трубопроводів, що призводить до втрат води в мережах, які у 2015 році склали 3985,38 тис.м³
або 23,1% від поданої води в мережу. Чинниками, що впливають на обсяг технологічних витрат
та втрат води в мережах є: матеріал та діаметр трубопроводів, строк експлуатації, ступінь зносу мереж.
Крім того, зростання рівня ветхих та аварійних мереж призводить до збільшення кількості
аварій та значних витрат на проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Невчасне проведення заходів щодо оновлення мереж може призводити до негативних наслідків, а саме:
через старіння основних фондів збільшуватимуться витрати виробництва послуг, знижуватиметься рівень безпеки під час експлуатації;
збільшення кількості аварій спричинятиме підвищену загрозу санітарно-епідемічної небезпеки;
знизиться якість послуг, зростатиме незадоволення споживачів;
підвищуватиметься рівень забруднення підземних та поверхневих вод, погіршуватиметься екологічний стан довкілля, тощо.
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Темпи заміни ветхих та аварійних мереж в середньому за останні роки склали 0,3-0,5%, середньорічне зростання рівня ветхих та аварійних мереж – 0,9-1,0%.
Таким чином, для покращення технічного стану та надійності експлуатації мереж централізованого водопостачання та водовідведення необхідно:
• провести інвентаризацію мереж, переоцінку їх вартості з встановленням реальних строків їх подальшого використання;
• розробити схеми оптимізації роботи централізованих систем водопостачання та водовідведення з обов’язковим проведенням гідравлічного розрахунку систем розподілення
води;
• сформувати довгострокові інвестиційні програми з урахуванням заміни мереж та запірної арматури;
• забезпечити щорічні обсяги заміни мереж на рівні, не нижчому за амортизацію.

Сума коштів на заміну десятків тисяч кілометрів ветхих та аварійних водопровідних і каналізаційних мереж вимірюється мільярдами гривень. Враховуючи, що такі обсяги інвестування
можливі лише за підтримки з боку держави, є нагальна потреба у фінансуванні заходів щодо
планомірної реконструкції мереж водопостачання та водовідведення у рамках державних програм розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, місцевих екологічних програм та
програм соціально-економічного розвитку за рахунок бюджетів усіх рівнів, кредитних ресурсів,
приватного капіталу, міжнародних грантів, власних коштів підприємств.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Оглобля О.І., Краток С.М.
Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут
«УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

Розглядаються сучасні підходи, що впроваджуються при проектуванні об’єктів водопостачання
та водовідведення. Аналізується стан нормативної бази для їх реалізації. Визначаються пріоритетні напрями для розвитку нормативної бази.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Оглобля А.И., Краток С.Н.
Украинский государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский
институт «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина

Рассматриваются современные подходы, которые внедряются при проектировании объектов
водоснабжения и водоотведения. Анализируется состояние нормативной базы для их реализации. Определяются приоритетные направления для развития нормативной базы.

MODERN TENDENCIES OF WATER SUPPLY AND DRAINAGE OBJECTS DESIGN
Ohloblia O.I., Kratok S.M.
Ukrainian State Research, Design and Exploring Institute
«Ukr RDIwaterchannelproject», Kyiv, Ukraine

The paper considers modern approaches, which are introduced in design of water supply and drainage
objects. The state of normative base for their realization is analyzed. The priority tendencies for development
of normative base are determined.
Проблема питної води в Україні – загальнонаціональна і комплексна. Використання та збереження водних ресурсів в державі регулюється нормативно-правовими актами. Основним документом у цій галузі є Водний кодекс України. На вирішення окремих питань охорони водних
об’єктів, забезпечення сталого постачання води задовільної якості спрямовані ряд загальнодержавних програм, законів і законодавчих норм, ухвалених в Україні: Загальнодержавна програма
розвитку водного господарства, Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2006-2020
роки, Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини», Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»,
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».
Зокрема, у Загальнодержавній програмі «Питна вода України» на 2006–2020 роки визначені засади державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою згідно з Законом
України «Про питну воду та питне водопостачання», але, на жаль, зазначені засади носять лише
загальний характер, тому їх реалізація неможлива без розробки науково-методичного апарату
обґрунтування прийнятних управлінських заходів, узгоджених з вимогами забезпечення екологічної безпеки населення, врахування дії факторів, що найбільш суттєво впливають на якість
питної води, та впровадження ринкових умов господарювання.
1. Сучасний науково-технічний рівень та вимоги до проектування об’єктів водопостачання та водовідведення
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В останні роки, внаслідок господарської діяльності, спостерігається різке погіршення стану
основних джерел водопостачання. Незадовільний стан водних об’єктів та застаріле обладнання
водопровідних очисних споруд є головними причинами низької якості питної води. Вже зараз
постало багато гострих проблем соціально-економічного характеру, пов’язаних з вживанням населенням неякісної питної води. За оцінками експертів ВОЗ, близько 70–80% усіх захворювань у
світі пов’язані зі споживанням неякісної води.
Вирішенням даних проблем є удосконалення технологічних процесів очистки питної води з
використанням сучасного обладнання. При проектуванні нових та реконструкції старих водоочисних споруд в Україні все частіше в процесі доочищення почали використовувати мембрані
технології, які дозволяють отримати після очисних споруд воду, що відповідає вимогам ДСанПіН
2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Для стабілізації процесу водопідготовки в теплий період року (з квітня по жовтень) на водопровідних очисних спорудах з поверхневих джерел рекомендується використовувати приаерацію (рис. 1).

Рисунок 1 - Установки для приаерації в роботі
Це дозволяє на початковій стадії зменшити негативний вплив на якість процесу водопідготовки від надходження планктонних мікроводоростей та іншої біоти, а також продуктів їх життєдіяльності - «цвітіння» води.
На сьогоднішній день існує тенденція по заміні метода знезараження питної води газ-хлором
на більш безпечні окисники, такі як озонування, використання гіпохлориту, діоксиду хлору та
інше.
На відміну від поверхневих джерел, що мають значення кольоровості води від 150 до 300 градусів платино-кобальтової шкали, каламутність до 1500 мг/м³, неприємний запах та присмак,
підземні води захищених горизонтів мають незначну каламутність, кольоровість та запах на мінімальних значеннях, хоча часто можуть містити у своєму складі надмірний вміст заліза, марганцю, вуглекислоти та розчинені гази, які погіршують органолептичні показники якості води.
Тому для очистки води з підземних джерел широко використовують швидкі фільтри з удосконаленим завантаженням, що дозволяють ефективно видаляти небажані домішки з води.
Одним з напрямів науково-технічного прогресу є створення маловідходних і безвідходних
технологічних процесів. В області очищення природних і стічних вод таким напрямом є розробки повторного використання води та створення систем водовідведення з мінімальним скиданням стічних вод у водойму.
На сьогоднішній день системи та принципи очистки стічних вод є різноманітними, серед них
значне місце відведено біологічним методам, так як біологічне очищення це, перш за все, деструкція біологічних сполук безреагентним шляхом.
Постійно зростаючі вимоги до ступеню очистки стічних вод призводить до поліпшення схем
очищення та використання новітнього обладнання. Також при проектуванні та реконструкції
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каналізаційних очисних споруд доводиться враховувати специфічні вимоги замовника, викликані відсутністю земельних ділянок, для розміщення «класичних» каналізаційних очисних споруд.
Зменшення площ під каналізаційні очисні споруди досягається шляхом блокування декількох
технологічних процесів в одній споруді, використання новітнього обладнання для зневоднення
осаду (центрифуги, стрічкові фільтр-преси, та інше).
Останнім часом велике розповсюдження отримали локальні очисні споруди, призначені для
очищення побутових і промислових стічних вод (дачі, будинки відпочинку, санаторії, готелі, підприємства харчової промисловості, АЗС, автомийки тощо).
Для біологічного очищення невеликих ставків, які утворюються в результаті господарської
діяльності (будинки відпочинку, санаторії, готелі, підприємства харчової промисловості тощо),
почали застосовувати так звані плаваючі біореактори (рис. 2)

Рисунок 2 – Плаваючі біореактори
Забруднена вода самопливом або за допомогою насоса надходить у біореактор, заповнений
гранульованим завантаженням, яке плаває усередині реактора і на яке налипає велика кількість
бактеріальних колоній. Внаслідок життєдіяльності бактерій забруднення у воді асимілюються,
розкладаються до діоксиду вуглецю, азоту, метану. Частина бактерій гине, їм на зміну приходять
інші, тобто відбувається процес безперервного природного самоочищення води в аеробному й
анаеробному режимах. Фільтрат видаляється самопливом на скидання у відкрите водоймище
(або для знезараження). Надлишковий мул періодично видаляють у фільтрувальні мішки або
зливають на муловий майданчик для використання в подальшому як органічне добриво.
Для очищення невеликих об’ємів каналізаційних стоків, у тому числі на дачних ділянках,
застосовують установки з роздільним очищенням стічних вод (анаеробне–аеробне), так звані
«септики» (рис. 3).

Рисунок 3 - Установки з роздільним очищенням стічних вод
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Інший спосіб очищення стоків – глибоке біологічне очищення. Використовувані при цьому
установки заводського виготовлення (рис. 4) не залежать від типу ґрунту і рівня залягання ґрунтових вод. Найважливішою перевагою установок з глибоким біологічним очищенням є відсутність забруднення ділянки, а відтак необхідності викликання асенізаційної машини. Аераційні
станції глибокого біологічного очищення, на відміну від септиків, не накопичують забруднення,
а здійснюють очищення, ступінь якого досягає 98%. У таких установках біологічне очищення поєднується з процесом дрібно пухирцевої аерації за штучної подачі повітря для окиснення складових стічної води, що прискорює біологічну переробку і підвищує ступінь очищення.

Рисунок 4 - Установка «Лідер»: 1 - септик; 2 - біореактор; 3 - аеротенк 1 го ступеня;
4 - вторинний відстійник; 5 - аеротенк 2 го ступеня; 6 - третинний відстійник
Окрему групу систем автономного аеробного очищення каналізаційних стоків становлять
так звані SBR реактори (SequencingBatchReactor) — новітнє досягнення інженерної думки (рис.
5). У реакторах здійснюється процес переривчастої дрібно пухирцевої аерації за досить складними алгоритмами. На певному етапі їх розвиток стримувався відсутністю мембранних аераторів, оскільки тільки вони надійно працюють в цих системах. SBR реактори забезпечують по
справжньому глибоке біологічне очищення стоків, без запахів. Ступінь очищення наближається
до 98–99%.
У класичному безперервному аеротенку відбувається тільки окиснення органічних забруднень (найважливіша складова очищення). У SBR реакторах кількість операцій збільшена за рахунок аноксидного процесу, який відбувається з припиненням аерації, але за живої аеробної біомаси.
Зокрема, тут проходять реакції з біологічного видалення біогенних речовин (оксидів азоту і фосфору), які неможливі в безперервних аеротенках. Ці реакції відбуваються з участю певних груп
аеробних бактерій. Оскільки їхня концентрація набагато вища (у 200 разів), ніж у біофільтрах, то
й перебіг їх значно інтенсивніший. До того ж умови в SBR реакторах оптимальні для розвитку одноклітинних мікроорганізмів (амеб, коловерток тощо), які поїдають малоактивні бактерії, омолоджуючи тим самим активний мул. SBR можна застосовувати як екологічно замкнену систему:
ступінь очищення стоку дозволяє використовувати очищену воду для поливання, а активний мул,
що утворюється в аеротенку, за своєю структурою дуже схожий на річковий і є цінним добривом.
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Рисунок 5 - Біореактор SBR
Світовий досвід експлуатації SBR показав, що ця технологія забезпечує очищення будь яких
об’ємів стічних вод. Такі реактори ефективно працюють в невеликих селищах і на окремих промислових підприємствах.
Принцип SBR дає змогу досягти показників, що відповідають нормам на скидання у водоймища рибогосподарського водокористування, за відносно невеликих витрат і невеликої займаної
площі, оскільки доочищення є мінімальним. Повністю автоматизована система управління дозволяє змінювати будь які параметри, а отже, й регулювати якість води, що зливається.
Таким чином, для ефективної очистки питної води рекомендується: для поверхневих джерел в літній період року виконувати приаерацію води, як для підземних так і для поверхневих
джерел в якості швидких фільтрів використовувати сучасні компактні фільтри з відповідним завантаженням, енергоефективне насосне обладнання та сучасні мікрофільтри, а також реагенти
(коагулянти, флокулянти). Знезараження питної води рекомендується виконувати озонуванням
з подальшим введенням незначних доз гіпохлориту натрію чи діоксиду хлору для запобігання
вторинного забруднення в водопровідних мережах. При необхідності, для зменшення солевмісту, доцільно використовувати мембранні технології.
Очисні споруди каналізації рекомендується проектувати з урахуванням фізико-хімічного
складу стоків та умов наявності вільних площ під забудову. Сучасні світові технології дозволяють використовувати комбіновані споруди (аеротенки нітро-денітріфікатори, комбіновані пісколовки тощо), що значно зменшує площу під забудову. Використання сучасних установок по
зневодненню осаду (центрифуги, стрічкові фільтр-преси) дозволяють значно економити площі
під забудову, оскільки відпадає необхідність в будівництві мулових майданчиків. Використання
сучасних енергоефективних аераторів, насосного обладнання, повітродувок, механічних решіток значно заощаджує кошти замовника. Використання ультра-фіолетового випромінювання
для знезараження очищених зворотних вод позитивно впливає на довкілля. Дегільментизований (хімічно або термічно) зневоднений осад можливо використовувати у якості добрив в сільському господарстві.

2. Аналіз нормативної бази для реалізації сучасних підходів при проектуванні об’єктів
водопостачання та водовідведення
В Україні з 01.10.2014 р. набули чинності ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування та ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні
мережі та споруди. Основні положення проектування. Перші із них поширюються на проектування централізованих і нецентралізованих зовнішніх систем водопостачання населених
пунктів, окремих груп і одиночних об’єктів промисловості та інших об’єктів народного господарства, другі – на проектування зовнішніх мереж і споруд водовідведення та очищення по93
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бутових, виробничих і поверхневих стічних вод населених пунктів, об’єктів промисловості та
інших об’єктів народного господарства. Державні будівельні норми були розроблені Українським державним науково-дослідним і проектно-вишукувальним інститутом «УкрНДІводоканалпроект», як базовою організацією з науково-технічної діяльності в будівництві за відповідними напрямами.
В розроблених ДБН наведені усереднені норми питомого середньодобового водоспоживання
(водовідведення) (табл. 1), які необхідні для попередніх розрахунків, так як враховують ступінь
благоустрою житлової забудови, фізико-географічного району України та місцеві умови проживання, а не обліковані витрати - в залежності від черги будівництва та кількості жителів у населеному пункті. Вони були визначені на підставі аналізу існуючих на той час будівельних норм
СНиП 2.04.02-84 [1] та СНиП 2.04.03-85 [2], ДБН 360-92** [3] та ДБН В.2.5-64:2012 [4], які між
собою раніше не були узгоджені.
Усереднені норми питомого середньодобового водоспоживання (водовідведення) дозволяють органам самоврядування та проектувальникам в межах зазначеного діапазону обґрунтовано визначати місцеві питомі норми середньодобового водоспоживання (водовідведення) та
встановленими тарифами заохочувати виробників житлово-комунальних послуг до раціонального використання водних ресурсів та пошуку шляхів для зменшення втрат.
Таблиця 1 - Питома середньодобова (за рік) норма водопостачання (водовідведення)

За останні роки, в зв’язку зі значним подорожчанням вартості послуг водопостачання та водовідведення, реальне споживання води в містах з централізованим водопостачання скоротилося, тому на сьогодні постає питання перегляду наведеної в таблиці 1 питомої норми водоспоживання (водовідведення).
Витрати питної і технічної води промислових підприємств (підключені до мереж міського
водопроводу) рекомендовано враховувати по кожному підприємству окремо за фактичними або
проектними даними з обов’язковим аналізом їх загального водогосподарського балансу. При
розташуванні підприємств у промислових утвореннях (промвузлах, промрайонах, промислових
парках) рекомендовано їх водопостачання та каналізування здійснювати шляхом створення для
них загальновузлових мереж і споруд.
При компонуванні будівель та споруд на станціях водопідготовки та очищення стічних вод
рекомендується передбачати можливість здійснення будівництва по чергах та можливість
збільшення їх потужності на перспективу (з урахуванням даних генеральних планів населених
пунктів).
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Крім того, в ДБН В.2.5-74:2013 унормовано:
- зменшення вільного напору у зовнішній мережі водопостачання з 60 м до 45 м, що сприятиме економії енергоресурсів і втрат води;
- застосування фільтрів з плаваючим завантаженням з гранул спіненого полістиролу (зі щільністю порядку 50-100 г/л), які дозволяють працювати з більш забрудненою водою та при більших швидкостях фільтрування, а також спростити регенерацію завантаження, відмовитися від
використання додаткових насосів та ємностей для промивної води;
- схему спрощеного видалення каламутності та бактеріального забруднення води методом
контактної коагуляцію в шарі фільтруючого завантаження, тобто суміщення коагуляції і фільтрування;
- очищення води методом ультрафільтрації, яка дозволяє отримувати якісну воду навіть в
разі короткочасного погіршення її якості у джерелі водопостачання та знизити витрати на реагенти. Цим методом також передбачено, в окремих випадках, без застосування відстійників,
освітлювачів і зернистих фільтрів отримувати якісну воду;
- очищення підземної води від сполук заліза – метод біологічного знезалізнення води;
- очищення води від нітратів методом сорбції з використанням нітрат селективних макропористих сильноосновних смол у Cl-формі або методом нанофільтрації та зворотного осмосу низького тиску;
- очищення підземної води від бору методом сорбції із застосуванням борселективних синтетичних органічних сорбентів з функціональною групою N- метилглюкаміну;
- додатково до існуючих методів знезараження введено знезараження УФ-опромінюванням,
діоксидом хлору, оксидантним газом. Рекомендовано найбільш перспективний комбінований
метод: УФ-опромінювання або ультразвук плюс хлорування;
- для пом’якшення води включено метод нанофільтрації, а для опріснення та знесолення
води - зворотний осмос та електродіаліз.
Після вступу в дію ДБН В.2.5-74:2013 до ДІ ‘УкрНДІводоканалпроект’, як розробника даного нормативного документу, почало надходити багато звернень, що стосувались проектування
систем оборотного водопостачання підприємств, оскільки цей розділ не увійшов до складу ДБН,
так як передбачалося викласти його в окремому нормативному документі. У зв’язку з різними
чинниками на сьогодні розроблення даного документу не розпочато.
В ДБН В.2.5-75:2013 унормовано:
- вимоги з улаштування захисних охоронних зон на каналізаційних мережах з метою попередження травматизму при виникненні провалів в місцях пошкодження склепіння колекторів або
при аваріях на них;
– умови приймання снігу у зимовий період в каналізаційну самопливну мережу;
- проектування вакуумної каналізації; застосування лотків, перекритих решітками або з щілинами, як дощоприймачів; ревізійні колодязі тощо;
- систематизовано вимоги стосовно проектування колекторів, які споруджуються методом
щитової проходки або гірничим способом;
- розширено застосування поліетиленових труб, в тому числі при будівництві дюкерів;
- запропоновано влаштування регулюючих резервуарів біля каналізаційних насосних станцій, а також регулювання витрати стічних вод на очисних спорудах;
- заборону на скидання у мережу міської каналізації подрібненої органічної частини твердих
побутових відходів після їх сортування на сміттєсортувальних станціях.
В міські та селищні системи каналізації надходять змішані стічні води від населення та промислових підприємств, інших об’єктів. На даний час в Україні немає узагальнених наукових і статистичних даних стосовно забруднюючих речовин у сучасних господарсько-побутових стічних
водах від населення (у перерахунку на одного жителя).
При відсутності фактичних даних щодо забруднювальних речовин в господарсько-побутових водах від населення, допускається при виконанні розрахунків користуватися даними табл.
2, отриманими на основі аналізу вітчизняних наукових досліджень та зарубіжних літературних
даних.
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Таблиця 2 - Кількість забруднювальних речовин на 1 жителя

За зарубіжними літературними даними [5], отриманими за показниками очистки стічних вод
різних держав, навантаження на каналізацію у перерахунку на одного умовного жителя складає:
- кількість стічних вод л/(люд. добу) - від 50 до 400;
- забруднення стічних вод г/( люд. добу): БСК5 - 15-80; ХСК - 25-200; азот - 2-15; фосфор - 1-3.
Прийняті у ДБН показники близькі до середніх показників.
Щодо кількості забруднювальних речовин на одиницю продукції від сучасної промисловості,
які необхідні для розрахунку загальноміських каналізаційних очисних споруд, то по ним в Україні взагалі немає узагальнених наукових і статистичних даних. Це спонукало не поширювати ДБН
на проектування внутрішньо майданчикових і внутрішньо цехових мереж та споруд водовідведення виробничих стічних вод промислових підприємств, для яких в даній ситуації повинні
розроблятися галузеві відомчі нормативні документи та встановлюватись особливі вимоги з їх
очищення або послідовного використання, а також на проектування споруд з переробки та утилізації відходів, що утворюються внаслідок їх очищення.
В розроблених ДБН витрати побутових, виробничих та поверхневих стічних вод з цих підприємств (підключених до мереж міської каналізації) та кількість забруднюючих речовини рекомендовано враховувати для кожного підприємству окремо по кожному випуску з обов’язковим
аналізом проектних або фактичних даних, отриманих від цих підприємств, та їх загального водогосподарського балансу.
Рекомендації ДБН щодо очищення стічних вод та обробки осаду розроблені з застосуванням
поняття «еквівалентне число жителів» (згідно Директиви ради Європи від 21.05.1991 № 91/271/
ЄЕС [6]), яке обчислюється за усередненим максимально добовим сумарним забрудненням по
БСК5 стічних вод, що надходять на очисні споруди, та за умовною нормою забруднень на одного
еквівалентного жителя – БСК5 =60 г О/м³.
З урахуванням європейських рекомендацій в ДБН застосовано принцип поступового збільшення вимог до ступеня очистки стічних вод (спочатку більш жорсткі вимоги застосовуються
до великих об’єктів). Наприклад, при розрахунковій кількості еквівалентних жителів понад 500
додатково до механічної і повної біологічної очистки стічних вод слід передбачати видалення
сполук азоту в процесі нітрифікації-денітрифікації, тоді як видалення також сполук фосфору біологічним методом або з використанням реагенту не є обов’язковим і обґрунтовується в проекті
умовами скидання очищених стічних вод у водойму. Реагентне видалення фосфору рекомендується для очисних споруд при еквівалентній кількості жителів понад 5000.
Крім очищення стічних вод від сполук азоту та фосфору, в ДБН введено можливість застосовувати, при обґрунтуванні, нові процеси і споруди: реактори циклічної дії, мембранні біореактори,
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біоінженерні споруди, біоконвеєри, знезараження стічних вод ультрафіолетовим опроміненням
та озонуванням, знезараження з використанням пересувних установок, термічну утилізацію
осадів, зневоднення осадів з використанням фільтруючих мішків і геотекстильних контейнерів
Geotube тощо.
Таким чином можно зробити висновок, що діючі в ДБН В.2.5-74:2013 і ДБН В.2.5-75:2013 норми відповідають сучасним тенденціям і дозволяють проектувати надійні та безпечні в експлуатації об’єкти водопостачання та водовідведення з впровадженням новітніх технологій, матеріалів та обладнання. Ця теза підтверджується більш ніж трирічним терміном використання вище
зазначених будівельних норм.
3. Пріоритетні напрями науково-технічних робіт в галузі водопостачання та водовідведення

Пріоритетним напрямами науково-технічних робіт в галузі водопостачання та водовідведення є:
- удосконалення технологій водопідготовки з урахуванням змін якості води в джерелі водопостачання;
- удосконалення водопідготовки знезараження питної води з використанням гіпохлориту
натрію, диоксиду хлору та озону;
- розроблення технологічних схем очистки високомінералізованих вод з використанням
мембранної технології;
- дослідження та розробка рекомендацій щодо використання компактних очисних споруд з
суміщенням технологічних процесів;
- удосконалення процесу зневоднення осаду на каналізаційних очисних спорудах з використовуванням ценрифуг та стрічкових фільтпресів;
- розроблення нормативної документації для систем оборотного водопостачання підприємств.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Ю.В. Ярошенко, И.В. Злыдень, Г.В. Приходько, А.В. Тимошенко
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Рассматриваются вопросы особенности эксплуатации гидротехнических сооружений в зимний
период. Приведен опыт внедрения мероприятий по борьбе с обледенением щитовых затворов,
устройство майны перед затворами Печенежского гидроузла КП «Харьковводоканал».
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, гидроузел, щитовые затворы, майна (полынья), насос, поток распределения воды.

ДОСВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

Ю.В. Ярошенко, І.В. Злидень, Г.В. Приходько, А.В.Тимошенко
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Розглядаються питання експлуатації гідротехнічних споруд у зимовий період. Наведено досвід
впровадження заходів по боротьбі з обмерзанням щитових затворів Печенізького гідровузла КП
«Харківводоканал»
Ключові слова: гідротехнічні споруди, гідровузол, щитові затвори, майна, насос, потік розподілу
води.

EXPERIENCE OF OPERATION OF HYDROTECHNICAL STRUCTURES
Y.V. Jaroshenko, I.V. Zliden, G.V. Prihodko, A.V. Timoshenko
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkiv, Ukraine

The questions of the peculiarities of operation of hydraulic structures in the winter are considered. The
experience of the implementation of measures to combat icing of the panel gates of the Pecheniz’ke hydraulic
powerhouse of the Kharkovvodokanal.
Key words: hydrotechnical structures, hydrounit, shield gates, mine (polynya), pump, water distribution flow.
Печенежский гидроузел является одним из важнейших гидротехнических сооружений в системе водоснабжения г. Харькова и Харьковской области [1].
Проект Печенежского гидроузла был разработан в 1956 г. Расчетный форсированный подпорный уровень составляет 102,1 м, исходя из этого уровня, установлена отметка гребня плотины – 104,0 м. Гидроузел регулирует сток верхней части бассейна р. Северский Донец [2].
В результате постройки данного гидротехнического сооружения образовалось Печенежское водохранилище руслового типа полезной ёмкостью 385 млн. м³. Печенежское водохранилище было введено в эксплуатацию в 1963 году и является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Харькова.
В состав Печенежского гидроузла входят следующие сооружения:
• земляная плотина;
• водосброс с каналом отвода;
• донный водовыпуск;
• трубчатый водовыпуск.
Печенежское водохранилище на протяжении многих лет обеспечивает компенсирующее регулирование стока. Режим его работы зависит от требований потребителей, которые берут воду
из нижнего бьефа гидроузла [1, 2].
Водосливная плотина имеет 8 поверхностных водосбросных отверстий шириной 12 м каждый и одно донное водосбросное отверстие шириной 3 м.
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Поверхностные и донные водосбросные отверстия оборудованы пазами, в которых установлены основные плоские затворы.
Основные затворы служат для поддержания нормального подпорного уровня воды в водохранилище и являются частью подпорного фронта гидроузла.
Основными функциями затворов водопропускных отверстий являются [3,4]:
• Поддержание заданного уровня воды в верхнем бьефе путем регулирования пропуска
воды в нижний бьеф.
• Прекращение поступления воды через водозаборные сооружения путем полного закрытия их отверстий.
• Перекрытие отдельных отверстий в случае аварий или на время ремонта сооружений и
гидросилового оборудования.
При эксплуатации затворов в зимний период времени необходимо учитывать возможность
нарушения нормальной работы затворов за счет:
• обмерзание опорноходовых частей, а также уплотнителей;
• примерзание затворов к их порогам;
• намерзание льда на боковых поверхностях быков и устоев;
• намерзание льда на корпусе затвора со стороны верхнего бьефа, что увеличивает их вес;
• возникновение наледей на низовой стороне затвора, что также увеличивает их вес;
• замерзание воды в камерах давления затворов гидравлического действия и системах гидравлического управления затворами;
• Недостаточно хорошей работы обычной смазки в зимний период;
• Возникновения статического давления льда верхнего бьефа на затвор.
Для обеспечения удовлетворительной работы затворов в зимний период приходится принимать специальные меры по предохранению затворов от статического давления льда на них [4].
Согласно типовой инструкции по эксплуатации гидротехнических сооружений [5] затворы
поверхностных водосбросов защищаются от статического давления льда путём поддержания
перед ними майны (полыньи). В большинстве случаев поддержание майны производится методом прорубки прорези льда, что является трудоёмким, ненадёжным и небезопасным методом.
Более эффективным и надежным методом поддержания майны, удовлетворяющим требования безопасности труда на предприятиях, является устройство потокообразования воды перед
затворными щитами [6, 7].
С целью создания майны путём увеличения скорости течения воды перед затворным щитом Печенежского гидроузла на КВ «Донец» (обособленное подразделение КП «Харьковводоканал») было
принято решение изготовить и установить систему подачи и распределения потока воды (рис. 1).

Рис. 1. Схема потокораспределительной установки
1 – насос; 2 – узел распределения напора; 3 – узел фиксации удерживающей штанги; 4 – удерживающая штанга; 5 – технологическая площадка; 6 – уровень воды перед затворным щитом
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Основным элементом конструкции служит глубинный насос 100WQ 60-9-3 (подача – 60 м³/час,
напор – 9 м, максимальная глубина погружения 7 м, мощность – 3 кВт), на который смонтирован
подающий патрубок с распределительной системой (напорный узел). Напорный узел состоит из подающего патрубка и расположенных в верхней части трёх распределительных патрубков, на выходе
которых установлены напорные сопла. Распределительные патрубки расположены под углом 45°
относительно друг друга по горизонтали. Такое расположение патрубков позволит задать направление течению воды вдоль затворного щита, вдоль затворной части (бычка) и под углом 45° в направлении майны (рис. 2).

Рис.2. Схема напорного узла
1 – подача воды от насоса; 2 – направляющие сопла (вдоль затворного щита, вдоль закладной
части затворного щита и под углом 45° в направлении майны)
Удержание насоса с напорным узлом на определённой глубине и под определённым углом
происходит при помощи удерживающей штанги и фиксирующего узла. Удерживающая штанга жёстко закреплена на верхней части насоса и имеет возможность свободного перемещения
(вверх, вниз и вокруг своей оси) в корпусе фиксирующего узла.
В теле штанги выполнены несколько отверстий для фиксатора фиксирующего узла для регулировки необходимой глубины и угла погружения насоса с распределительной системой. Фиксирующий узел жёстко закреплен на технологической площадке закладной части затворного
щита (бычке) [8].
Принцип работы системы заключается в следующем: насос с распределительной системой
погружается в воду и фиксируется на определённой глубине (5-10 см) при помощи фиксирующего устройства. Насос забирает и подаёт воду через распределительные патрубки в трёх направлениях: вдоль затворного щита, вдоль затворной части (бычка) и под углом 45° в направлении
майны. Таким образом, в бассейне пролёта перед затворным щитом создаётся постоянное движение воды, препятствующее образованию ледяного покрова [9, 10].
На сегодняшний день работа системы полностью удовлетворяет требованиям по поддержанию майны при любых погодных условиях.
Кроме того, благодаря внедрению вышеописанной установки повышается уровень безопасности ведения работ на гидроузле по предотвращению обледенения затворов, что к тому же
позволяет значительно уменьшить затраты человеческого труда. Так до внедрения на гидроузле обеспечивали поддержание майны перед щитовыми затворами 4 человека в среднем по 4
часа в сутки. Таким образом, сокращая человеческий труд, достигается значительная экономия
средств за счет сокращения фонда заработной платы.
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Учитывая применение эффективного современного насосного агрегата мощностью 3 кВт, затраты на электроэнергию составляют до 50% от трудозатрат по заработной плате 4 слесарей с
учетом их занятости по поддержанию майны перед затворными щитами и затрат на эксплуатацию оборудования установки.
Применение подобных систем при эксплуатации гидротехнических сооружений в зимний
период является экономически выгодным и технически безопасным мероприятием по обеспечению надёжности работы гидроузла.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИЩЕННЯ МАЛОКАЛАМУТНИХ
КОЛЬОРОВИХ ВОД ФЛОТАЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ
Сироватський О.А., Гайдучок О.Г.
Харківський національний університет будівництва та архітектури,
м. Харків, Україна

Розглядається використання флотаційних методів при очищенні вод поверхневих джерел, які мають малу каламутність і кольоровість, для господарсько-питного водопостачання. Обґрунтовується вибір методу напірної флотації.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧИСТКИ МАЛОМУТНИХ ЦВЕТНЫХ
ВОД ФЛОТАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
Сыроватский А.А., Гайдучок А.Г.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры,
г.Харьков, Украина

Рассматривается использование флотационных методов при очистке вод поверхностных
источников, имеющие малую мутность и цветность, для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обосновывается выбор метода напорной флотации.

EXPERIMENTAL STUDY OF CLARIFICATION LOW TURBIDITY COLOR
WATERS BY FLOTATION METHODS
Syrovatsky O.A., Haiduchok O.G.
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture,
Kharkiv, Ukraine

Using flotation methods in the purification of surface water sources, which have a low turbidity and color,
for portable watersupply, is considered. The choice of the dissolved air flotation method is substantiated.
Обробку води флотаційними методами рекомендується застосовувати при її каламутності до
150 мг/л і кольоровості до 200 градусів за платиново-кобальтової шкалою.
На теперішній час існує ряд методів і конструкцій очисних установок, що дозволяють підвищити ефективність обробки води. До них відносяться коагуляція мінеральними електролітами,
флокуляція синтетичними реагентами, ультра- і мікрофільтрація.
Однак, в сучасних умовах ці методи вимагають високих енерго- і експлуатаційних витрат і
часто не забезпечують зростаючих вимог до якості очищеної води
Сутність флотації полягає в специфічній дії молекулярних сил між бульбашкою газу та часткою. При наближені у воді бульбашки і з гідрофобною поверхнею частки забруднення, тонкий
шар, який їх розділяє, стає нестійким і розривається. Внаслідок цього, короткочасний їх контакт
може призвести до агрегації бульбашки і частки.
До основних теоретичних факторів, які впливають на флотаційний процес, відносяться температура, тиск, час насичення, крайовий кут змочування, розмір і форма частки, а також сили,
які діють на бульбашку та частку під час зближення, приєднання та підняття їх на поверхню.
При підвищені температури води, розчинність (повітря) знижується. Для досягнення максимального ефекту слід прагнути до зниження температури водоповітряної суміші.
Тиск впливає не тільки на кількість повітря, яке розчиняється у воді, але також й на розмір і форму бульбашок. Якщо розмір бульбашки буде малим, то кількість бульбашок, які будуть
утворюватися з перенасиченого розчину, зросте. Також від розміру залежить швидкість піднят-
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тя бульбашки та сила прилипання її до частки, а також траєкторія руху. Так бульбашки, з розмірами менш ніж 0,2 мм, знаходяться в ламінарній області режимів і можуть розраховуватися за
законом Стокса. У бульбашках величиною приблизно 1 мм і більше встановлюється внутрішня
циркуляція, що викликає значне збільшення швидкості підйому.
Крайовий кут змочування показує ступінь змочування водою твердих завислих часток. Чим
більше це значення, тим більш гідрофобна поверхня частки. Отже, збільшується ймовірність
прилипання та утримання на її поверхні повітряних бульбашок.
Розмір і форма завислої частки впливає на швидкість руйнування гідратного прошарку та
видалення води зі щілини. При зіткненні бульбашки з гострокутною часткою це все буде проходити набагато швидше, а ніж з плоскою поверхнею. Таким чином, бульбашки краще прилипають
до часток неправильної форми.
Для перевірки всіх цих параметрів була побудована експериментальна установка очищення
напірною флотацією. Дослідження проводяться на штучній воді. В якості замутнювача використовується синьо-зелена глина, яка дозволяє отримати необхідні розміри часток. Крупність часток
забруднення, які обумовлюють каламутність та кольоровість, знаходиться в межах 10-6 - 10-3 м.
Вихідна вода з баку насосом (з продуктивністю до 40 л/хв та напором до 0,8 МПа) подається в
бак насичення (Wбак насичення= 80 л). Під час транспортування вода насичуються повітрям за
допомогою ежектора. Ежектор, працюючи за законом (рівнянням) Бернуллі, створює в звужуючому перетині знижений тиск водного середовища, що викликає підсмоктування в потік повітря
та інтенсивне перемішування з водою. Після потрапляння в бак насичення, вода насичується
повітрям під тиском 0,4 - 0,8 МПа протягом 5 хвилин. Передбачається подальше регулювання
тиску в баку за допомогою манометру. Це дозволить наситити максимальною кількістю повітрям задану воду.
Насичена водоповітряна суміш направляється у відкритий флотаційний резервуар, який має
циліндричну форму діаметром 200 мм і висотою 2 м. Циліндрична форма зроблена для рівномірного розподілу бульбашок по ширині (або діаметру) резервуару внаслідок чого збільшується
ймовірність зіткнення хоча б однієї бульбашки з однією завислою часткою.
Попередні експериментальні досліди показали перспективність та ефективність запропонованого методу очистки малокаламутних кольорових вод.
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Рассматривается возможность применения дренажных систем скорых фильтров из пористых
волокнистых полимерных материалов для доочистки. Представлены методы исследований и основные результаты.
Ключевые слова: зернистая фильтрующая загрузка, взвешенные вещества, дренажная система,
волокнистые полимерные материалы, математическая модель.

ДООЧИЩЕННЯ ВОДИ НА ПОЛІМЕРНИХ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМАХ
ШВИДКИХ ФІЛЬТРІВ
С.М. Епоян, А.С. Карагяур
Харківський національний університет будівництва та архітектури,
м. Харків, Україна
В.М. Волков
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Розглядається можливість застосування дренажних систем швидких фільтрів з пористих волокнистих полімерних матеріалів для доочищення. Представлені методи досліджень та основні
результати.
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ENERGY PERFOMANCE CONTRACTING AS A MECHANISM OF IMPROVING THE
EFFICIENCY OF ENERGY MANAGEMENT FOR WATER COMMUNAL UTILITIES
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The possibility of using drainage systems of rapid filters from porous fibrous polymer materials for tertiary
treatment is considered. The research methods and main results are presented.
Key words: granular filtering media, suspended solids, drainage system, fibrous polymeric materials,
mathematical model.
На станциях подготовки питьевой воды фильтровальные сооружения являются самыми затратными с точки зрения эксплуатации. Это обусловлено необходимостью периодической регенерации фильтрующей загрузки посредством промывки. Расходы связаны с подачей и обработкой значительного количества промывных вод. Одним из направлений сокращения объемов
необходимой для регенерации воды является увеличение фильтроцикла. Продлить продолжительность работы сооружения в режиме фильтрования возможно за счет применения фильтрующих материалов с высокой пористостью, а также многослойной загрузки [1, 2]. Применение в
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этом ключе зернистых материалов естественного происхождения сталкивается с рядом затруднений. Материал зернистой загрузки должен быть стоек к истиранию, потому что с повышением дисперсности уменьшается пористость (более мелкие частицы располагаются в порах между
крупными). При двухслойной загрузке верхний слой должен иметь меньшую в сравнении с нижним плотность во избежание перемешивания при промывке, но при этом не должен при промывке осуществляться его вынос. Из существующих зернистых материалов сложно подобрать
такие, которые бы удовлетворяли всем требованиям.
В связи с этим актуальным является изучение вопроса о возможности применения пористых
волокнистых полимерных материалов. В работе [3] представлены результаты исследований
по осветлению малоконцентрированной тонкодисперсной суспензии фильтрами из волокнисто-пористого полиэтилена. Показано, что данные фильтры по качеству очистки не уступают
фильтрам с песчаной загрузкой или загрузкой из пенополистирола.
В последнее время в скорых фильтрах все более широко применяются дренажные системы,
выполненные из полимерных пористых волокнистых материалов. Логичным является предложить применять данные устройства не только для задержания частиц загрузки и равномерного
распределения промывной воды, но и для доочистки очищаемой воды после прохождения слоя
зернистой загрузки. Это дает возможность увеличить крупность зернистого слоя, что способствует более равномерному накоплению загрязнений по его толщине. Кроме того, пористые волокнистые полимерные материалы имеют пористость, в 1,5-2 раза превышающую пористость
зернистой загрузки. Также исключается вынос данных материалов при промывке и перемешивание с зернистым слоем.
Обоснование данного технического решения было выполнено с помощью математического
моделирования. Основу модели составляют уравнения: фильтрации, массопереноса взвешенных частиц потоком фильтрующейся жидкости, массопередачи взвешенных частиц из жидкой
фазы в твердую (на поверхность зерен загрузки). Были рассмотрены два варианта фильтрования [4, 5]: с образованием слоя осадка на поверхности пористой перегородки и с постепенным
закупориванием ее пор. Расчеты были проведены для режима, когда поддерживается постоянная производительность. В качестве критерия эффективности выбрано отношение продолжительности работы без промывки фильтра с дренажной системой, используемой для доочистки,
к такому же параметру для фильтра традиционной конструкции.
Расчеты показали, что предложенное решение позволяет увеличить продолжительность
фильтроцикла на 20-50%. Установлено, что доочистка на дренажных системах более эффективна при низких значениях пористости зернистой загрузки. В этом случае кольматация сильнее
оказывает влияние на рост сопротивления загрузки, а перенос части загрязнений на пористую
перегородку это влияние уменьшает. Кроме того доочистка является целесообразной при применении зернистой загрузки с бóльшим эквивалентным диаметром зерен и при правильном
подборе параметров самой перегородки. Уменьшение толщины перегородки или увеличение ее
рейтинга фильтрации при втором варианте фильтрования приводит к уменьшению времени работа фильтра в режиме фильтрования в результате ухудшения качества фильтрата. Увеличение
диаметра зерен зернистой загрузки повышает нагрузку на пористую перегородку, что обуславливает ее быструю кольматацию и уменьшение продолжительности фильтрования.
Для повышения эффективности доочистки на пористых дренажных системах возможны следующие решения:
- выбор материала и конструкции пористого полимерного слоя, допускающие расширение
пористой перегородки при промывке (для уменьшения потерь напора).
- изготовление пористой перегородки с переменным размером (уменьшающимся по направлению фильтрования);
- изготовление многослойной пористой перегородки (первый по направлению фильтрования слой служит для задержания частиц зернистой загрузки и накопления слоя осадка,
второй ‒ для задержания частиц взвеси);
- увеличение площади фильтрации через пористую перегородку путем применения вертикальных элементов.
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Обоснование эффективности данных решений и выявление рациональных значений основных параметров планируется провести с помощью дальнейших экспериментальных и теоретических исследований.
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Рассматривается вопрос использования метода напорной флотации при очистке маломутных
цветных вод поверхностного источника для питьевого водоснабжения. Мировой опыт внедрения
напорной флотации в водоподготовку.
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НАПІРНА ФЛОТАЦІЯ ЯК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ОЧИЩЕННЯ
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Розглядається питання використання методу напірної флотації при очищенні малокаламутних
кольорових вод поверхневого джерела для питного водопостачання. Світовий досвід впровадження напірної флотації в водопідготовку.
Ключові слова: малокалмутні кольорові води, напірна флотація, водопостачання, питна якість,
енергоефективність.

DISSOLVED AIR FLOTATION AS THE EFFICIENCY OF ENERGY METHOD
CLARIFICATION LOW TURBIDITY COLORED WATER FOR WATERSUPPLY
S.M. Epoyan, A.A. Syrovatsky, A.G. Haiduchok
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv, Ukraine

In this article shows using dissolved air flotation method for clarification low turbidity colored water from
surface water resources to potable quality watersupply. World experience in the introduction of dissolved
air flotation in water treatment.
Keywords: turbidity colored water, dissolved air flotation, watersupply, potable quality, energy efficiency.

Актуальність використання флотаційних методів при очищені малокаламутних кольорових
вод полягає в тому, що на теперішній час в Україні практично всі водні об’єкти зарегульовані.
Внаслідок цього, показники якості вихідної води мають низькі значення каламутності (менш
ніж 50 мг/л). При малих швидкостях руху води та під дією сонячних променів, а також через
скид стічних вод і поверхнево-зливогого стоку утворюються органічні сполуки, які зумовлюють
кольоровість поверхневих вод. У багатьох випадках значення кольоровості не перевищує 120
градусів за платиново-кобальтовою шкалою [1].
Погіршення показників вихідної води призводить до того, що водоочисні станції, за існуючими схемами очистки (в багатьох випадках це освітлення води у відстійниках або освітлювачах із
шаром завислого осаду і фільтрування через зернисті фільтри) [2], не можуть якісно очистити
таку воду до вимог Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною» [3]. Для дотримання цих норм потрібно при очищені застосовувати підвищену дозу реагенту - коагулянту або значно збільшити загальний обсяг очисних споруд, що економічно недоцільно.
Сьогодні існує ряд методів і конструкцій очисних установок, що дозволяють підвищити ефективність обробки води. До них відносяться коагуляція мінеральними електролітами, флокуляція
синтетичними реагентами, ультра-і мікрофільтрація [4-6].
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Однак, в сучасних умовах ці методи вимагають високих енерго- і експлуатаційних витрат і
часто не забезпечують зростаючих вимог до якості очищеної води
Сутність флотаційного процесу полягає в специфічній дії молекулярних сил між бульбашкою
та часткою, що викликають злипання у воді газу (повітря) і твердої завислої частки, утворення
на поверхні пінного шару. При наближені у воді бульбашки і з гідрофобною поверхнею частки
забруднення, тонкий шар, який їх розділяє, стає нестійким і розривається. Внаслідок цього, короткочасний їх контакт може призвести до злиття бульбашки і частки, а під дією підйомної сили
агрегат, що утворився, буде прямувати на поверхню.
Крупність часток забруднення, які обумовлюють каламутність та кольоровість, знаходиться
в межах 10-6 - 10-3 м. Для ефективного видалення таких часток необхідно щоб розміри бульбашок
газу (повітря) знаходилися в межах 10-5 - 10-2 м. Отримати такі розміри можна тільки напірною
або електро- флотаціями. Недоліками електрофлотації є специфічна технологічна схема та великі енергетичні витрати. Саме тому, ми вважаємо, що для ефективного очищення на очисних
станціях краще застосовувати метод напірної флотації.
Принцип напірної флотації полягає в тому, що оброблювану воду під тиском насичують повітрям або іншим газом. Потрапляючи в зону меншого тиску, з насиченою повітрям води виділяються дрібні бульбашки, які закріплюють на собі частки забруднень і підіймають їх на поверхню
флотаційної установки з подальшим видаленням скребковим механізмом [7,8].
За кордоном з початку 90-х років вона широко застосовується для очищення води до питної
якості [9].
У Великобританії пілотні випробування напірної флотації почалися в 1970-х роках. Вони
продемонстрували ефективність процесу при очищенні води, що містить водорості, води з невеликою каламутністю і природними пігментами. Випробування завершилися впровадженням
промислових установок. Перші промислові установки напірної флотації для очистки води від
водоростей почали використовуватися в Нідерландах з 1979 р [9].
У США впровадження напірної флотації при виробництві питної води почалося в 1980-х роках. Розробка відповідних технологій здійснювалася компанією Krofta Engineering Group. В 19861987 роках була запущена в експлуатацію установка продуктивністю 90 000 т/добу. На даний
час в 18 країнах світу (перш за все в Канаді і США) налічується близько 60 великих установок
напірної флотації продуктивністю понад 50 000 т/добу [10].
У Канаді перша установка напірної флотації впроваджена в експлуатацію в 1996 р У 2009 р
завершено будівництво установки в м. Вінніпег продуктивністю 400 000 т/доб. У Нью-Норкс в
процесі будівництва знаходиться установка продуктивністю 1,1 млн. т/добу [11].
Прикладом також може слугувати досвід використання напірного флотатора в схемі очищення питної води у м. Сиктивкар, Республіка Комі, Російська Федерація. Сезонна зміна показників якості води поверхневого джерела, річки Вичегди, значно впливає на процес очищення,
експлуатаційні характеристики очисних споруд та ефективність їх роботи. Фактори, які впливають на ефективну очистку: малакаламутність, високий вміст і неоднорідний склад гумінових речовин, які обумовлюють кольоровість і окиснюваність води, низька температура, низька
лужність води, мала мінералізація. Всі ці властивості води ускладнюють визначення оптимальних режимів реагентної обробки на очисних споруд. Особливо це стосується осінньо-зимового
періоду водопідготовки, коли коагуляція суспензії погіршується через неповноту гідролізу коагулянту, виносу дрібних, легких пластівців з відстійників на фільтри і частоти їх промивання.
Відбувається часткове очищення за показниками кольоровості, окиснюваності, заліза і каламутності, а в очищеній воді міститься підвищена концентрація залишкового алюмінію. Саме
тому впродовж кількох десятиліть, незважаючи на всі вжиті спроби, не вдавалося вирішити
проблему якості питної води.
Після впровадження напірної флотації були зроблені висновки, що питна вода подається споживачеві високої якості, дози реагенту зменшилися, а основні показники відповідають гігієнічним вимогам чинного СанПіН і можна порівнювати з європейськими нормативами. Використання насосів подвійної дії (одночасне насичення води повітрям і транспортування їх у флотаційну
камеру) дозволило домогтися зниження витрат електроенергії [12].

108

ЕТЕВК-2017
Важливою перевагою напірної флотації є ефективне очищення води від діатомових і зелених
водоростей, флагелатів і ціанобактерій, які засмічують фільтри. За результатами дослідів, вчені
встановили, що ефективність очищення води від водоростей Chlorella vulgaris та Cyclotella sp.
склала 90-99,9%. В цілому вважається, що напірна флотація здатна забезпечити ефективність
очищення води 90-99% від різних видів водоростей. При аналогічних умовах ефективність осадження складає 60-90% [13-15].
Таким чином, можна зробити висновок, що метод напірної флотації є перспективним методом очищення води поверхневого джерела для господарсько-питного водопостачання. Він
дозволяє видалити завислі нерозчинні частки, які обумовлюють кольоровість та каламутність
води, і постачати споживачеві воду питної якості. При цьому є можливість використання енергоефективного обладнання, яке дозволить зменшити споживання електроенергії і при цьому не
змінить якості очищеної води.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СМЕСИТЕЛЕЙ ВОДОПРОВОДНЫХ
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Рассматриваются вопросы повышения эффективности работы смесителей водопроводных очистных сооружений. Показана схема усовершенствованного перегородчатого смесителя коридорного типа.
Ключевые слова: водопроводные очистные сооружения, смесители, природная вода, эффективность.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗМІШУВАЧІВ ВОДОПРОВІДНИХ
ОЧИСНИХ СПОРУД
В.А. Яркін
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна
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Харківський національний університет будівництва та архітектури,
м. Харків, Україна

Розглядаються питання підвищення ефективності роботи змішувачів водопровідних очисних
споруд. Показана схема удосконаленого перегородчастого змішувача коридорного типу.
Ключові слова: водопровідні очисні споруди, змішувачі, природна вода, ефективність.

IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF WORK OF MIXERS OF WATER
TREATMENT FACILITIES
V.A. Yarkin
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkov, Ukraine
S.M. Epoyan, G.I. Sukhorukov
Kharkov National University of Construction and Architecture, Kharkov, Ukraine

Questions about increasing effectuality of mixers in the water treatment facilities are considered. Device of
improved mixer with barriers of corridor type is shown.
Key words: water treatment facilities, mixers, natural water, efficiency.
Комплекс водопроводных очистных сооружений состоит из ряда сооружений, которые подготавливают природную воду для её очистки и очищают её. Существуют самые разнообразные
технологические схемы подготовки и очистки природной воды, которые зависят от физико-химических показателей исходной воды и требований потребителей к её качеству. Технологические схемы очистки природной воды для хозяйственно-питьевых целей, которые используются
в Украине, рассчитаны на очистку воды от коллоидных и взвешенных веществ и их обеззараживание [1-5].
Наиболее распространенным методом очистки воды от грубодисперстных и коллоидных загрязнений является метод обработки воды коагулянтом, который требует поиска путей
для его усовершенствования, а именно увеличение скорости формирования и выпадения коагу110
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лированных взвесей в осадок. Недостатком данного метода является большой расход реагентов
при неблагоприятных условиях коагуляции: недостаточная щелочность, высокая цветность и
низкая температура осветляемой воды в осенне-зимний период.
Коммунальное хозяйство, в частности, водоснабжение постоянно сталкивается с рядом
проблем, которые требуют совершенствование технологий и инженерного оборудования. Это
связано, с одной стороны, с постоянно растущими требованиями к качеству питьевой воды, с
другой, с загрязнением водных источников и необходимостью расширения сырьевой базы за
счет источников с низким качеством природных вод [6, 7].
Процесс смещения раствора коагулянта с водой определяет последующие стадии образования хлопьев гидролизованных форм коагулянта, отстаивание и фильтрование. Гидродинамический режим смешения раствора коагулянта с сырой водой определяет кинетику образования
хлопьев, их размер и плотность [8].
Целью данной работы является повышение эффективности работы смесителей водопроводных очистных сооружений.
Процесс коагуляции взвешенных и коллоидных примесей может быть осуществлен как самостоятельная ступень в технологической схеме обработки воды, предшествующая осаждению
и фильтрованию. Он может также сочетаться с процессом осаждения или фильтрования. При
этом очень важным условием повышения эффективности и глубины процессов коагуляции и
осветления воды является обеспечение быстрого и интенсивного смешения реагентов с водой
в смесителе, а также равномерное медленное перемешивание в камере хлопьеобразования для
формирования большого количества крупных, плотных и быстро оседающих хлопьев. При этом
перемешивание с реагентами должно закончиться до того, как начнется образование хлопьев во
всей массе воды. Обычно продолжительность пребывания воды в смесителях не должно превышать 1-2 мин. [9].
Смесители, которые используются на отечественных и зарубежных водопроводных очистных сооружениях, могут быть разделены на две группы: гидравлические и механические. В нашей стране в основном применяются смесители гидравлического типа, которые характеризуются конструктивной простатой и эксплуатационной надежностью. В них смешение реагентов с
водой достигается за счет энергии потока воды, расходуемой на повышение его турбулентности.
Однако, при расходах обрабатываемой воды меньше расчетных они не обеспечивают надежного
эффекта смешения [6, 10, 11].
Таким образом, с целью повышения эффективности работы смесителей на водопроводных
очистных сооружениях необходимо выполнить работы по регулированию интенсивности смешения. Это позволит уменьшить «мертвые зоны» которые не принимают участие в процессе
смешения и осуществить использование нескольких реагентов в процессе смешения, что в свою
очередь позволит увеличить их эффективность, повысить производительность очистных сооружений, уменьшить энергозатраты, улучшить качество и снизить себестоимость очищенной воды.
В настоящее время на крупных водопроводных очистных сооружениях находят применение
перегородчатые смесители коридорного типа с горизонтальным движением воды с поворотом
на 180°, число поворотов 8-10 [3, 4, 9].
В данной работе показано, что повышение эффективности смешения природной воды с реагентом будет осуществляться за счет того, что в канале смесителя перегородчатого типа перпендикулярно перегородкам располагаются съемные щелевые перегородки, в которых щели
устраиваются перпендикулярно или параллельно плоскости днища канала, а также съемные
рассредоточенные трубчатые щелевые и дырчатые системы подачи реагентов, щели или ряды
отверстий в которых расположены перпендикулярно щелям перегородок. Перпендикулярное
расположение отверстий или щелей системы подачи реагента и щелей перегородки повышает
эффект смешения. При этом количество щелевых перегородок и расстояние между ними для
каждого реагента зависит от физико-химических показателей качества исходной воды и типа
реагентов.
На рис. 1 приведена схема усовершенствованной конструкции перегородчатого смесителя
коридорного типа.
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Рис. 1. Схема усовершенствованной конструкции перегородчатого смесителя коридорного типа:
1 - трубопровод подачи исходной воды; 2 - распределительная камера; 3 - корпус перегородчатого смесителя; 4 - каналы перегородчатого смесителя; 5 - щелевые перегородки (например, с
горизонтальным расположение щелей); 6 - рассредоточенная система подачи первого реагента
(например, хлорсодержащего реагента) с вертикальным расположением его подачи; 7 - щелевые
перегородки (например, с вертикальным расположением щелей); 8 - рассредоточенная система
подачи второго реагента (например, коагулянт) с горизонтальным расположением его подачи; 9
- щелевые перегородки (например, с вертикальным расположением щелей); 10 - рассредоточенная
система подачи третьего реагента (например, флокулянта) с горизонтальным расположением
его подачи; 11 - сборная камера; 12 - трубопровод отвода исходной воды смешанной с реагентами
Данная конструкция смесителя позволяет регулировать интенсивность смешения, повысить
эффект смешивания, уменьшить «мертвые зоны», которые не принимают участие в процессе
смешивания и подавать различные реагенты в разные места смесителя [12].
В связи с тем, что на водопроводных очистных сооружениях находится не менее двух смесителей, а резервные не предусматриваются, исследования по повышению эффективности работы
смесителей проводили на экспериментальной установке в лабораторных условиях. Моделирование работы смесителей осуществляли по принципу равенства скоростей.
Таким образом, при проведении исследований было установлено, что применение усовершенствованной конструкции перегородчатого смесителя коридорного типа повышает эффективность работы смесителей, позволяет использовать несколько реагентов в процессе смешения.
Это позволит повысить производительность очистных сооружений, уменьшить энергозатраты,
улучшить качество и снизить себестоимость очищенной воды.
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ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ
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В Україні, як свідчить аналіз, спостерігається байдужість з боку держави та суспільства до проблем централізованого водовідведення, що в подальшому може призвести до екологічної катастрофи, як в масштабах окремих населених пунктів, так і цілих регіонів країни.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УКРАИНЫ
А.Н. Романюк
Эксперт Совета Ассоциации «Укрводоканалэкология», заслуженный работник ЖКХ Украины,
кандидат технических наук

В Украине, как показывает анализ, наблюдается безразличие со стороны государства и общества
к проблемам водоотведения, что в дальнейшем может привести к экологической катастрофе,
как в масштабах отдельных населенных пунктов, так и целых регионов страны
Жодна сфера життєдіяльності людини не обходиться без використання води. Забезпечення
населення питною водою відноситься до найважливіших світових проблем. Загострення проблеми полягає в зростанні навантаження на водні ресурси внаслідок інтенсивного забруднення
джерел водопостачання. Основними забруднювачами поверхневих водоймищ та підземних вод є
господарсько-побутові та промислові стічні води. Стічні води є об’єктами складного хімічного та
мікробіологічного складу, які безперервно та непередбачено міняються в часі.
Мудра людина сказала: «Без каналізації нема цивілізації». Каналізаційні системи відносяться
до систем життєзабезпечення, і їх нормальне функціонування є надзвичайно важливою задачею.
Майже усі промислові підприємства у містах та селищах скидають стічні води в комунальні системи водовідведення або безпосередньо на комунальні або відомчі міські очисні споруди.
Стічні води після біологічного та хімічного очищення потрапляють у поверхневі водойми, рівень
забруднення яких дуже залежить від забрудненості скиду стічних вод з підприємств, оскільки
очисні споруди, в основному, є спорудами біохімічного очищення та призначені для очищення
господарсько-побутових стічних вод.
Стічні води переважної більшості промислових підприємств за своїм складом значно відрізняються від господарсько-побутових забруднень. Тому, такі стічні води повинні проходити первинне
локальне очищення безпосередньо на підприємствах, оскільки вони містять речовини, які не затримуються або погано переробляються біохімічним очищенням (важкі метали, нафтопродукти,
феноли, СПАР). Проте, більшість підприємств скидають у міські каналізації стічні води без попереднього очищення, що ускладнює роботу комунальних систем відводу та очищення стічних вод.
Споруди каналізації є системами життєзабезпечення населених пунктів і являються технічними засобами захисту навколишнього середовища від забруднення рідкими відходами. Специфіка споруд каналізації така, що відмови в її роботі, а тим більше аварії, приносять не тільки економічний збиток, а і знижує природоохоронне значення цих об’єктів. У зв’язку з тим, що більше
65% основних споруд водовідведення та 38% каналізаційних мереж України відпрацювали свій
нормативний строк, екологічну ситуацію на спорудах водовідведення можна оцінити як напружену, а на окремих ділянках – катастрофічну.
Згідно з даними державного статистичного спостереження за формою №1-каналізація (річна)
«Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)» за 2014 рік, за якою звітують усі
підприємства каналізаційного господарства, які здійснюють відведення стічних вод від житлових
будинків та комунально-побутових організацій (тут і далі інформацію для тимчасово окупованої
території АР Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, частина зони територій
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яких знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції, наведено за показниками 2013
року), централізованими системами водовідведення на території України забезпечено 1 608 населених пунктів, або 5,4% загальної їх кількості (29 742), з яких: 443 міста, або 96,3% (460); 476
селищ міського типу, або 53,8% (885) та 689 сільських населених пунктів, або 2,4% (28 397).
Загальна кількість населених пунктів України, обладнаних каналізацією, склала на 110 одиниць менше, ніж у 2004 році, з яких: міст збільшилося на 7 одиниць, селищ міського типу зменшилось на 14 одиниць, сільських населених пунктів зменшилося на 103 одиниці. Основною
причиною цього стало небажання та несвоєчасне взяття на баланс органами місцевого самоврядування відомчих систем каналізації, які стали безгосподарними в результаті ліквідації або банкрутства промислових підприємств, колективних та інших господарств, списання та демонтаж
ветхих і нефункціонуючих каналізаційних споруд, які знаходилися в аварійному, непридатному
до експлуатації стані.
Кількість населених пунктів, обладнаних централізованими системами водовідведення,
менше 5% їх загальної кількості у регіоні склали: у Чернігівській (2,6%), Вінницькій (2,7%), Тернопільській (2,9%), Хмельницькій (3,0%), Полтавській (3,1%), Сумській (3,1%), Кіровоградській
(3,4%), Івано-Франківській (4,2%), Херсонській (4,2%), Черкаській (4,2%), Житомирській (4,4%),
Запорізькій (4,8%), Миколаївській (4,8%), Рівненській (4,8%), Волинській (4,9%), Дніпропетровській (4,9%), Львівській (4,9%) областях.
Найменша кількість сільських населених пунктів їх загальної чисельності регіону забезпечені централізованими системами водовідведення у Вінницькій (0,4%), Тернопільській (0,5%),
Кіровоградській (0,6%), Чернігівській (0,8%), Хмельницькій (1,0%), Івано-Франківській (1,2%),
Херсонській (1,2%), Сумській (1,4%) областях.
Менше половини загальної кількості селищ міського типу у регіоні забезпечені централізованими системами водовідведення у Херсонській (38,7%), Черкаській (40,0%), Івано-Франківській (41,7%), Запорізькій (45,5%), Чернігівській (48,3%), Дніпропетровській (50,0%) областях.
409 селищ міського типу не мають централізованих систем водовідведення.
17 міст у 12 областях України: Вінницькій (1), Волинській (1), Дніпропетровській (1), Київській (1), Кіровоградській (1), Львівській (3), Одеській (1), Сумській (1), Харківській (1), Черкаській (1), Чернівецькій (2), Чернігівській (1) областях не мають централізованих систем водовідведення.
Послугами централізованого водовідведення користується близько 20 млн. осіб. Решта населення послугами не забезпечені. Ця частина населення для відводу стічних вод використовує
септики або вигрібні ями, використання яких спричиняє тенденцію погіршення екологічного
стану джерел водопостачання, що призводить до їх забруднення патогенними бактеріями та вірусами, а також до збільшення територій підтоплення територій населених пунктів.
Рівень забезпечення населення України централізованими послугами водовідведення в усіх
регіонах у рази нижчий, ніж у країнах Європи, та значно нижчий, ніж централізоване водопостачання, особливо в селищах міського типу та сільських населених пунктах.
Отже, більша частина населення країни не мають можливості користуватися послугами централізованого водовідведення. Якщо у великих містах системи централізованого водовідведення вже склалися і постає завдання їх розширення, у разі збільшення обсягів водоспоживання та
реконструкції, то в невеликих містах і селищах міського типу в багатьох випадках і, особливо у
сільській місцевості, виникає проблема створення нових каналізаційних систем.
Основна частина існуючих систем водовідведення збудована 30-50 років тому. Системи включають внутрішньо квартальні і вуличні мережі, головні колектори, насосні станції та очисні споруди. Останнім часом все частіше виникають аварії на спорудах, і, зрозуміло, що в подальшому
вони будуть все більше і більше проявлятись, тому що вичерпали свій ресурс експлуатації.
Вся система водовідведення України складається з 51,5 тис. км мереж, 3,2 тис. насосних станцій, на яких встановлено близько 7,6 тис. насосів та 1,3 тис. каналізаційних очисних споруд. 19,5
тис. км каналізаційних мереж, або 38%, перебувають у ветхому та аварійному стані і з метою
уникнення аварій потребують термінової заміни. За останні роки в цілому по Україні намітилась
тенденція росту протяжності ветхих та аварійних мереж на 1-2% щорічно.
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Вкрай незадовільний стан трубопроводів за останні роки спричинив виникнення ряду аварій
у таких містах, як Харків, Суми, Черкаси, Маріуполь, Одеса, Полтава, Херсон, Бердичів, наслідком
яких стало значне забруднення водних об’єктів. Питома вага вищих середніх по Україні ветхих
та аварійних каналізаційних мереж від загальної їх протяжності (37,8%): у Харківській – 58,0%,
Луганській – 55,5%, Донецькій – 45,1%, Запорізькій – 43,7%, Одеській – 39,9%, та Чернігівській –
37,8% областях. Незадовільний стан трубопроводів спричиняє ріст кількості аварій та значне
засмічення труб. Показник кількості значних аварій знаходиться в межах від 0,1 до 4,1 на 1 км
трубопроводу в рік і в середньому становить 1,4 аварії на 1 км трубопроводу на рік, що набагато
перевищує значення відповідних показників у країнах Західної Європи.
Більшість каналізаційних насосних станцій у всіх регіонах України потребують реконструкції
та заміни насосних агрегатів із приведенням їх потужності у відповідність з існуючою потребою,
так як продуктивність їх значно перевищує фактичну потребу, що на 20-50% перевищує витрати електроенергії. 97,3% стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві, проходять
очистку на станціях механіко-біологічної очистки. Станції очистки стічних вод збудовані протягом періоду із 1960 по 1980 рік, строк служби їх складає від 20 до 52 років, а середній – 31 рік.
Проте, технічний стан каналізаційних очисних споруд через використання застарілих, недостатньо ефективних споруд та технологій очистки, порушення технологічного регламенту експлуатації очисних споруд, брак коштів на планові ремонти та реконструкцію постійно погіршується у
всіх регіонах і є критичним. При тому, що споруди будувалися в 60–80 роки минулого сторіччя, а
проектувалися ще раніше, вони через зношеність обладнання та застарілі технології очищення
не в змозі забезпечити прийнятну ступінь видалення забруднень.
Очисні споруди проектувалися для очищення господарсько-побутових та близьких до них за
складом виробничих каналізаційних стічних вод. У зв’язку зі зміною за останні роки складу та
об’єму стічних вод, що скидаються в комунальні системи каналізації, технічні можливості очисних споруд не дозволяють забезпечити нормативну якість їх очищення по фосфатам та азотній
групі. Практично на всіх очисних спорудах міст України застосовується класична двоступенева
схема очищення стічних вод: механічна та біологічна. Каналізаційні очисні споруди не відповідають наявній ситуації у секторі водовідведення, їх виробнича потужність перевищує обсяги
пропущених через них стічних вод. Разом з тим, у 20% населених пунктів, які мають централізоване водовідведення, взагалі відсутні очисні споруди, що спричиняє катастрофічну ситуацію
з водними ресурсами. Із 1,66 млрд. м³ стічних вод, що надходять у централізовані мережі водовідведення, 44,7 тис. м³, або 2,7%, не проходять очистку, скидаються неочищеними. Лише 107,04
тис. м³ стічних вод, або 6,5%, перед скидом у водні об’єкти проходять доочистку. Найбільший
відсоток скиду стічних вод у водойми без очищення відведених стічних вод склав у Рівненській
(28,3%), Одеській (16,5%), Тернопільській (7,9%), Київській (6,6%), Чернівецькій (5,3%), Херсонській (4,0%), Житомирській (3,3%) областях.
Рік у рік у багатьох населених пунктах не вирішується проблема ліквідації дефіциту потужностей каналізаційних споруд, цілий ряд напірних колекторів прокладено в одну нитку, насосні
станції не мають аварійних випусків і резервних уводів електропостачання, що є потенційною
причиною їх затоплення у випадку збільшення притоку стічної води та відключення електроенергії. Саме через це мали місце аварії на каналізаційних системах міст Сум, Маріуполя, Івано-Франківська, Вінниці, Новоград-Волинського, Бердичева, Херсона, що, в свою чергу, спричинило змушене припинення подачі води населенню і суттєво вплинуло на екологічну ситуацію.
Особливу тривогу викликає той факт, що протягом останніх років через економічні труднощі
майже повністю припинилися будівництво і введення в експлуатацію нових каналізаційних
потужностей, а також реконструкція діючих споруд і мереж. Ця ситуація не покращиться, якщо
найближчим часом не розпочати будівництво нових та реконструкцію існуючих очисних споруд.
Основна проблема, пов’язана з очисткою стічних вод, полягає в обробці осаду, що утворюється
на існуючих спорудах. На сьогоднішній день на більшості станцій очистки стічних вод утворюються
величезні обсяги недостатньо зневодненого та частково дестабілізованого осаду. Більша частина
осаду подається для зневоднення на великі мулові майданчики, розташовані на околицях населених пунктів. Унаслідок відсутності подальшої обробки, рік у рік відмічається зростання обсягів оса117
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ду і мулу (щороку близько 40 млн. тонн), що становить реальну загрозу вторинного забруднення
довкілля. Мулові майданчики є екологічною проблемою як сьогодення, так і в довгостроковій перспективі. Унаслідок того, що більшість майданчиків заповнені, вода й осад з них або переливаються
через край і забруднюють довкілля, або ж надлишок води й осаду повертається в голову очисних
станцій і збільшує навантаження на очисні споруди. В довгостроковій перспективі просочування
забрудненої води у ґрунт може призвести до забруднення підземних вод та водотоків.
Основний обсяг скидання стічних вод в акваторії Чорного та Азовського морів здійснюється
через систему очищення на 1 292 каналізаційних очисних споруд, з яких тільки 571 працюють
ефективно (44%). Із загальної кількості каналізаційних очисних споруд потребує реконструкції
721 об’єкт, у тому числі малої потужності – 560 об’єктів, необхідно збудувати більше 250 нових
об’єктів.
Вінницька область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 40 населених пунктів, або 2,7%
від загальної чисельності населених пунктів (1 504), з яких: 17 міст, або 94,4% загальної кількості (18); 17 селищ міського типу, або 58,6% загальної кількості (29); 6 сільських населених
пунктів або 0,4% загальної кількості (1 457), у 2004 році – 33 населені пункти (18, 12, 3). Централізованих систем водовідведення не мають 1 місто та 12 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж – 1 184,8 км, з яких у ветхому та аварійному стані 210,4 км, або 17,8%, з них: головних колекторів – 411,7 км, ветхих та аварійних – 97,3 км, або
23,6%; вуличної мережі 379,9 км, аварійної та ветхої – 73,4 км, або 19,3%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 393,2 км, аварійної та ветхої – 39,7 км, або 10,1%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 687,3 тис м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 664,8 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 29 180 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 79,9 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 28 893 тис. м³,
або 79,2 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 287,0 тис. м³, або 0,7 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,8% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 11,6%, каналізаційних очисних споруд – 11,9%.
Перекачування стічних вод забезпечують 79 каналізаційних насосних станцій, з яких 39
(49%) потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено
183 насосних агрегати, з яких 85 (46%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 39 каналізаційних очисних спорудах, з яких 16 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (41%).
Волинська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 53 населені пункти, або 4,9% загальної їх чисельності (1 087), з яких: 10 міст, або 90,9% загальної кількості (11), 18 селищ міського типу, або 81,8% загальної кількості (22), 25 сільських населених пунктів, або 2,4% загальної
кількості (1 054), у 2004 році – 56 населених пунктів (10, 19, 27). Централізованих систем водовідведення не мають 1 місто, 4 селища міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 918,5 км, з яких у ветхому та аварійному стані 236,6 км, або 25,8%, з них: головних колекторів 326,8 км, ветхих та аварійних – 86,9 км, або
26,6%, вуличної мережі 355,1 км, ветхої та аварійної – 75,7 км, або 21,3%, внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 236,6 км, ветхої та аварійної – 74,0 км, або 31,3%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 285,6 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 223,1 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 24 074 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 66,0 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах – 23 927
тис. м³, або 65,6 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 147 тис. м³, або 0,4 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,6% від загального обсягу відведених стічних вод.
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Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 23,1%, каналізаційних очисних споруд – 29,4%.
Перекачування стічних вод забезпечують 97 каналізаційних насосних станцій, з яких 43
(44%) потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено
236 насосних агрегатів, з яких 99 (42%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 32 каналізаційних очисних спорудах, з яких 18 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (56%).
Дніпропетровська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 73 населені пункти, або 4,9% від
загальної чисельності населених пунктів (1 501), з яких: 19 міст, або 95,0% загальної кількості
(20); 23 селища міського типу, або 50,0% загальної кількості (46); 31 сільський населений пункт,
або 2,2% загальної кількості (1 435), у 2004 році – 70 населених пунктів (19, 30, 21). Централізованих систем водовідведення не мають 1 місто, 23 селища міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 4 914,4 км, з яких у ветхому та аварійному
стані 1 552,4 км, або 31,6%, з них: головних колекторів 1 106,3 км, ветхих та аварійних – 299,3
км, або 27,1%; вуличної мережі 1 980,4 км, аварійної та ветхої – 607,6 км, або 30,7%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 1 827,7 км, аварійної та ветхої – 645,5 км, або
35,3%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 1 756,5 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд 1 578,7 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 199 538 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 546,7 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 197 780
тис. м³, або 541,9 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 1 758 тис. м³, або 4,8 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,9% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 31,3%, каналізаційних очисних споруд – 34,3%.
Перекачування стічних вод забезпечують 285 каналізаційних насосних станцій, з яких 114
(40%) потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено
657 насосних агрегатів, з яких 281 (43%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 63 каналізаційних очисних спорудах, з яких 33 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (52%).
Житомирська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 74 населені пункти, або 4,4% від
загальної чисельності населених пунктів (1 668), з яких: 12 міст, або 100% загальної кількості
(12); 35 селищ міського типу, або 81,4% загальної кількості (43); 27 сільських населених пункти
або 1,7% загальної кількості (1 613), у 2004 році – 70 населених пункти (11, 35, 24). Централізованих систем водовідведення не мають 8 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 1 591,8 км, з яких у ветхому та аварійному
стані 582,6 км, або 36,6%, з них: головних колекторів 514,5 км, ветхих та аварійних – 156,2
км, або 30,4%; вуличної мережі 606,3 км, аварійної та ветхої – 242,7 км, або 40,0%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 471,0 км, аварійної та ветхої – 183,7 км, або
39,0%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 340,9 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд 255,2 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 24 784 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 67,9 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 23 955 тис. м³,
або 65,6 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення – 829 тис. м³, або 2,3 тис. м³ на добу і
дорівнює 3,3% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 19,9%, каналізаційних очисних споруд – 25,7%.
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Перекачування стічних вод забезпечують 183 каналізаційні насосні станції, з яких 65 (36%)
потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 347 насосних агрегатів, з яких 111 (32%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 86 каналізаційних очисних спорудах, з яких 41 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (48%).
Закарпатська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 32 населені пункти, або 5,3% загальної їх чисельності (609), з яких: 11 міст, або 100% загальної кількості (11), 10 селищ міського
типу, або 52,6% загальної кількості (19), 11 сільських населених пунктів, або 1,9% загальної кількості (579), у 2004 році – 29 населені пункти (11, 12, 6). Централізованих систем водовідведення
не мають 9 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 788,1 км, з яких у ветхому та аварійному стані 154,3 км, або 19,6%, з них: головних колекторів 190,7 км, ветхих та аварійних – 45,4 км, або
23,8%, вуличної мережі 411,8 км, ветхої та аварійної – 64,0 км, або 15,5%, внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 185,6 км, ветхої та аварійної – 44,9 км, або 24,2%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 245,9 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 153,2 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 29 637 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 81,2 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах – 29 290
тис. м³, або 80,2 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення – 347 тис. м³, або 1,0 тис. м³ на добу і
дорівнює 1,2% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 33,0%, каналізаційних очисних споруд – 52,3%.
Перекачування стічних вод забезпечують 65 каналізаційних насосних станцій, з яких 21
(32%) потребує капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 168
насосних агрегатів, з яких 64 (38%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 21 каналізаційних очисних спорудах, з яких 11 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (52%).
Запорізька область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 46 населених пунктів, або 4,8%
від загальної чисельності населених пунктів (950), з яких: 14 міст, або 100% загальної кількості
(14); 10 селищ міського типу, або 45,5% загальної кількості (22); 22 сільські населені пункти або
2,4% загальної кількості (914), у 2004 році – 51 населений пункт (14, 9, 28). Централізованих систем водовідведення не мають 12 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 2 202,6 км, з яких у ветхому та аварійному стані 961,7 км, або 43,7%, з них: головних колекторів 663,2 км, ветхих та аварійних – 254,5 км, або
38,4%; вуличної мережі 916,5 км, аварійної та ветхої – 384,9 км, або 42,0%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 622,9 км, аварійної та ветхої – 322,3 км, або 51,7%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 759,8 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 624,1 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 64 154 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 175,8 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 63 941
тис. м³, або 175,2 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 213 тис. м³, або 0,6 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,3% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 23,1%, каналізаційних очисних споруд – 28,1%.
Перекачування стічних вод забезпечують 132 каналізаційні насосні станції, з яких 84 (64%)
потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 307 насосних агрегатів, з яких 102 (33%) необхідно замінити.
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Очищення стічних вод здійснюється на 32 каналізаційних очисних спорудах, з яких 25 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (78%).
Івано-Франківська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 34 населені пункти, або 4,2% від
загальної чисельності населених пунктів (804), з яких: 15 міст, або 100% загальної кількості (15);
10 селищ міського типу, або 41,7% загальної кількості (24); 9 сільських населених пунктів або
1,2% загальної кількості (765), у 2004 році – 31 населений пункт (15, 9, 7). Централізованих систем водовідведення не мають 14 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 973,0 км, з яких у ветхому та аварійному
стані 271,5 км, або 27,9%, з них: головних колекторів 360,1 км, ветхих та аварійних – 84,4
км, або 23,4%; вуличної мережі 384,7 км, аварійної та ветхої – 96,4 км, або 25,1%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 228,2 км, аварійної та ветхої – 90,7 км, або
39,7%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 469,6 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 290,5 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 45 088 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 123,5 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 45 052
тис. м³, або 123,4 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 36 тис. м³, або 0,1 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,01% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 26,3%, каналізаційних очисних споруд – 42,5%.
Перекачування стічних вод забезпечують 53 каналізаційні насосні станції, з яких 24 (45%)
потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 139 насосних агрегатів, з яких 43 (31%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 28 каналізаційних очисних спорудах, з яких 14 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (50%).
Київська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 145 населених пунктів, або 12,3%
загальної їх чисельності (1 182), з яких: 25 міст, або 96,2% загальної кількості (26), 26 селищ
міського типу, або 86,7% загальної кількості (30), 94 сільські населені пункти, або 8,3% загальної
кількості (1 126), у 2004 році – 152 населений пункт (24, 27, 101). Централізованих систем водовідведення не мають 4 селища міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 2 830,8 км, з яких у ветхому та аварійному
стані 849,9 км, або 30,0%, з них: головних колекторів 955,3 км, ветхих та аварійних – 263,9
км, або 27,6%, вуличної мережі 1 269,5 км, ветхої та аварійної – 414,7 км, або 32,7%, внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 605,8 км, ветхої та аварійної – 171,3 км, або
28,3%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 491,4 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 402,9 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 38 265 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 104,8 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах – 35 721
тис. м³, або 97,9 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 2 544 тис. м³, або 7,0 тис. м³ на добу і
дорівнює 6,6% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 21,3%, каналізаційних очисних споруд – 24,3%.
Перекачування стічних вод забезпечують 295 каналізаційних насосних станцій, з яких 145
(49%) потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено
657 насосних агрегатів, з яких 245 (37%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 79 каналізаційних очисних спорудах, з яких 36 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (46%).
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Кіровоградська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 35 населених пунктів, або 3,4%
від загальної чисельності населених пунктів (1 032), з яких: 11 міст, або 91,7% загальної кількості (12); 18 селищ міського типу, або 66,7% загальної кількості (27); 6 сільських населених
пунктів або 0,6% загальної кількості (993), у 2004 році – 39 населених пунктів (11, 18, 10). Централізованих систем водовідведення не мають: 1 місто, 9 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 1 146,2 км, з яких у ветхому та аварійному стані 268,3 км, або 23,4%, з них: головних колекторів 395,5 км, ветхих та аварійних – 92,6 км, або
23,4%; вуличної мережі 426,5 км, аварійної та ветхої – 101,3 км, або 23,8%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 324,2 км, аварійної та ветхої – 74,4 км, або 22,9%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 241,1 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд 155,7 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 19 630 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 53,8 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 19 320 тис. м³,
або 52,9 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 310 тис. м³, або 0,8 тис. м³ на добу і
дорівнює 1,6% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 22,3%, каналізаційних очисних споруд 34,0%.
Перекачування стічних вод забезпечують 181 каналізаційна насосна станція, з яких 85 (47%)
потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 246 насосних агрегатів, з яких 112 (46%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 29 каналізаційних очисних спорудах, з яких 19 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (66%).
Львівська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 94 населені пункти, або 4,9% від
загальної чисельності населених пунктів (1 928), з яких: 41 місто, або 93,2% загальної кількості
(44); 18 селищ міського типу, або 52,9% загальної кількості (34); 35 сільських населених пунктів
або 1,9% загальної кількості (1 850), у 2004 році – 93 населені пункти (37, 15, 41). Централізованих систем водовідведення не мають 3 міста, 16 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 2 418,5 км, з яких у ветхому та аварійному стані 707,1 км, або 29,2%, з них: головних колекторів 743,8 км, ветхих та аварійних – 196,6 км, або
26,4%; вуличної мережі 1 100,1 км, аварійної та ветхої – 333,6 км, або 30,3%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 574,6 км, аварійної та ветхої – 176,9 км, або 30,8%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 961,0 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 866,3 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 190 128 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 520,9 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 190 043
тис. м³, або 520,7 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 85 тис. м³, або 0,2 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,04% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 54,2%, каналізаційних очисних споруд 60,1%.
Перекачування стічних вод забезпечують 87 каналізаційних насосних станцій, з яких 58
(67%) потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено
215 насосних агрегатів, з яких 156 (73%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 53 каналізаційних очисних спорудах, з яких 28 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (53%).
Миколаївська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 44 населені пункти, або 4,8% від
загальної чисельності населених пунктів (915), з яких: 9 міст, або 100% загальної кількості (9);
12 селищ міського типу, або 70,6% загальної кількості (17); 23 сільські населені пункти або 2,6%
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загальної кількості (889), у 2004 році – 32 населені пункти (8, 6, 18). Централізованих систем водовідведення не мають 5 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 1 677,4 км, з яких у ветхому та аварійному стані 462,8 км, або 27,6%, з них: головних колекторів 475,9 км, ветхих та аварійних – 199,7 км, або
42,0%; вуличної мережі 811,6 км, аварійної та ветхої – 174,2 км, або 21,5%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 389,9 км, аварійної та ветхої – 88,9 км, або 22,8%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 397,8 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 228,1 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 29 221 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 80,1 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 28 849 тис. м³,
або 79,0 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 372 тис. м³, або 1,0 тис. м³ на добу і
дорівнює 1,3% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 20,1%, каналізаційних очисних споруд 34,7%.
Перекачування стічних вод забезпечують 74 каналізаційних насосних станцій, з яких 56
(76%) потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено
485 насосних агрегатів, з яких 131 (71%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 31 каналізаційних очисних спорудах, з яких 12 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (39%).
Одеська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 64 населені пункти, або 5,4% від
загальної чисельності населених пунктів (1 176), з яких: 18 міст, або 94,7% загальної кількості
(19); 18 селищ міського типу, або 54,5% загальної кількості (33); 28 сільських населених пунктів
або 2,5% загальної кількості (1 124), у 2004 році – 62 населені пункти (17, 14, 31). Централізованих систем водовідведення не мають 1 місто, 15 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 1 897,4 км, з яких у ветхому та аварійному стані 756,6 км, або 39,9%, з них: головних колекторів 499,8 км, ветхих та аварійних – 203,8 км, або
40,8%; вуличної мережі 881,6 км, аварійної та ветхої – 327,0 км, або 37,1%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 516,0 км, аварійної та ветхої – 225,8 км, або 43,8%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 741,8 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 731,0 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 119 149 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 326,4 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 99 472
тис. м³, або 272,5 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 19 677 тис. м³, або 53,9 тис. м³ на добу
і дорівнює 16,5% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 44,0%, каналізаційних очисних споруд – 37,3%.
Перекачування стічних вод забезпечують 127 каналізаційних насосних станцій, з яких 72
(57%) потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено
285 насосних агрегатів, з яких 74 (26%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 46 каналізаційних очисних спорудах, з яких 25 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (54%).
Полтавська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 58 населених пунктів, або 3,1%
загальної їх чисельності (1 842), з яких: 15 міст, або 100% загальної кількості (15), 14 селищ міського типу, або 66,7% загальної кількості (21), 29 сільських населених пунктів, або 1,6% загальної
кількості (1 806), у 2004 році – 61 населений пункт (15, 14, 32). Централізованих систем водовідведення не мають 7 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 1 387,5 км, з яких у ветхому та аварійному стані 410,8 км, або 29,6%, з них: головних колекторів 327,0 км, ветхих та аварійних – 73,2 км, або

123

ЕТЕВК-2017
22,4%, вуличної мережі 579,8 км, ветхої та аварійної – 170,5 км, або 29,4%, внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 480,7 км, ветхої та аварійної – 167,1 км, або 34,8%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 442,9 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 331,2 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 43 995 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 120,5 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах – 43 664
тис. м³, або 119,6 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 331 тис. м³, або 0,9 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,8% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 27,2%, каналізаційних очисних споруд – 36,1%.
Перекачування стічних вод забезпечують 459 каналізаційних насосних станцій, з яких 29
(18%) потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено
342 насосних агрегатів, з яких 145 (42%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 43 каналізаційних очисних спорудах, з яких 29 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (67%).
Рівненська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 49 населених пунктів, або 4,8%
від загальної чисельності населених пунктів (1 027), з яких: 11 міст, або 100% загальної кількості
(11); 14 селищ міського типу, або 87,5% загальної кількості (16); 24 сільські населені пункти або
2,4% загальної кількості (1 000), у 2004 році – 52 населені пункти (11, 14, 27). Централізованих
систем водовідведення не мають 2 селища міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 969,3 км, з яких у ветхому та аварійному стані 175,5 км, або 18,1%, з них: головних колекторів 342,0 км, ветхих та аварійних – 61,1 км, або
17,9%; вуличної мережі 218,5 км, аварійної та ветхої – 78,3 км, або 19,2%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 218,5 км, аварійної та ветхої – 36,1 км, або 16,5%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 486,0 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 291,1 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 45 958 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 125,9 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 32 936
тис. м³, або 90,2 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 13 022 тис. м³, або 35,7 тис. м³ на добу
і дорівнює 28,3% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 25,9%, каналізаційних очисних споруд – 31,0%.
Перекачування стічних вод забезпечують 121 каналізаційна насосна станція, з яких 71 (59%)
потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 260 насосних агрегатів, з яких 45 (17%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 42 каналізаційних очисних спорудах, з яких 27 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (64%).
Сумська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 47 населених пунктів, або 3,1%
загальної їх чисельності (1 493), з яких: 14 міст, або 93,3% загальної кількості (15), 12 селищ міського типу, або 60,0% загальної кількості (20), 21 сільський населений пункт, або 1,4% загальної
кількості (1 458), у 2004 році – 39 населених пунктів (15, 8, 16). Централізованих систем водовідведення не мають 1 місто, 8 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 1 023,9 км, з яких у ветхому та аварійному стані 368,7 км, або 36,0%, з них: головних колекторів 273,9 км, ветхих та аварійних – 95,0 км, або
34,7%, вуличної мережі 476,2 км, ветхої та аварійної – 157,4 км, або 33,1%, внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 273,8 км, ветхої та аварійної – 116,3 км, або 42,5%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 288,3 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 252,0 тис. м³ на добу.
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Системами водовідведення відведено 24 775 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 67,9 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах – 24 650
тис. м³, або 67,5 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 125 тис. м³, або 0,3 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,5% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 23,6%, каналізаційних очисних споруд – 26,8%.
Перекачування стічних вод забезпечують 73 каналізаційні насосні станції, з яких 67 (92%)
потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 172 насосних агрегати, з яких 96 (56%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 43 каналізаційних очисних спорудах, з яких 37 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (86%).
Тернопільська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 31 населений пункт, або 2,9% від
загальної чисельності населених пунктів (1 058), з яких: 17 міст, або 94,4% загальної кількості
(18); 9 селищ міського типу, або 52,9% загальної кількості (17); 5 сільських населених пунктів
або 0,5% загальної кількості (1 023), у 2004 році – 35 населених пунктів (16, 11, 8). Централізованих систем водовідведення не мають 1 місто, 8 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 737,1 км, з яких у ветхому та аварійному стані 257,5 км, або 34,9%, з них: головних колекторів 205,8 км, ветхих та аварійних – 76,9 км, або
37,4%; вуличної мережі 339,5 км, аварійної та ветхої – 105,6 км, або 31,1%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 191,8 км, аварійної та ветхої – 75,0 км, або 39,1%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 209,7 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 128,3 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 20 312 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 55,6 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 18 713 тис. м³,
або 51,3 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 1 599 тис. м³, або 4,4 тис. м³ на добу і
дорівнює 7,9% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 26,5%, каналізаційних очисних споруд – 40,0%.
Перекачування стічних вод забезпечують 32 каналізаційні насосні станції, з яких 25 (78%)
потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 82 насосних агрегати, з яких 45 (55%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 32 каналізаційних очисних спорудах, з яких 25 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (78%).
Харківська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 98 населених пунктів, або 5,6%
загальної їх чисельності (1 755), з яких: 16 міст, або 94,1% загальної кількості (17), 36 селищ міського типу, або 59,0% загальної кількості (61), 46 сільських населених пунктів, або 2,7% загальної
кількості (1 677), у 2004 році – 100 населених пунктів (16, 36, 48). Централізованих систем водовідведення не мають 1 місто, 25 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 3 155,0 км, з яких у ветхому та аварійному
стані 1 830,3 км, або 58,0%, з них: головних колекторів 1 060,0 км, ветхих та аварійних – 579,0
км, або 54,6%, вуличної мережі 1 441,1 км, ветхої та аварійної – 872,8 км, або 60,6%, внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 653,9 км, ветхої та аварійної – 378,5 км, або
57,9%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 2 510,1 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 1 319,0 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 206 216 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 565,0 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах – 205 539
тис. м³, або 563,1 тис. м³ на добу.
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Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 677 тис. м³, або 1,9 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,3% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 22,5%, каналізаційних очисних споруд – 42,7%.
Перекачування стічних вод забезпечують 204 каналізаційні насосні станції, з яких 88 (43%)
потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 456 насосних агрегатів, з яких 206 (45%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 104 каналізаційних очисних спорудах, з яких 66 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (64%).
Херсонська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 29 населених пунктів, або 4,2%
від загальної чисельності населених пунктів (698), з яких: 9 міст, або 100% загальної кількості
(9); 12 селищ міського типу, або 38,7% загальної кількості (31); 8 сільських населених пункти
або 1,2% загальної кількості (658), у 2004 році – 32 населені пункти (8, 14, 10). Централізованих
систем водовідведення не мають 19 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 1 170,9 км, з яких у ветхому та аварійному стані 424,0 км, або 36,2%, з них: головних колекторів 458,1 км, ветхих та аварійних – 214,9 км, або
36,2%; вуличної мережі 408,2 км, аварійної та ветхої – 114,2 км, або 28,0%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 304,6 км, аварійної та ветхої – 94,9 км, або 31,2%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 440,7 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 454,3 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 25 254 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 69,2 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 24 250 тис. м³,
або 66,4 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 10 004 тис. м³, або 2,8 тис. м³ на добу
і дорівнює 4,0% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 15,7%, каналізаційних очисних споруд – 14,6%.
Перекачування стічних вод забезпечують 73 каналізаційні насосні станції, з яких 48 (66%)
потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 190 насосних агрегатів, з яких 119 (63%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 41 каналізаційних очисних спорудах, з яких 30 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (73%).
Хмельницька область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 43 населені пункти, або 3,0% від
загальної чисельності населених пунктів (1 451), з яких: 13 міст, або 100% загальної кількості
(13); 16 селищ міського типу, або 66,7% загальної кількості (24); 14 сільських населених пункти
або 1,0% загальної кількості (1 414), у 2004 році – 47 населених пунктів (13, 15, 19). Централізованих систем водовідведення не мають 8 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 1 278,2 км, з яких у ветхому та аварійному стані 429,7 км, або 33,6%, з них: головних колекторів 294,8 км, ветхих та аварійних – 87,0 км, або
29,5%; вуличної мережі 579,6 км, аварійної та ветхої – 202,4 км, або 34,9%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 403,8 км, аварійної та ветхої – 140,3 км, або 34,7%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 299,3 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд 304,0 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 28 359 тис.м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 77,7 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 28 220 тис. м³,
або 77,3 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення – 139 тис. м³, або 0,4 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,5% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 26,0%, каналізаційних очисних споруд 25,4%.
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Перекачування стічних вод забезпечують 96 каналізаційних насосних станцій, з яких 44
(46%) потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено
234 насосних агрегатів, з яких 94 (40%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 37 каналізаційних очисних спорудах, з яких 14 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (38%).
Черкаська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 36 населених пунктів, або 4,2%
загальної їх чисельності (855), з яких: 15 міст, або 93,8% загальної кількості (16), 6 селищ міського типу, або 40,0% загальної кількості (15), 15 сільських населених пунктів, або 1,8% загальної
кількості (824), у 2004 році – 34 населені пункти (15, 5, 14). Централізованих систем водовідведення не мають 1 місто, 10 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 1 233,2 км, з яких у ветхому та аварійному стані 358,2 км, або 29,0%, з них: головних колекторів 433,6 км, ветхих та аварійних – 152,1 км, або
35,1%, вуличної мережі 451,9 км, ветхої та аварійної – 125,6 км, або 27,8%, внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 347,7 км, ветхої та аварійної – 80,5 км, або 23,2%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 652,0 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 394,3 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 45 651 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 125,1 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах – 45 470
тис. м³, або 124,6 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 181 тис. м³, або 0,5 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,4% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 19,2%, каналізаційних очисних споруд – 31,6%.
Перекачування стічних вод забезпечують 84 каналізаційні насосні станції, з яких 45 (54%)
потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 252 насосних агрегатів, з яких 147 (58%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 34 каналізаційних очисних спорудах, з яких 17 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (50%).
Чернівецька область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 27 населених пунктів, або 6,5%
від загальної чисельності населених пунктів (417), з яких: 9 міст, або 81,8% загальної кількості
(11); 7 селищ міського типу, або 87,5% загальної кількості (8); 11 сільських населених пункти
або 2,8% загальної кількості (398), у 2004 році – 26 населених пунктів (9, 8, 9). Централізованих
систем водовідведення не мають 2 міста.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 544,2 км, з яких у ветхому та аварійному
стані 160,7 км, або 29,5%, з них: головних колекторів 147,7 км, ветхих та аварійних – 37,9
км, або 25,7%; вуличної мережі 240,0 км, аварійної та ветхої – 76,9 км, або 32,0%; внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 156,5 км, аварійної та ветхої – 45,9 км, або
29,3%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 151,8 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд 100,2 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 19 419 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 53,2 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 18 395 тис. м³,
або 50,4 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення, – 1 024 тис. м³, або 2,8 тис. м³ на добу і
дорівнює 5,3% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 35,0%, каналізаційних очисних споруд 50,3%.
Перекачування стічних вод забезпечують 26 каналізаційних насосних станцій, з яких 6 (23%)
потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено 65 насосних агрегатів, з яких 12 (19%) необхідно замінити.
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Очищення стічних вод здійснюється на 36 каналізаційних очисних спорудах, з яких 19 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (53%).
Чернігівська область
Централізованими системами водовідведення забезпечено 40 населених пунктів, або 2,6%
загальної їх чисельності (1 511), з яких: 15 міст, або 93,8% загальної кількості (16), 14 селищ
міського типу, або 48,3% загальної кількості (29), 11 сільських населених пунктів, або 0,8% загальної кількості (1 466), у 2004 році – 39 населених пунктів (15, 14, 10). Централізованих систем
водовідведення не мають 16 селищ міського типу.
Загальна протяжність каналізаційних мереж 936,5 км, з яких у ветхому та аварійному стані
353,7 км, або 37,8%, з них: головних колекторів 349,8 км, ветхих та аварійних – 108,5 км, або
31,0%, вуличної мережі 350,4 км, ветхої та аварійної – 160,4 км, або 45,8%, внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі 236,3 км, ветхої та аварійної – 84,8 км, або 35,9%.
Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення склала 230,7 тис. м³ на
добу, каналізаційних очисних споруд – 179,2 тис. м³ на добу.
Системами водовідведення відведено 24 862 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 68,1 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах – 24 648
тис. м³, або 67,5 тис. м³ на добу.
Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення – 214 тис. м³, або 0,6 тис. м³ на добу і
дорівнює 0,9% від загального обсягу відведених стічних вод.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 29,5%, каналізаційних очисних споруд – 37,7%.
Перекачування стічних вод забезпечують 80 каналізаційних насосних станцій, з яких 23
(29%) потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено
189 насосних агрегатів, з яких 36 (19%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 71 каналізаційних очисних спорудах, з яких 37 потребують реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів (52%).
м. Київ
Загальна протяжність каналізаційних мереж 2 654,9 км, з яких у ветхому та аварійному стані
841,6 км, або 31,7%, з них: головних колекторів 153,0 км, ветхих та аварійних – 18,6 км, або 12,2%;
вуличної мережі 1 171,5 км, аварійної та ветхої – 409,2 км, або 34,9%; внутрішньо квартальної та
внутрішньо дворової мережі 1 330,4 км, аварійної та ветхої – 413,8 км, або 31,1%.
Системами водовідведення відведено 270 427 тис. м³ стічних вод, середньодобовий пропуск
стічних вод – 740,9 тис. м³ на добу, з них пропущено та очищено на очисних спорудах 270 427
тис. м³, або 740,9 тис. м³ на добу.
Фактичне завантаження систем водовідведення в цілому склало 41,2%, каналізаційних очисних споруд – 41,2%.
Перекачування стічних вод забезпечують 37 каналізаційних насосних станцій, з яких 12
(32%) потребують капітального ремонту та реконструкції. На насосних станціях установлено
197 насосних агрегатів, з яких 83 (42%) необхідно замінити.
Очищення стічних вод здійснюється на 1 каналізаційній очисній споруді, яка потребує реконструкції, заміни обладнання, удосконалення технологічних процесів.
Аналіз показує, що основними проблемами централізованого водовідведення України є: зниження рівня забезпеченості населених пунктів послугами; застосування застарілих технологій
та обладнання; незадовільний технічний стан та зношеність основних фондів; низький рівень
використання виробничих потужностей; висока енергоємність систем; відсутність повного циклу очищення стічних вод; висока аварійність в системах; недостатній рівень автоматизації виробничих процесів.
Основними шляхами вирішення завдань, спрямованих на забезпечення сталого функціонування та розвитку каналізаційного господарства, є: інвентаризація об’єктів водовідведення; розробка короткострокових та довгострокових місцевих і регіональних програм розвитку та реконструкції систем; залучення інвестицій для реалізації програм з впровадженням прогресивних та
енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів.
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Історія свідчить, що здоров’я, добробут та економічний розвиток усіх країн в значній мірі
залежить від ефективності управління водними ресурсами. Водна проблема, а особливо стан
джерел водопостачання та очищення стічних вод, набула важливого значення у розвитку країн.
Технічний стан систем водовідведення у країнах світу різний. Проте, є багато спільних проблем. Серед них – старіння інфраструктури, неефективність технологій очищення стічних вод,
низька якість послуг, брак інвестицій у модернізацію і розвиток, низька ефективність управління. Країни значно різняться між собою щодо можливостей та методів вирішення проблем у водовідведенні та очищенні стічних вод, в тому числі і в аварійних випадках. Але, практично усі
країни мають інституційні та методологічні бази для оцінки екологічних ризиків для здоров’я
людей та пріоритетні напрямки дій, у яких на першому місці очищення та розміщення стічних
вод.
Для вирішення водних проблем країни Європи підписали міжнародний інструмент – Протокол про воду та здоров’я, який Україна ратифікувала у червні 2003 року. Протокол передбачає
комплексний підхід щодо запобігання, контролю та скорочення захворювань, пов’язаних з водою, і, зокрема, включає питання забезпечення необхідними санітарно-гігієнічними умовами
та захист водних ресурсів. Цілісний підхід, який закладений у положеннях Протоколу, дозволяє
країнам вирішувати проблеми, пов’язані з ризиками для здоров’я людей у майбутньому.
Нажаль, в Україні, як свідчить аналіз, спостерігається байдужість з боку держави та суспільства до проблем централізованого водовідведення, що в подальшому може призвести до екологічної катастрофи, як в масштабах окремих населених пунктів, так і цілих регіонів країни.
Пам’ятаємо про майбутнє наших дітей!
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ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЇ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ МУЛОВОЇ СУМІШІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
СИМУЛЬТАННОГО ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК АЗОТУ ЗІ СТІЧНИХ ВОД
Россінський В. М.
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Шляхом комплексного чисельного експерименту показано, що зміна коефіцієнта внутрішньої рециркуляції мулової суміші між біореакторами з різними кисневими умовами впливає на ступінь
симультанного видалення сполук азоту зі стічних вод.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ИЛОВОЙ СМЕСИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМУЛЬТАННОГО УДАЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД
Россинский В. Н.
КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина

Путем комплексного численного эксперимента показано, что изменение коэффициента внутренней рециркуляции иловой смеси между биореакторами с разными кислородными условиями влияет на степень симультанного извлечения соединений азота из сточных вод.

EFFECT OF INTERNAL RECIRCULATION COEFFICIENT OF THE SLUDGE MIXTURE
ON EFFICIENCY OF SIMULTANEOUS REMOVAL OF NITROGEN COMPOUNDS
FROM WASTEWATER
V. M. Rossinskyi
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
Kyiv, Ukraine

The change the coefficient of internal recirculation of a sludge mixture between bioreactors with different
oxygen conditions affects the degree of simultaneous removal of nitrogen compounds from wastewater was
shown by a complex numerical experiment.
Поступове зниження водоспоживання абонентами централізованого водопостачання призводить до збільшення середньої очікуваної концентрації забруднюючих домішок, що надходять зі стічними водами на споруди каналізації населених пунктів. Відомо, що усереднені очікувані концентрації забруднюючих домішок в господарсько-побутовому стоці стічних вод, які
транспортуються каналізаційними мережами на централізовані очисні споруди каналізації населених пунктів можна визначити, знаючи усереднену питому норму водовідведення (дм³/добу
на 1 жителя) та питому кількість забруднюючих домішок (г/добу на 1 жителя) [1]. За питомого
водовідведення 270-67 дм³/добу на 1 жителя усереднена очікувана концентрація синтетичних
детергентів (синтетичних поверхнево-активних речовин) в стічних водах населених пунктів
України в середньому складає 8-25 мг/дм³ [1, 2]. Міські стічні води містять завислих речовин
145-460 мг/дм³, сполук азоту 13-65 мг/дм³, а показник БСК5 міських стічних вод в середньому
складає 100-300 мгО2/дм³ [3].
Концентраційну складову синтетичних детергентів в стічних водах враховують при розрахунку витрати повітря для системи пневматичної аерації аеротенків [1], виходячи з даних, що
запропоновані Н. О. Лукіних (1972) щодо пропорційності зниження концентрації синтетичних
детергентів до зниження БСКповн.
Наявність синтетичних детергентів, як поверхнево-активних речовин, негативно відображається на процесах денітрифікації стічних вод, за рахунок локалізації розчиненого субстрату
і пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів активного мулу [3, 4]. Згідно досліджень Schink
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(1987) та Wagener (1987) алкілбензенсульфонат натрію та алкілсульфонати із концентрацією
більше 10 мг/дм³ в муловій суміші важко окиснюються й інгібують продукування СН4 [5]. Наявність в стічній воді алкілбензенсульфонат натрію, лаурилсульфатів, октилфенол етоксилатів в
концентрації 10-15 мг/дм³ призводить до лізису метаногенових бактерій [6]. Питома маса алкілбензенсульфонат натрію на 1 г сухої речовини активного мулу в пробах осадів міських стічних
вод складає в середньому 0,05-18,8 мг/г [7].
Ефективність видалення аніонних та нейоногенних детергентів зі стічних вод в спорудах біологічного очищення із зваженим біоценозом (активним мулом) сягає 90% [8]. Додецилсульфат
натрію з концентрацією 25 мг/дм³ піддається біодеструкції до 80% через 50 годин [9]. Біодеструкція неіоногенних синтетичних детергентів (Tween 80) складає 17,8% через 20 діб [10]. Однак, відносно повільна кінетика біодеструкції синтетичних детергентів та малі їх концентрації
в проясненій стічній воді після вторинного відстійника [11] вказують на високу сорбційну здатність активного мулу за синтетичними детергентами [12].
За рахунок амфіфільних властивостей синтетичних детергентів відбувається поступове сорбування високорозвиненою поверхнею активного мулу поверхнево-активних речовин та субстрату, що локалізований синтетичними детергентами. Обмеження доступу до субстрату внаслідок такої локалізації призводить до зниження швидкості окиснення органічних забруднюючих
речовин активним мулом в спорудах біологічного очищення стічних вод з вільноплаваючими
мікроорганізмами.
Вплив синтетичних детергентів на активний мул відображається на тривалості обробки стічних
вод в спорудах біологічного очищення, корисних об’ємах біореакторів, експлуатаційних витратах на
забезпечення роботи обладнання для перемішування мулової суміші та диспергування повітря.
Ефективне біологічне очищення стічних вод є функцією від технологічних параметрів роботи біореакторів і вторинних відстійників, фізико-хімічних показників стічної води. Зміна ступеня
внутрішньої рециркуляції мулової суміші між аеробними та аноксидними біореакторами (нітратний рецикл) призводить до перерозподілу концентрації розчинених органічних забруднюючих
речовин, що містяться в стічній воді. Зміна коефіцієнта внутрішньої рециркуляції мулової суміші
призводить до зміни регулювального корисного об’єму біореакторів. Тому, оцінка зміни технологічних параметрів роботи біореакторів із різними кисневими умовами (тривалості обробки
стічних вод, коефіцієнта внутрішньої рециркуляції) для досягнення необхідного ступеня біологічного очищення стічних вод від органічних забруднюючих речовин, видалення сполук азоту з
врахуванням концентрації синтетичних детергентів, нітратів і ступеня рециркуляції активного
мулу з вторинного відстійника є актуальною відкритою науково-прикладною проблемою.
З метою встановлення раціональних технологічних параметрів роботи біореакторів із зваженим біоценозом та різними кисневими умовами поставлено комплексний чисельний експеримент з ефективного окиснення органічних забруднюючих речовин та симультанного видалення
сполук азоту при послідовній обробці міських стічних вод (які пройшли механічне очищення) в
аноксидних і аеробних біореакторах із нітратним рециклом і рециркуляцією активного мулу з
вторинного відстійника (рис. 1).

Рис. 1. Розрахункова схема біологічного очищення міських стічних вод в аноксидних і аеробних біореакторах:

1 – аноксидний біореактор; 2 – аеробний біореактор; 3 – рециркуляційний насос; 4 – вторинний відстійник; 5 – рецир
куляційний насос активного мулу; 6 – трубопровід відведення надлишкового активного мулу; Qin – витрата стічних вод,
що надходять на обробку в аноксидний біореактор; QI – витрата стічних вод після аноксидного біореактора; QIІ – витрата стічних вод від аеробного біореактора до вторинного відстійника; Qр – внутрішньо-рециркуляційна витрата
мулової суміші (нітратний рецикл); Qр.ам. – рециркуляційна витрата активного мулу; Qex – витрата очищених стічних
вод на виході з вторинного відстійника.
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Систему рівнянь, відповідно до рис.1, що ітераційно описує зміну концентрації розчинених
органічних забруднюючих речовин при послідовній обробці стічних вод в аноксидних і аеробних
біореакторах із нітратним рециклом і з врахуванням рециркуляції активного мулу з вторинного
відстійника, можна представити таким чином

де Cin – концентрація органічних забруднюючих речовин у стічних водах на вході в аноксидний
біореактор, мгБСКповн/дм³; Cex – концентрація органічних забруднюючих речовин в очищених
стічних водах на виході з вторинних відстійників, мгБСКповн/дм³; Cр – концентрація органічних
забруднюючих речовин у муловій суміші нітратного рециклу, мгБСКповн/дм³; Cmix – концентрація
органічних забруднюючих речовин у суміші стічних вод та активного мулу, мгБСКповн/дм³; nн –
коефіцієнт внутрішньої рециркуляції мулової суміші, част. од.; CI – концентрація органічних забруднюючих речовин у муловій суміші в аноксидному біореакторі, мгБСКповн/дм³; tІ – тривалість
обробки стічних вод в аноксидному біореакторі, год.; CIІ – концентрація органічних забруднюючих речовин у муловій суміші в аеробному біореакторі, мгБСКповн/дм³; tІІ – тривалість обробки
стічних вод в аеробному біореакторі, год.; Ji – муловий індекс, см³/г; R – коефіцієнт рециркуляції
активного мулу, част. од.
Для врахування інгібування синтетичними детергентами процесів біологічного окиснення розчинених органічних речовин було використано рівняння Моно [13], записане для умови
окиснення органічних забруднюючих речовин мікроорганізмами активного мулу, враховуючи
лімітування за органічним субстратом, концентрацією розчиненого кисню в муловій суміші [14].
При зниженні концентрації розчинених органічних забруднюючих речовин (менше 100
мгБСКповн/дм³) в муловій суміші має місце початок окиснення сполук амонійного азоту (нітрифікація) в біореакторах із аеробними умовами та утворенням нітритів та нітратів. Приріст концентрації нітратів в муловій суміші в аноксидному біореакторі за рахунок нітратного рециклу
лімітує кінетику стадій окиснення розчинених органічних речовин. За початкової концентрації амонійного азоту 30 мгN-NH4+/дм³ в стічних водах, які також містять розчинені органічні
забруднюючі речовини в концентрації Cin = 300 мгБСКповн/дм³ проведено чисельний експеримент з оцінки залежності концентрації сполук азоту від коефіцієнта внутрішньої рециркуляції
мулової суміші за концентрації розчиненого кисню в біореакторах: аноксидному - 0,1 мгО2/
дм³, аеробному – 2 мгО2/дм³; тривалості обробки стічних вод в біореакторі: аноксидному – 0,5
год., аеробному – 2 год.; мулового індексу – 80 см³/г, константі напівнасичення за синтетичними детергентами 30 мг/дм³, концентрації нітратів 5 мгN-NO3-1/дм³.
При послідовній обробці стічних вод в біореакторах із аноксидними та аеробними умовами
шляхом чисельного експерименту підтверджено, що зі збільшенням концентрації розчинених
органічних забруднюючих речовин в стічних водах відтерміновується момент початку нітрифікації в аеробних біореакторах (рис. 2).
Встановлено, що для інтенсифікації окиснення органічних забруднюючих домішок, початку
нітрифікації при тривалості обробки стічних вод в аеробних 2 год. та аноксидних 0,5 год. умовах
та збільшенні концентрації органічних забруднень з 200 мгБСКповн/дм³ до 300 мгБСКповн/дм³
необхідно збільшити коефіцієнт внутрішньої рециркуляції з 0,3 до 1,5 (рис. 2), а за наявності в
стічних водах синтетичних детергентів (20 мг/дм³) – збільшити з 1 до 3,3.
Враховуючи кінетику відновлення нітратів в аноксидних умовах [3], для зменшення концентрації амонійного азоту до 5 мгN-NH4+/дм³ в стічних водах за початкової концентрації 30
мгN-NH4+/дм³ при збільшенні концентрації органічних забруднень з 200 мгБСКповн/дм³ до 300
мгБСКповн/дм³, та тривалості обробки стічних вод в аеробних 2 год. та аноксидних 0,5 год. умо132
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Рис. 2. Залежності концентрації нітратів в очищеній стічній воді на виході з вторинного відстійника (мгNO3-N/дм³)
від коефіцієнта внутрішньої рециркуляції мулової суміші (част. од.) при тривалості обробки стічних вод в аноксидному біореакторі 0,5 год., аеробному біораекторі 2 год., дозі мулу 2 г/л, та початкової концентрації розчинених органічних речовин (мгБСКповн/дм³): 1 – 150; 2 – 200; 3 – 250; 4 – 300; та концентрації синтетичних детергентів 0 (а) та
20 мг/дм³ (б).

вах, шляхом чисельного експерименту встановлено, що коефіцієнт внутрішньої рециркуляції
необхідно забезпечити 1,9 (рис. 3), а за наявності в стічних водах синтетичних детергентів (20
мг/дм³) – збільшити з 1,8 до 3,3.

Рис. 3. Залежності концентрації амонійного азоту в очищених стічних водах на виході з вторинного відстійника
від коефіцієнта внутрішньої рециркуляції мулової суміші (част. од.) при тривалості обробки стічних вод в аноксидному біореакторі 0,5 год., аеробному біораекторі 2 год., дозі мулу 2 г/л та початкової концентрації розчинених
органічних речовин (мгБСКповн/дм³): 1 – 150; 2 – 200; 3 – 250; 4 – 300; та концентрації синтетичних детергентів 0
(а) та 20 мг/дм³ (б).
Отже, для інтенсифікації окиснення органічних забруднюючих речовин, початку нітрифікації при послідовній обробці стічних вод в аноксидних та аеробних біореакторах із зваженим
біоценозом раціональним є коригування коефіцієнта внутрішньої рециркуляції в сторону збільшення.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ІНЕРТНОГО
ЗАВАНТАЖЕННЯ В ЯКОСТІ НОСІЇВ ІММОБІЛІЗОВАНОГО БІОЦЕНОЗУ
В БІОСПОРУДАХ КОС-1 м. ЛЬВОВА
Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий О.В.
ТОВ «ТЕКОС ЛТД», м. Київ, Україна
Вольський В.В.
ЛМКП «Львівводоканал», м. Львів, Україна

Обговорюються результати досліджень з ефективності застосування різного типу завантаження в якості біоносіїв прикріпленого біоценозу в аеротенках

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ
ИНЕРТНОЙ ЗАГРУЗКИ В КАЧЕСТВЕ НОСИТЕЛЕЙ ИММОБИЛИЗОВАННОГО БИОЦЕНОЗА В СООРУЖЕНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НА КОС-1 г. ЛЬВОВА
Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий А.В.
ООО «ТЭКОС ЛТД», г. Киев, Украина
Вольський В.В.
ЛГКП «Львовводоканал», г. Львов, Украина

Обсуждаются результаты исследований по эффективности применения различных образцов загрузки в качестве бионосителей прикрепленного биоценоза в аератенках

RESEARCHES ON APPLICATION EFFICIENCY OF VARIOUS TYPES OF BIOMASS
CARRIERS IN BIOLOGICAL TREATMENT UNITS (AERATION TANKS) AT WWTP-1,
LVIV, UKRAINE –
Osadchy V.F., Yaremenko L.V., Osadchy O.V.
LLC “TEKOS Ltd”, Kyiv, Ukraine
Volskiy V.V.
LMU “Lvivvodokanal”, Lviv, Ukraine

Researches on application efficiency of various types of biomass carriers in aeration tanks is being discussed
in the article provided below.
На каналізаційні очисні споруди м. Львова КОС-1 надходять концентровані господарсько-побутові стічні води, показники забрудненості яких по завислим речовинам, БСК5 та ХПК становлять, відповідно, 1600÷400 мг/л, 2200÷747 мг/л та 4600÷1179 мг/л, що суттєво перевищує нормативи скиду комунальних стоків в міську каналізаційну мережу.
Існуючі на станції споруди біологічної очистки не розраховані на такі екстремальні навантаження і це призводить до явищ «спухання активного мулу», його виносу із споруд вторинного
відстоювання, періодичному порушенню регламенту очистки стоків і, як наслідок, погіршенню
екології довкілля.
Крім того, впроваджена на КОС-1 традиційна технологія біологічної очистки стоків не спроможна також забезпечити встановлені для м. Львова сучасні вимоги до якості очистки стічних
вод, які відповідно до європейських стандартів [1], регламентують не тільки показники залишкової концентрації органічних забруднюючих речовин в очищеній воді, але і залишкові концентрації біогенних сполук, зокрема сполук азоту і фосфору(азот амонійний – 2,0 мг/л, нітрати –
6,15 мг/л, фосфати – 1,4 мг/л).
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Для інтенсифікації процесу біологічної очистки стічних вод, запобіганню негативним явищам «спухання» активного мулу та забезпечення сталого перебігу процесів очистки стоків згідно із встановленим регламентом і нормативам очистки, фірмами АБАНОР (Швеція) та ТЕКОС
(Україна, Київ) запропоновано впровадити в спорудах біоочистки, шляхом їх реконструкції ї ретехнологізації, сучасну біотехнологію нітри-денітрифікації із концентруванням біомаси, що реалізується при застосуванні в реактивній зоні споруд комбінації завислих і іммобілізованих на
інертних носіях культур мікроорганізмів [2, 3].
В якості інертного завантаження для іммобілізації мікрофлори, фірмою АБАНОР запропоновано застосувати пластмасові елементи Анокс К фірми «KALDNESS», а фірмою «ТЕКОС» - запропоновано застосувати об’ємні пластмасові елементи «ОПЕТ» марки ЦСП вітчизняного заводського виготовлення.
Фахівцями фірм «ТЕКОС Лтд» та «Львівводоканал», в період з серпня по листопад 2016 року,
були проведені дослідження по визначенню ефективності застосування цих типів завантаження для інтенсифікації процесів біодеструкції забруднюючих речовин в комунальних стічних водах м. Львова, визначенню основних закономірностей динаміки утворювання іммобілізованого мікробного ценозу на запропонованих типах завантаження для їх порівняльного аналізу, а
також отримання масових та видових характеристик утворюваної біоплівки, що необхідні для
уточнення інженерних розрахунків і, відповідно, конструктивного оформлення біоспоруд для
подальшого успішного впровадження нової комбінованої біотехнології нітри-денітрифікації із
застосуванням плаваючих носіїв біоценозу на реконструйованих аеротенках КОС-1 м. Львова.
З цією метою на етапі експериментальних досліджень вирішувались наступні завдання:
- визначення динаміки накопичення на поверхні носія біоплівки в залежності від часового
інтервалу;
- визначення динаміки накопичення на поверхні носія біоплівки в залежності від концентрації середовища;
- визначення видового складу мікрофлори та мікрофауни біологічної плівки;
- визначення видового складу мікрофлори та мікрофауни активного мулу аеротенків.
В якості об’єкту досліджень слугували:
- біологічна плівка, що утворювалась на поверхні інертних біоносіїв різних типів; –
- завислий активний мул та стічні води в місці розташування зразків завантаження.

В якості носіїв іммобілізованого біоценозу використовувались:
- об’ємні пластмасові елементи «ОПЕТ» марки ЦСП (Україна), що мають наступні геометричні та технологічні характеристики: висота – 40 мм; діаметр – 60 мм; висота зовнішніх
ребер – 5 мм; питома поверхня - 275 м²/м³;
- об’ємні пластмасові елементи марки Анокс К2 фірми «KALDNESS» (Швеція), що мають наступні геометричні та технологічні характеристики: висота – 10 мм; діаметр – 15 мм; висота зовнішніх ребер 0,7 мм; – питома поверхня – 550 м²/м³ (рис. 1).

Рис. 1. Завантаження «ОПЕТ» та Анокс К2
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Дослідження ефективності застосування інертного завантаження марок «ОПЕТ» та «Анокс
К2» в якості біоносіїв в спорудах біологічної очистки відбувались згідно відпрацьованим та апробованим в 2005-2007 рр. на стічних водах БСА м. Києва [4] – та КОС м. Чернігова [5] методикам,
шляхом розміщення двох типів зразків завантаження на спеціальному кріпленні в різних зонах
басейну аерації існуючих аеротенків-змішувачів на КОС-1 м. Львова (Рис. 2).

Рис. 2. Процес розміщення завантаження
Якісні характеристики (видовий склад біоплівки) визначалися за допомогою мікроскопування змивів біологічної плівки із поверхні досліджуваних зразків завантаження, кількісні характеристики - за допомогою вагового методу.
Санітарно-хімічні та мікробіологічні дослідження проводились фахівцями хіміко-бактеріологічної лабораторії КОС-1 м. Львова.
По закінченню експерименту, візуальне обстеження зразків завантаження показало, що на
поверхні завантажень «ОПЕТ» та «Анокс К2» через 95 діб після їх розміщення в різних по концентрації субстрату зонах аеротенк-змішувача, утворився шар біологічної плівки бурого кольору із
коричневим відтінком.
При цьому, візуально, товщина шару біоплівки на зовнішній та внутрішній поверхні завантаження «ОПЕТ» становила – 2,0 - 5,0 мм.
Навпаки, на зовнішній поверхні завантаження «Анокс К2», візуально, шар біоплівки не спостерігався, але внутрішня поверхня в багатьох зразках завантаження була частково, або повністю замулена із вкрапленням сторонніх матеріалів: лушпиння, ниток та інш. (Рис. 3, 4).

Рис. 3. Іммобілізована на інертних носіях «ОПЕТ» біоплівка
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Рис. 4. Іммобілізована на інертних носіях «Анокс К2» біоплівка
Результати дослідження кількісних та якісних характеристик утворюваної на поверхні різних
типів завантаження біологічної плівки та активного мулу, розміщеного із завантаженням в однаковому концентраційному середовищі, підтвердили відомі положення [6, 7, 8]:
- біоценоз біологічної плівки є більш різноманітним ніж біоценоз завислого мулу аеротенків;
- видовий склад угруповання мікроорганізмів іммобілізованої на інертних носіях біологічної
плівки та її масові характеристики формуються в залежності від екологічних умов середи їх життєдіяльності, де основними є:
– концентрація та склад стічних вод;
– тип носіїв для прикріплення мікробних біоценозів.
Так, отримані в процесі досліджень кількісні характеристики біоматеріалу, утворюваного на
поверхнях як «ОПЕТ» так і «Анокс К2», були значно більшими в зоні високих концентрацій забруднень (перший коридор аеротенка-змішувача).
Порівняльний же аналіз ефективності накопичення біоматеріалу на поверхні досліджуваних
зразків завантаження показав, що незважаючи на те, що питома поверхня завантаження «Анокс
К2» є більшою ніж питома поверхня завантаження «ОПЕТ», кількісні показники утворюваної на
поверхні завантаження «ОПЕТ» біологічної плівки, перевищують такі ж показники для «Анокс К2»,
отримані в двох зонах аеротенку.
Так, маса біологічної плівки, що накопичувалась за період t = 95 діб на поверхні одного елементу завантаження марки «ОПЕТ» ЦСП в першій зоні аеротенку, становила: Pп1 = 2,17 г; питома
кількість біоплівки - Мп1, що визначається співвідношенням Мп1 = Рп1 / f1, становила 64,78 г/м², а
кількість біомаси в одному умовному м³ завантаження складала, pп1 = 17,8 г/л.
Для завантаження марки «Анокс К2» ті ж самі показники мали наступні значення: Рп2 = 0,042 г,
Мп2 = 28,88 г/м², pп2 = 15,8 г/л.
Тобто кількість біомаси, що утворюється в одному умовному м³ завантаження «ОПЕТ» більше
ніж для завантаження марки «Анокс К2».
Це можна пояснити тим, що завдяки геометричним розмірам та конфігурації, умови прикріплення та утримання мікробних біоценозів на зовнішній і внутрішній поверхнях завантаження
«ОПЕТ», при розміщенні цього завантаження в зони високої турбулентності концентрованого муловодяного потоку аеротенків, є більш сприятливими ніж при застосуванні завантаження «Анокс
К2». Це підтверджують візуальні обстеження зразків двох типів завантаження та отримані в результаті лабораторних досліджень масові показники.
Результати дослідження видового складу активного мулу та біоплівки підтвердили той факт,
що завдяки покращеним екологічним умовам життєдіяльності, біоценоз біологічної плівки є більш
різноманітним ніж біоценоз завислого мулу аеротенків.
Так, в зразках проб активного мулу, які були відібрані із аеротенку в місцях розташування рамок із завантаженням «ОПЕТ» та «Анокс К2», загальна кількість видів мікроорганізмів дорівнювалась 8.
А в біологічній плівці, що була змита з поверхні завантажень «ОПЕТ» та «Анокс К2» загальна
кількість видів мікроорганізмів дорівнювалась, відповідно, 16 та 11.
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Мікроскопування мулової рідини аеротенку показало присутність в ній значної кількості вільно плаваючих бактерій, що є характеристикою біосистем із незадовільним перебігом процесів очистки.
Це підтверджується також присутністю в муловій рідині великої кількості нитчастих бактерій,
представлених видами Sphaerotilus natans та Cladothrix dichotoma.
Пружні нитки бактерій Sphaerotilus natans пронизують активний мул і перешкоджають його
осіданню, що призводить до явищ «спухання» активного мулу.
Також в активному мулі були присутні дрібні інфузорії Amoeba, які є індикатором перевантаженості мулів аеротенків органічними забруднюючими речовинами.
В активному мулі та в змивах біоплівки спостерігались типові для аеротенків колонії бактерії
Zoogloea ramigera.
Представлені в змивах біологічної плівки бактерії Zoogloea ramigera, порівняно із активним мулом, були більших розмірів та надзвичайно активні.
Закріплені форми цих бактерій володіють підвищеною сталістю до дії отруйних речовин та
гарною адаптованістю до використання нових джерел живлення.
Слід зазначити, що всі представники флори і фауни активного мулу порівняно із представниками біологічної плівки, були більш дрібними та менш активними.
Принциповою відмінністю в складі мікробного ценозу активного мулу та біоплівки, обумовленою в першу чергу фактором іммобілізації, є здатність до сорбції на поверхні біоплівки нитчастих
бактерій, що утворюють міцні конгломерати і які після відриву від поверхні характеризуються
гарними седиментаційними властивостями.
Властивість біоплівки міцно утримувати на своїй поверхні нитчасті організми, пучки яких після відриву добре осідають, сприяє надійному запобіганню явищам спухання активного мулу та
його інтенсивному виносу із вторинних відстійників.
Крім того, нитчасті форми мікроорганізмів мають підвищену окислювальну спроможність і
здатні інтенсивно використовувати вуглець із синтетичних речовин, наприклад СПАР.
Ще однією відмінністю в угрупуванні мікрокультур активного мулу та біоплівки є присутність
в біоплівці зелених водоростей.
Розвинуті на поверхні завантаження зелені водорості, приймають участь в мінералізації органічних сполук, а також сприяють видаленню із стічних вод сполук азоту та фосфору. В присутності
водоростей бактерії краще пристосовуються до окислення тяжкодеградуємих забруднюючих речовин, т. є. підвищується активність біоплівки.
Мікроскопування змивів біологічної плівки показало, що в склад утворюваної на поверхні завантаження «ОПЕТ» та «Анокс К2» біологічної плівки входять представники мікрофлори та мікрофауни різних трофічних рівнів, від бактерій і водоростей до організмів високого ступеню розвитку.
В змивах біологічної плівки були виявлені різноманітні представники найпростіших (мікроскопічні одноклітинні тварини), зокрема, прикріпленні та вільно плаваючі інфузорії (циліати) – Vorticella, Epistylis, Carchesium, Flagellata, Stentor, Arcella тощо, та мікроскопічні багатоклітинні
тварини репрезентовані різного роду коловратками – Rotaria, Colurella і такими організмами високого ступеню розвитку як малощетинковими хробаками – Aelosoma (показник нітрифікованого
мулу) .
Всі організми, що зустрічаються мають нормальні розміри і добру активність.

Рис. 5. Мікрофауна біологічної плівки (найпростіші – Vorticella)
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Рис. 6. Мікрофауна біологічної плівки ( коловратки – Rotaria)
Присутність коловраток та таких організмів високого ступеню розвитку як малощетинкові
хробаки Aelosoma, є показником всебічно розвинутої і сталої біологічної системи із оптимізованим (самокорегованим) прирістом біомаси.
Таким чином, загальним позитивним фактором досліджених зразків біоплівки, в порівнянні
із завислим активним мулом аеротенку, були: різноманітність її видового складу (16 видів мікробних культур в біоплівці, змитої з «ОПЕТ» та 11 видів мікробних культур в біоплівці, змитої
з «Анокс К2»), активна рухомість представників мікрофлори та мікрофауни, а також наявність
позитивних індикаторних мікроорганізмів, що є характерними для оптимально працюючої біосистеми.
Більш різноманітний видовий склад біоплівки, іммобілізованої на поверхні завантаження
«ОПЕТ», порівняно із складом біоплівки, іммобілізованої на поверхні завантаження «Анокс К2»,
значною мірою залежить від більш сприятливих екологічних умов середи життєдіяльності біоценозів, обумовлених в першу чергу оптимальною геометрією завантаження «ОПЕТ» при його
розміщенні в турбулентному, висококонцентрованому середовищі стічних вод.
Різноманітність видового складу прикріпленої біоплівки є показником життєстійкості такої
екосистеми, її здатності за рахунок саморегулювання повертатися у початковий стан відносно
ефективності очистки після шокових гідравлічних та субстратних навантажень.
Конструктивно (згідно рекомендаціям «АБАНОР» та «ТЕКОС») завантаження ОПЕТ та Анокс
К розміщуються в муловодяному потоці аеротенків у вигляді вільно плаваючих носіїв іммобілізованої мікрофлори, із зонуванням завантаження в коридорах біоспоруд за допомогою спеціальних металевих сітчастих пристроїв.
Геометричні розміри завантажень «ОПЕТ» (d = 60 мм, h = 40 мм) і «Анокс К2» (d = 15 мм, h =
10 мм) обумовлюють необхідність застосовувати комірчасто-сітчасті пристрої із розміром комірок, відповідно, 55×35 (мм) та ~ 12×8 (мм).
Комірчасто-сітчасті пристрої для утримання завантаження «Анокс К2» в коридорах аеротенку із розміром комірок ~ 12×8 (мм), по-перше – є більш металомісткими, а по-друге існує велика
вірогідність їх замулення під час експлуатації, що буде порушувати регламент процесів очистки.
Комірчасто-сітчасті пристрої для утримання завантаження «ОПЕТ» в коридорах аеротенку із
розміром комірок ~ 55×35 (мм) пройшли багаторічну успішну експлуатацію на реконструйованих очисних спорудах м. Чернігова при впроваджені на спорудах біоочистки за Проектом «ТЕКОС
Лтд» іммобілізаційної біотехнології концентрування біомаси.
Таким чином, аналіз отриманих результатів досліджень відносно ефективності застосування
завантажень марок «ОПЕТ» від українського виробника та «Анокс К» фірми «KALDNESS» в якості
носіїв іммобілізованого біоценозу в біотехнології очистки стічних вод, та умов інженерної реалізації іммобілізаційної біотехнології, показав пріоритетність і доцільність застосування інертних
пластмасових біоносіїв «ОПЕТ» для їх завантаження в турбулентне середовище аеротенків, що
працюють в умовах високих концентрацій вхідних потоків стічних вод.
Комбінація ж в аеротенках, завислих та іммобілізованих мікроорганізмів дозволяє урізноманітнити біоценоз аераційних споруд, підвищити їх окислювальну потужність, запобігти явищам
спухання активного мулу та підвищити сталість роботи систем біологічної очистки.
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ЗАХОДИ З ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОБОТИ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД
КОС-1 м. ЛЬВОВА
Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий О.В.
ТОВ «ТЕКОС ЛТД», м. Київ, Україна
Вольський В.В.
ЛМКП «Львівводоканал», м. Львів, Україна

Розглянуті основні заходи з інтенсифікації роботи каналізаційних очисних споруд КОС-1 м. Львова, що впроваджені в проектні матеріали по реконструкції, ре технологізації і модернізації КОС-1.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КОС-1 г. ЛЬВОВА
Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий А.В.
ООО «ТЭКОС ЛТД», г. Киев, Украина
Вольський В.В.
ЛГКП «Львовводоканал», г. Львов, Украина

Рассмотрены основные мероприятия по интенсификации работы канализационных очистных
сооружений КОС-1 г. Львова, реализованные в проектной документации по реконструкции, ретехнологизации и модернизации КОС-1.

INTENSIFICATION OF OPERATIONAL PARAMETERS OF WASTE WATER
TREATMENT PLANT WWTP-1, LVIV, UKRAINE
Osadchy V.F., Yaremenko L.V., Osadchy O.V.
LLC “TEKOS Ltd”, Kyiv, Ukraine
Volskiy V.V.
LMU “Lvivvodokanal”, Lviv, Ukraine

Major actions towards intensification of operational parameters of waste water treatment plant, WWTP-1,
Lviv, Ukraine were highlighted in the given article based upon design documentation for reconstruction,
re-technology and modernization of WWTP-1.
Розташований на правому березі р. Полтва комплекс каналізаційних очисних споруд (КОС-1)
м. Львова має проектну потужність, Q = 120000 м³/добу.
В склад очисного комплексу входять наступні основні споруди:
- механізовані решітки (існуючі), прозори 5 мм;
- горизонтальні пісколовки, 3 секції, L×B×H = 12×3×3 (м);
- первинні радіальні відстійники I-шої черги будівництва, D = 20,0 м, n = 8 од.;
- первинні радіальні відстійники II-гої черги, D = 40,0 м, n = 2 од.;
- чотирьох коридорні аеротенки-витиснювачі I-шої черги будівництва, 4 секції загальним
розміром, L×B×H = 96×69×4 (м);
- чотирьох коридорні аеротенки-змішувачі II-гої черги, 3 секції загальним розміром,
L×B×H = 90×69×4 (м);
- вторинні радіальні відстійники I-шої черги, D = 20,0 м, n = 8 од.;
- вторинні радіальні відстійники II-гої черги, D = 40,0 м, n = 2 од.;
- блок механічного реагентного зневоднення осадів, введений в експлуатацію в 20082009 рр., (за прийнятою схемою сирий осад та надлишковий активний мул, що подається
в первинні відстійники, поступають в цех механічного зневоднення).
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В основу технологічної схеми очисної станції покладено класичну технологію повної біологічної очистки розрахованої на видалення із стічних вод переважно органічних забруднюючих
речовин різного ступеня дисперсності.
Характеристики забрудненості міських господарсько-побутових стічних вод, що надходили
на майданчик КОС-1 в 2015 році, встановлені нормативи їх очистки (ГДС) та стандарти ЄС і ХЕЛКОМ представлені в табл.1.
Табл. 1. Показники забрудненості вхідних і очищених на КОС-1 стічних вод (за даними хіміко-бактеріологічної лабораторії станції), встановлені ГДС та нормативи ЄС/Хелком [1].

* сумарний перерахунок форм азоту.
** перерахунок форм фосфору.

Як свідчать представлені в таблиці 1 дані, навіть середні показники забрудненості вхідних
стічних вод по БСК20 (БСК20 = 747,5×1,4 = 1046,5 мг/л ) і ХСК, відповідно до прийнятої класифікації [2, 3] відносяться до категорії концентрованих.
В той же час, встановлені для м. Львова нормативи якості очищення стічних вод (ГДС) по всім
показникам, є більш «жорсткими» ніж європейські стандарти, а по показникам залишкової концентрації сполук азоту і фосфору перевищують також нормативи ХЕЛКОМ (Гельсінська комісія
по захисту морського середовища Балтійського моря).
Для цих стоків характерними є також значні коливання концентрації забруднень впродовж
доби.
Як показали обстеження [4, 5, 6], існуючі очисні споруди на теперішній час є фізично та морально застарілими, насосно-повітродувне обладнання – енерговитратним, а прийнята на станції традиційна біотехнологія не спроможна забезпечити сучасні вимоги до якості очистки стічних вод, які згідно українським і європейським стандартам регламентують не тільки показники
залишкової концентрації органічних забруднень в очищеній воді, але і залишкові концентрації
біогенних сполук, зокрема сполук азоту і фосфору.
Крім того, концентрація забруднюючих речовин в господарчо-побутових стічних водах, що
надходять на КОС-1, значно перевищує нормативи їх скиду в міську каналізаційну мережу.
Високі вхідні концентрації забруднень та їх суттєве коливання впродовж доби призводять до
значного перевантаження активного мулу аеротенків, його спухання, виносу із споруд вторинного відстоювання і порушенню регламентів очистки.
Всі ці негативні явища та високий ступінь амортизації споруд обумовили необхідність проведення заходів по реконструкції та ретехнологізації очисного комплексу з метою сталого забезпечення нових сучасних нормативів очистки, підвищення надійності та безпеки експлуатації
споруд, та зниження енерговитратності технологічних процесів.
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З цією метою в 2007-2008 р. фірмою «ТЕКОС Лтд» (Київ, Україна) був розроблений Проект
реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Львова [4], який передбачав здійснення таких
принципових заходів:
- реконструкцію і переобладнання існуючих горизонтальних пісколовок в аеровані;
- реконструкцію і переобладнання існуючих аеротенків в біореактори нітри-денітрифікатори із проведенням процесів нітри-денітрифікації в умовах єдиномулової системи та комбінацією
в реактивній зоні споруд завислих і іммобілізованих на інертних носіях культур мікроорганізмів.
В 2015 р. фірмою АБАНОР, Швеція розроблено поновлене Техніко-економічне обґрунтування
з реконструкції каналізаційних очисних споруд (КОС-1) м. Львова (підготовлено від імені ЄБРР)
[5], яке передбачає проведення таких принципових заходів з реконструкції:
- демонтаж та будівництво нових горизонтальних аерованих пісколовок;
- реконструкцію і переобладнання існуючих аеротенків в біореактори нітри-денітрифікатори із проведенням процесів нітри-денітрифікації в умовах послідовного чергування анаеробних,
аноксидних і аеробних зон, внутрішньою рециркуляцією муловодяної суміші та комбінацією в
реактивній зоні споруд завислих і іммобілізованих на інертних носіях культур мікроорганізмів
(Рис.1).

Рис. 1. Принципова технологічна схема реконструкції аеротенків на КОС-1 (АБАНОР)
Концептуально, прийняті в двох проектах технологічні рішення з реконструкції та ретехнологізації комплексу біологічної очистки стічних вод (КОС-1) є практично однаковими, а саме,
впровадження на станції шляхом реконструкції або нового будівництва аерованих пісколовок
та переобладнання існуючих аеротенків в біореактори нітри-денітрифікатори із застосуванням
завислого та прикріпленого на інертних носіях біоценозу. А також, з урахуванням високих показників концентрації забруднень у вхідних стоках і їх різкого коливання впродовж доби, фірмами
«АБАНОР» і «ТЕКОС» рекомендовано зберегти зону регенерації в першому коридорі аеротенків
після реконструкції.
Деякі конструктивні та окремі технологічні відмінності обумовлені по-перше - збільшенням
за строк, що минув (8 років) ступеню амортизації споруд, а по-друге - зміною нормативів скиду
очищених стічних вод у поверхневу водойму.
Таким чином, для комплексного вирішення проблеми глибокої очистки концентрованих
стічних вод КОС-1 як від органічних забруднюючих речовин так і від сполук азоту і фосфору, а
також сталого забезпечення встановлених високих стандартів якості очистки стоків, фірмами
«АБАНОР» і «ТЕКОС» рекомендовано провести заходи з реконструкції і ретехнологізації аеротенків, шляхом впровадження в реконструйованих спорудах біоочистки сучасної біотехнології
нітри-денітрифікації із застосуванням плаваючих носіїв біоценозу.
Аераційні споруди, в яких використовуються угруповання завислих та іммобілізованих мікроорганізмів, забезпечують [7, 8, 9]:
- підвищення потужності споруд біологічної очистки на 100%-200%;
- можливість ефективного перебігу в одному об’ємі як процесів біодеструкції органічних
забруднень (в тому числі тяжкоокислюваних), так і процесів нітри-денітрифікації та біологічного видалення сполук фосфору, що обумовлено великою концентрацією біомаси,
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-

великим терміном її генерації (віком), та різними кисневими умовами в товщі прикріпленої біологічної плівки;
покращення седиментаційних характеристик мулу та мінімізація явищ його спухання;
зменшення приросту біомаси завдяки утворенню в біосистемі повного трофічного ряду
мікроорганізмів із упорядкованими ланцюгами харчування, що обумовлює внаслідок синергетичного ефекту їх діяльності зниження приросту мулу ~на 30% порівняно з традиційними, та обумовлює, відповідно, зменшення навантажень на вторинні відстійники;
підвищення ефективності переносу кисню завдяки присутності носіїв біоплівки в зоні аерації;
сталість процесу до варіативних гідравлічних навантажень та навантаженням по концентрації забруднюючих речовин.

Таким чином, в реконструйованих аеротенках, що будуть працювати в режимі нітри-денітрифікації і біологічної дефосфотації із застосуванням комбінації завислих і прикріплених культур
мікроорганізмів, утворення анаеробних, аноксидних і аеробних умов буде відбуватися не тільки
конструктивно за рахунок зонування коридорів аеротенку, а також додатково за рахунок різних
кисневих умов в товщі прикріпленої біологічної плівки.
Особливості характеру забрудненості стічних вод, що надходять на КОС-1, крім інших, полягають також у досить низьких вхідних концентраціях сполук фосфору відносно концентрації по
БСК органічних сполук.
Так, у вхідних на КОС-1 стічних водах середні показники БСК5 і фосфатів становлять, відповідно, 747 мг/л і 6,6 мг/л, а в стічних водах, що поступають на споруди біологічної очистки
ті ж самі показники, відповідно, становлять 460-282 мг/л і 3,7 мг/л. При встановлених ГДС по
фосфатам – 1,5 мг/л, в процесах біологічної очистки із стічних вод повинно бути видалено –
ΔР = 3,7 – 1,5 = 2,2 мг/л.
Кількість же фосфору, яка може бути вилучена із стічних вод біологічним шляхом, оцінюється
наступним чином:
Для стічних вод КОС-1, що надходять на споруди біологічної очистки, ця кількість становить:

Аналіз отриманих даних демонструє, що в даній біосистемі потенціал видалення сполук фосфору перевищує фактичні потреби. Так, завдяки існуючому співвідношенню БСК:Р, а також при
оптимальному значенні біохімічного показника стоків, що надходять на біоочистку ( Кб = 0,72),
навіть зараз, при роботі аеротенків в традиційному режимі, середні показники залишкової концентрації фосфатів в очищеній воді (1,4 мг/л) не перевищують показники ГДС (1,5 мг/л).
Враховуючи це, слід розглянути доцільність облаштування в аеротенках при реконструкції
конструктивно окремої анаеробної зони, яка в стандартних умовах створюється для накопичення в активному мулі фосфоракумулюючих Біо-Р бактерій і інтенсифікації процесів видалення
фосфатів із стічних вод.
Крім того, як показала практика, розміщення в біоспорудах конструктивно окремої анаеробної зони створює в подальшому проблеми з мулорозподілом в спорудах вторинного відстоювання внаслідок утворення на поверхні вторинних відстійників шару із спливаючих відмерлих часточок анаеробного активного мулу.
А анаеробні умови частково в біосистемі все ж таки будуть присутні за рахунок власне різних
кисневих умов (аеробних, аноксидних і анаеробних) в товщі прикріпленої біологічної плівки.
Згідно з [ 2, 8 ] в структурі плівки умовно виділяють три зони:
- верхня зона, де в аеробних умовах проходять процеси окислення органічних сполук (в
тому числі й тяжкоокислюваних завдяки віку і селекції прикріпленої мікрофлори;
- середня зона, де протікають процеси нітрифікації;
- нижня (аноксична) зона, в яку внаслідок дифузії надходять нітрити й органічні сполуки і
де відбувається відновлення нітритів/нітратів (денітрифікація).
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Виконані Проектом «ТЕКОС Лтд» та ТЕО АБАНОР розрахунки технологічного процесу біологічної очистки стічних вод із застосуванням в аеротенках плаваючих носіїв біомаси показали, що в
існуючих об’ємах аеротенків для досягнення нормативних показників очистки кількість плаваючих носіїв біомаси повинна становити ~ 15-20% відносно корисного об’єму аеротенків КОС-1 [4, 5].
В якості інертного завантаження для іммобілізації мікрофлори в аеротенках, фірмою АБАНОР в поновленому ТЕО запропоновано застосувати пластмасові елементи Анокс К3 фірми
«KALDNESS», питома поверхня яких – 500 м²/м³.
В Проекті фірми «ТЕКОС», в якості інертного завантаження для іммобілізації мікрофлори в
аеротенках, запропоновано застосувати об’ємні пластмасові елементи «ОПЕТ» вітчизняного заводського виготовлення марки ЦСП, питома поверхня яких - 275 м²/м³.
Конструктивно (згідно рекомендаціям «АБАНОР» та «ТЕКОС») завантаження ОПЕТ та Анокс К
розміщуються в муловодяному потоці аеротенків у вигляді вільно плаваючих носіїв іммобілізованої мікрофлори, із зонуванням завантаження в коридорах біоспоруд за допомогою спеціальних сітчастих пристроїв.
Аналіз характеру забрудненості господарсько-побутових стічних вод, що надходять на майданчик КОС-1-2 (табл. 1), свідчить про дуже суттєві коливання впродовж доби концентрації забруднюючих речовин у вхідних стічних водах (в 3-4 рази відносно середніх даних).
Враховуючи значні коливання концентрації забруднюючих речовин у вхідних стічних водах,
доцільно передбачити періодичне (при необхідності) введення реагентів (хлориду заліза) в муловодяний потік перед вторинними відстійниками для корегування залишкової концентрації
фосфатів в очищеній воді, що покращить також ефективність процесів мулорозподілу в спорудах
вторинного відстоювання і підвищить стабільність і ефективність процесів очистки.
Впровадження при реконструкції очисного комплексу КОС-1 рекомендованих заходів з інтенсифікації роботи споруд біологічної очистки забезпечить сталість і надійність перебігу процесів
глибокого видалення із стічних вод як органічних забруднюючих речовин, так і сполук азоту і фосфору, досягнення встановлених нормативів якості очистки, суттєве покращення експлуатаційних
показників роботи очисного комплексу за рахунок скорочення енерговитрат та захист довкілля.
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Для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов Украины и повышения эффективности очистки сточных до требований ПДК, предлагается использование разработанных
технических и технологических схем по реконструкции существующих канализационных очистных сооружений (септиков) с переоборудованием их в сооружения с аэробной биологической очисткой и установкой модулей мембранной ультрафильтрации.
Развитие современного общества характеризуется все более ощутимыми негативными последствиями антропогенного воздействия на окружающую природную среду и на состояние
водных объектов. Основными загрязнениями сточных вод являются: физиологические выделения людей и животных; отходы и отбросы, получаемые в результате хозяйственной деятельности человека; применение синтетических моющих и чистящих средств; отходы и выбросы
промышленных предприятий, а также атмосферные (ливневые и дождевые) воды. Как бытовые, так и производственные сточные воды содержат значительное количество органических
веществ, способных служить питательной средой для быстрого и массового развития различных микроорганизмов, в том числе и патогенных бактерий. Многие производственные сточные
воды также содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на здоровье людей и состояние окружающей среды.
В связи с резким расширением области применения всевозможных синтетических моющих
и чистящих средств, в том числе шампуней и стиральных порошков, увеличились и объемы их
использования на бытовом и промышленном уровне, что, в свою очередь, привело к изменению
химического состава хозяйственно-бытовых сточных вод. Увеличение содержания СПАВ, фосфатов, азотсодержащих компонентов, хлоридов и др., существенно ухудшает очистку стоков на
очистных сооружениях, резко снижая эффективность их очистки. Кроме того, сброс неочищенных или плохо очищенных сточных вод на рельеф или в водоем приводит к снижению содержания в поверхностных водах растворенного кислорода и деградации водных экосистем, а также
способствует возникновению очагов заражения и быстрому развитию опасных инфекционных
заболеваний. Поэтому сегодня проблемам очистки сточных вод уделяется всё большее внимание. Повышение требований к качеству очищаемых стоков заставляет искать более эффективные и экологически безопасные способы удаления загрязнений.
За последние десятилетия объемы сбрасываемых на существующие очистные сооружения
сточных вод увеличились в несколько раз, что привело к увеличению нагрузки на существующие канализационных очистных сооружений (КОС). При этом необходимо учитывать, что большинство эксплуатируемых КОС были построены ещё в 70-80-х годах прошлого века. Установленное на этих КОС оборудование, как правило, находится в практически неработоспособном
состоянии. Применяемые на этих КОС технологии очистки стоков также морально устарели и
не в состоянии обеспечивать необходимую степень очистки сточных вод. Кроме того, стоит обратить внимание, что реконструкция КОС требует больших капитальных вложений. Реализуемые при строительстве и реконструкции всех типов очистных канализационных сооружений
проектные и технологические решения, как правило, остаются неизменными на протяжении
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десятилетий. По мере принятия руководящих документов, ужесточающих требования к эффективности очистки сточных вод перед сбросом их в водоем, проблема соблюдения новых нормативов становится актуальной для подавляющего большинства очистных сооружений. Не менее
важными задачами являются снижение эксплуатационных расходов на действующих очистных
сооружениях и уменьшение капитальных затрат при их строительстве и реконструкции. [1-5].
Поэтому в настоящее время большое значение имеет поиск относительно малозатратных
альтернативных методов решения этой проблемы. Одним из путей её решения является прекращение сброса неочищенных стоков от всех, даже самых малых, объектов водопользования и
внедрение новых безотходных и экономически выгодных технологий и очистных сооружений.
На наш взгляд, в настоящее время наиболее перспективным направлением в решении этой задачи является внедрение в технологию очистки сточных вод мембранных технологий, а именно
проведение реконструкции существующих КОС (септиков) с переоборудованием их в сооружения аэробной биологической очисткой с применением мембранной ультрафильтрации.
Удаление из сточной воды взвешенных и коллоидных веществ в установках мембранной
ультрафильтрации является перспективным направлением при очистке воды для различных
нужд. Перспективность данного способа объясняется, прежде всего, высоким эффектом очистки
сточных вод, компактностью оборудования, возможностью удаления вирусов и бактерий, а также возможностью не применять реагенты. Поэтому мембранная ультрафильтрация в последние
время находит все большее применение в различных схемах очистки сточной воды [6-8]. Однако, более широкому распространению данного способа очистки сточных вод препятствует, главным образом, его основной недостаток – весьма существенная зависимость расхода механически и биологически очищенной сточной воды и потерь напора в установке от качества исходной
сточной воды, что обуславливает повышение эксплуатационных расходов, связанных с преодолением возникающих в очистных мембранах потерь напора. Однако, несмотря на увеличение
связанных с очисткой сточных вод энергозатрат, внедрение предлагаемой технологии очистки
на существующих канализационных очистных сооружениях (септиках) в должной мере позволяет с наименьшими затратами решить поставленную задачу. Что положительно скажется не
только на качестве воды в поверхностных водоёмах, но и позволит решить проблему с очисткой
сточных вод во многих рекреационных зонах, что, в свою очередь, положительно скажется на
развитии побережья Азовского и Черного морей и территорий прилегающих к ним [5], а также
во многом решит проблему питьевого водоснабжения в Украине.
Для разработки технических и технологических задач по реконструкции существующих канализационных очистных сооружений, с переоборудованием их в сооружения с аэробной биологической очисткой с установкой модулей мембранной ультрафильтрации, были рассмотрены существующие малые канализационные очистные сооружения (септики 2-х и 3-х блочные) целого
ряда объектов прибрежной зоны Херсонской и Николаевской областей, принимающих сточные
воды хозяйственно-бытового характера от предприятий, пансионатов, санаториев и жилых комплексов. Данные объекты были построены в 60-70-е годы прошлого столетия и эксплуатируется
непосредственно соответствующими службами как собственников, так и коммунальными предприятиями. Проектная мощность рассматриваемых комплексов канализационных очистных сооружений составляла от 100 до 400 м3/сут. Данные комплексы были спроектированы как блок
механической и биологической очистки с использованием анаэробного метода. Анаэробный метод очистки сточных вод был применен из-за наличия, на момент проектирования, в сточных
водах высокой концентрации органических веществ. Его преимущество перед аэробными методами заключается в резком снижении эксплуатационных расходов (для анаэробных микроорганизмов не требуется дополнительной аэрации воды) и отсутствии проблем, связанных с утилизацией избыточной биомассы. В связи со значительным увеличением в поступающих сточных
водах биогенных и химически активных загрязнений, низкими концентрациями органических
веществ, качество очистки сточных вод на этих КОС значительно ухудшилось.
Биологическая система очистных сооружений, работающая в экстремальных условиях, имеет тенденцию к хронической разбалансированности, отсутствие механической очистки входя148
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щих стоков влечет за собой заиливание сооружений, происходит загнивание осадка, что, в свою
очередь, приводит ко вторичному загрязнению сточных вод продуктами их разложения.
Проведенный анализ показал, что для повышения эффективности очистки сточных до требований ПДК, необходимо проведение следующих изменений в технологической схеме работы
канализационных очистных сооружений:
• применение эффективного оборудования для механической очистки сточных вод;
• проведение строительно-монтажных работ по увеличению объема и выравниванию днища сооружений;
• применение эффективного оборудования для биологической очистки сточных вод;
• использование современных воздуходувок;
• применение современного оборудования для доочистки сточных вод;
• повышение эффективности обеззараживания очищенных сточных вод.

В частности, для механической очистки сточных вод от взвешенных веществ на рассматриваемых канализационных очистных сооружениях, после камеры гашения на самотечных трубопроводах Ø 150-200 была рассмотрена возможность применения решетки марки РМБЩ-50 или
её аналогов, с диаметром отверстий 1,5-3 мм. Решетка механизированная барабанная щеточная
РМБЩ-50 предназначена для извлечения из производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод грубодисперсных включений с размерами от 1,5 мм и с выгрузкой их в мусоросборник.
Для задержания зерен песка размерами до 0,2 мм можно использовать вертикальную песколовку.
В существующих установках биологической очистки сточных вод (септиках), подача сжатого
воздуха отсутствует. Для эффективной работы биологической очистки сточных вод в установках биологической очистки как в зимнее, так и в летнее время, необходимо обеспечить подачу
необходимого количества сжатого воздуха в сооружения.
В разработанной схеме блок биологической очистки рассматривается, как один целостный
комплекс, со сведёнными в единый блок биореактором, вторичным отстойником и стабилизатором активного ила.
Для обеспечения необходимого количества растворенного кислорода, необходимого для эффективного окисления биологических загрязнений активным илом, можно применить систему
мелкопузырчатых аэраторов АПКВ 120 и компрессорную установку с системой подающих трубопроводов. Аэрационные системы предназначены для равномерного распределения воздуха,
подаваемого от воздуходувки, в толще сточной воды.
После аэрации смесь сточной воды с активным илом поступает через переливное окно во
вторичный отстойник, где происходит разделение активного ила и очищенной сточной воды.
Поступающая из биореакторов во вторичные отстойники иловая смесь представляет собой гетерогенную (многофазную) систему, в которой дисперсионной средой служит биологически
очищенная сточная вода, а основным компонентом дисперсной фазы являются хлопья активного ила, сформированные в виде сложной трехуровневой клеточной структуры, окруженной
экзоклеточным веществом биополимерного состава.
При снижении интенсивности турбулентного перемешивания и последующем отстаивании
иловой смеси, в результате биофлокуляции происходит агрегирование хлопьев активного ила в
хлопья размером 1-5 мм, которые осаждаются под воздействием силы тяжести. Преимуществом
вертикальных вторичных отстойников являются удобство удаления из них осевшего ила, простота конструкции в виду отсутствия движущихся частей, возможность использования взвешенного слоя ила.
Избыточный активный ил удаляется эрлифтами из бункеров отстойной зоны вторичных отстойников в аэробный стабилизатор для стабилизации избыточного активного ила. Периодически, стабилизированный активный ил при помощи эрлифтов перекачивается на биологическую
очистку в биореактор или вывозится на утилизацию ассенизационной автомашиной.
Для функционирования комплекса канализационных очистных сооружений необходимо
установить два компрессора (рабочий и резервный), например, 3D 38С 100К фирмы KUBICEK
(Чехия) [9].
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Для доочистки сточных вод до требований к сбросу ПДК в объекты рыбохозяйственного назначения на существующих КОС (септиках), при поступлении сточных вод до 200 м3/сут и более,
предлагается применение ультрафильтрационной доочистки.
Так, для доочистки очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях,
разработана технологическая схема применения модулей мембранной ультрафильтрации.
Блок модулей мембранной ультрафильтрации устанавливается во втором коридоре биореактора. Следует отметить, что актуальность данных исследований и разработки общих рекомендаций подтверждается также тем, что решение о значениях технологических параметров для
очистки конкретного типа сточной воды на мембранных фильтрах зачастую принимаются на
основании тестовых экспериментов на пилотной установке, т.е. носят исключительно эмпирический характер.
Ультрафильтрация – это мембранный процесс, занимающий промежуточное положение
между нанофильтрацией и микрофильтрацией. Ультрафильтрационные мембраны имеют размер пор от 20 до 1000 Å (или 0,002–0,1 мкм) и позволяют задерживать тонкодисперсные и коллоидные примеси, макромолекулы (нижний предел молекулярной массы составляет несколько
тысяч), водоросли, одноклеточные микроорганизмы, цисты, бактерии и вирусы. Ультрафильтрация может полностью заменить процессы отстаивания, осаждения и микрофильтрация [10].
Применение модулей мембранной ультрафильтрации в разработанной технологической схеме
рассматривается как блок третичной очистки, который установлен непосредственно в биореакторе. Для их установки не требуется строительство дополнительных сооружений. Под регенератор переоборудуется часть емкостных сооружений в неработающих септиках. При работе модулей мембранной ультрафильтрации в слое смеси сточной воды и активного ила в биореакторе,
время между регенерациями мембран увеличивается до 200 суток, что повышает их эффективность и конкурентоспособность.
Исследуя ультрафильтрационный мембранный модуль, расположенный вертикально, в котором мембранные элементы представлены пучком полых полимерных волокон, а фильтрация
происходит в направлении «изнутри - наружу», мы видим, что часть потока (циркуляционный
расход) транзитом проходит через внутреннее пространство мембраны, смывая с ее поверхности загрязнения. На частицу взвеси, задержанную на поверхности мембраны, действуют следующие силы: сила адгезии, сила стоксового сопротивления, обусловленная действием циркуляционного потока, сила тяжести, подъемная сила и сила трения.
На основании проведенных исследований [10-12] можно сделать вывод, что оторвать от
поверхности мембраны частицу взвеси малого диаметра сложнее, чем крупного. Поэтому при
фильтрации смеси сточной воды и активного ила в биореакторе через мембраны стало очевидно, что чем эффективнее свойства активного ила при биофлокуляции, тем эффективнее работа
модулей мембранной ультрафильтрации.
Кроме того, из вышеизложенного следует, что для установок с высокой степенью фильтрации, которые задерживают более мелкие частицы, рациональнее удаление взвеси с поверхности
мембран проводить путем не непрерывной промывки вихревой смесью воздуха и воды, а периодически, прекращая при этом фильтрацию.
Для доочистки сточных вод на существующих КОС предложено использование блоков мембранных модулей siClaro FM 643(ФРГ) размерами 798 х 602 х 2247. Общий вес мембранного модуля в сухом виде составляет 135 кг.
ВЫВОД. Для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов Украины и повышения эффективности очистки сточных до требований ПДК, предлагается использование
разработанных технических и технологических схем по реконструкции существующих канализационных очистных сооружений (септиков) с переоборудованием их в сооружения с аэробной
биологической очисткой и установкой модулей мембранной ультрафильтрации.
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ПРОБЛЕМА ОЧИЩЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД
Семенова О.І., Бублієнко Н.О., Шилофост Т.О.
Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Розглянуто ключові проблеми забруднення стічних вод вуглеводнями. Підібрано ефективну схему
очищення вуглеводневмісних стічних вод та проведено дослідження на експериментальній установці. Підтверджено ефективність застосування блоку біохімічного окиснення.

ПРОБЛЕМА ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
Семёнова Е.И., Бублиенко Н.А., Шилофост Т.А.
Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина

Рассмотрены ключевые проблемы загрязнения сточных вод углеводородами. Подобрано эффективную схему очистки углеводородсодержащих сточных вод и проведены исследования на экспериментальной установке. Подтверждена эффективность применения блока биохимического
окисления.

PROBLEM OF CLEANING BY HYDROCARBONS CONTAINING SEWAGE
O.I. Semenova, N.O. Bublienko, T.O. Shylofost
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

Considered the key of problems of sewage contamination by hydrocarbons. Fit the effective scheme of
treatment by hydrocarbons containing wastewater and conducted research on the experimental setup.
Confirmed efficacy of block of biochemical oxidation.
Вплив антропогенних факторів на біосферу Землі створив виникнення негативних явищ, які
призводять до деградації екосистеми і глобальної екологічної кризи. Особливе побоювання в
даний час викликає зростаюче забруднення морів, річок, ґрунту, в тому числі нафтою і нафтопродуктами. У результаті роботи харчових підприємств утворюються стічні води. А в результаті
таких операцій як миття обладнання, автомобільних цистерн, потрапляння технічних мастил у
стоки утворюються стічні води, що містять продукти переробки нафти.
Проблема очищення вуглеводневмісних стічних вод вирішується досить повільно, адже для
ліквідації таких забруднень, зазвичай, застосовують механічний спосіб очищення. Дана технологія не має успіху, це пояснюється тим, що при низькому вмісту нафтопродуктів у воді, коли вони
знаходяться у емульгованому і розчинному стані, механічний принцип розділу не прийнятний.
Отже, при малих кількостях нафтопродуктів у воді, потрібно відмовитись від принципу виділення, а використовувати принцип їх руйнування (окиснення).
При дотриманні технології біохімічного очищення забезпечується практично повне видалення нафтопродуктів, що не досягається іншими відомими способами (механічним і фізико-хімічним). Очищена вода відповідає вимогам й по інших показниках, що досягаються тільки біохімічним способом (зниження концентрації умовно-патогенних мікроорганізмів, розкладання
розчинених органічних речовин – білків, вуглеводів та насичення води киснем).
Дослідження проводились паралельно на двох очисних установках (аеротенк-змішувач та
блок біохімічного окиснення). Аеротенк-змішувач – очисне обладнання, яке виконано у вигляді
споруди циліндричної форми із конічним днищем, перегородка розділяє його на аеротенк і відстійник, що дозволяє забезпечити компактність установки.
Блок біохімічного окиснення складається із пінотенка та аеротенка-окиснювача. В пінних
шарах проходить інтенсивне перемішування рідкої фази, що в свою чергу, сприяє інтенсифікації процесу біосорбції. На нижній поверхні перегородок (які омиваються рідиною і повітрям) та
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стінках пінотенка утворюється шар біоплівки, що сприяє також додатковій інтенсифікації процесу біосорбції та процесу вилучення забруднень в цілому.
Для повного уявлення про забрудненість нафтопродуктами необхідно знати, з яких основних
груп речовин складаються забруднення вуглеводневмісних стічних вод, які пропонується очищати біохімічним способом.
З цією метою нами було проведено експериментальне вивчення складу забруднень вуглеводневмісних стічних вод за групами органічних речовин. Результати цього дослідження подані
в табл. 1.
Таблиця 1 Результати хроматографічного розділення зразка вуглеводневмісної стічної води

Наведені результати мас-спектрального аналізу показали, що нафтопродукти в стічній воді
відповідають гасовій або легкій масляній фракції нафти, тобто можуть бути окисненні специфічними мікроорганізмами, які належать до родів Rhodococcus, Pseudomonas, Mіcrococcus і
Acinetobacter.
Процес проходив в неперервному режимі. Для визначення основних гідрохімічних та технологічних показників процесу очищення використовувались стандартні методики.
Нами були визначені основні показники забрудненості вуглеводневмісних стічних вод –
концентрація забруднень за ХСК складає в середньому 300 мгО2/дм3, за БСК – 130 мгО2/дм3. За
цими даними, відношення БСК/ХСК складає 0,43, що свідчить про можливість характеризувати
забруднення вуглеводневмісних стічних вод як біохімічно окиснювальні, однак споживання нафтопродуктів мікроорганізмами відбувається менш інтенсивно, ніж хімічне окиснення.
Результати проведених досліджень по визначенню основних показників очищення наведені
в табл. 2.
Таблиця 2 Порівняння основних показників процесу очищення вуглеводневмісних стічних вод
в аеротенку-змішувачі і в блоці біохімічного окиснення

Отримані результати свідчать про експериментальне підтвердження позитивного впливу
пінотенка на процес видалення забруднень. Так, наприклад, ефективність зниження концентрації нафтопродуктів збільшилась з 93,2% до 98,5%. Фактором, який обумовив таке підвищення
ефективності видалення нафтопродуктів, була тільки наявність пінотенка при всіх інших рівних
умовах експериментів. Можна вважати, що на інтенсифікацію процесу головний вплив має біо
сорбція нафтопродуктів в пінних шарах, а також частково процес окиснення.
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Розглянуті та вивчені процеси доочистки побутових стічних вод в установці малої продуктивності з використанням йоржистих насадок.

«УСТАНОВКА МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
ДЛЯ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Сорокина Н.В., Фесик Л.А.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры,
г. Одесса, Украина

Рассмотрены и изучены процессы доочистки бытовых сточных вод в установке малой производительности с использованием ершовых насадок.

THE INSTALLATION OF THE SMALL PRODUCTIVITY FOR
DEEP TREATMENT OF SEWAGE
Sorokina N.V., Fesik L.A.
The Odessa State Academy of Construction and Architecture, Odessa, Ukraine

The processes of additional treatment of domestic sewages are considered and studied in the installation of
the small productivity with the use of attachments from ruffs.
Целью данной работы является возможность доведения качества очищенной сточной жидкости до уровня нормативных требований за счет использования биореакторов с ершовой насадкой.
Задачами исследований следует считать установление закономерностей снижения содержания различных форм азота, БПК и взвешенных веществ в сточной жидкости в процессе контакта
стоков с ершовой насадкой и гидробионтами, которые удерживаются в биореакторе этой насадкой.
После анаэробно-аэробной обработки и вторичного отстаивания сточная жидкость направлялась в биореактор доочистки сточных вод объемом 100 дм3 (d = 280 мм, hраб = 1,62 м)
со средним расходом сточной жидкости 100 дм3/ч. Биореактор обеспечивал часовую обработку
стоков биоценозом трофически удерживаемых на ершах с 20%-ной подшёрсткой гидробионтов – фильтраторов-седиментаторов. Поскольку в отсеке доочистки сточных вод помещено 7,5 м
ершей весом 900 г, то они способны удерживать трехнедельный вынос взвесей из вторичного
отстойника. Однако для упрощения системы автоматизации очистной установки предусмотрена ежедневная кратковременная частичная регенерация ершей с выведением не более 20 дм3
регенерационной смеси из отсека доочистки. Это гарантирует сохранение биоценоза реактора
доочистки, исключение заиливания и возникновения денитрификационных процессов с увеличением содержания нитритов в очищенной сточной жидкости.
В табл. 1 приведены значения показателей состава сточной жидкости после прохождения
отсека доочистки.
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Таблица 1

Несмотря на значительные колебания состава стоков, поступающих из септика, значения показателей качества доочищенной сточной жидкости стабильны и не выходят за пределы уровня
значений ПДК для рыбохозяйственных водоёмов.
В процессе исследований и наблюдений за работой очистной установки были выявлены следующие закономерности. На рис. 1 показано влияние продолжительности пребывания сточной
жидкости в биореакторе доочистки на эффективность снижения концентрации азота аммонийного.

Рис. 1. Эффективность удаления азота аммонийного в биореакторе доочистки сточных вод
Эффективность удаления азота аммонийного в биореакторе доочистки (R = 0,996):
где t – продолжительность доочистки, ч.

На рис. 2, 3 приведены, соответственно, эффективности снижения величины БПКПОЛН и удаления взвешенных веществ в зависимости от продолжительности обработки сточных вод в биореакторе доочистки.
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Эффективность снижения величины БПКПОЛН в биореакторе доочистки:
Эффективность снижения концентрации взвешенных веществ в биореакторе доочистки:

Рис. 2. Эффективность снижения БПКПОЛН в биореакторе доочистки сточных вод

Рис. 3. Эффективность снижения концентрации взвешенных веществ в биореакторе доочистки
сточных вод
На рис. 4. дано изменение зольности взвешенных веществ в процессе жизнедеятельности
гидробионтов, удерживаемых ершами биореактора доочистки сточных вод, при различном времени пребывания взвесей в биореакторе доочистки в сравнении с зольностью взвесей, поступающих из вторичного отстойника.
Зольность взвешенных веществ:

Рис. 4. Изменение зольности взвешенных веществ в биореакторе доочистки сточных вод
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Исходя из анализа результатов исследований работы биореактора доочистки следует, что в
связи с эффективностью работы данной ступени в процессе жизнедеятельности гидробионтов,
фиксированных ершовой насадкой в объеме биореактора доочистки, уже через 1 ч значения
показателей качества доочищенной сточной жидкости соответствуют требованиям к сбросу в
водоемы рыбохозяйственного назначения, мг/дм3: БПКПОЛН – 3 ÷ 4; взвешенные вещества – 2 ÷ 3;
[NH4+] – 0,36. Поэтому, продолжительность обработки сточной жидкости в биореакторе доочистки может быть принята равной 1 ч.
Выводы:
1. Получены эмпирические зависимости биологических процессов при доочистке сточных вод.
2. Биореактор доочистки обеспечивает стабильность качества очищенной сточной жидкости по
показателям: БПКПОЛН, взвешенные вещества, азот аммонийный и азот нитритов при организации ежедневной регенерации ершовой насадки и удаления накопленных взвесей в септик.
ЛИТЕРАТУРА

1. Гвоздяк, П. I. За принципом бiоконвеєра / П.І. Гвоздяк // Вiсник НАН Украïни. – 2003. - №
3. – С. 29-36.
2. ДБН. В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. К.: - 2013.
3. Куликов Н. И., Шишло Г. В., Эпоян С. М., Сорокина Н. В. Высокоэффективная очистка сточных вод в установках малой производительности// Матерiали науково-практичних конференцiй II Мiжнародного Водного Форуму “АКВА УкраЇна - 2004”. 21-23 вересня 2004 р.
– К.: СПД Коляда О.П., 2004. – с. 204-206.
4. Сорокина Н. В. Нитри-денитрификация сточной жидкости в аэробном трехступенчатом
биореакторе // Вiсник ОДАБА. – Одеса: ОДАБА. – 2005. – Вип. 19. – С. 155 – 160.
5. Епоян С.М. Локальна очистка побутових стічних вод в неканалізованих районах [Монографія] / С.М. Епоян, Л.О. Фесік, Н.В. Сорокіна – Одеса:ОДАБА.2016.–120 с.

158

ЕТЕВК-2017
УДК 628.1.034.2

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПЕРЕРОБКА СОЛЯНОКИСЛИХ
РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ

М.Д. Гомеля, О.В. Глушко,
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ Україна
Г.Г. Трохименко
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

В роботі приведені результати досліджень електролітичного вилучення іонів важких металів
(нікелю, цинку та міді) з розчинів хлоридів даних металів з виділенням соляної кислоти в проміжній камері трьохкамерного електролізера. Досліджено залежність виходу за струмом важких
металів від концентрації соляної кислоти та початкової концентрації важких металів у катодному просторі та концентрації соляної кислоти в зоні її концентрування.
Ключові слова: електроліз, іонний обмін,регенераційні розчини, мідь, нікель, цинк

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕАБОТКА СОЛЯНОКИСЛЫХ
РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ РАСТВОРОВ

Н.Д. Гомеля, Е.В. Глушко
НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев Украина
А.Г. Трохименко
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова

В работе были изучены процессы электролитического извлечения тяжелых металлов (никеля,
цинка и меди) из растворов хлоридов данных металлов и концентрирования соляной кислоты
в промежуточной камере трехкамерного электролизера. Исследована зависимость выхода по
току тяжелых металлов от концентрации соляной кислоты и начальной концентрации тяжелых металлов в катодном пространстве и от концентрации соляной кислоты в зоне ее концентрирования.
Ключевые слова: электролиз, ионный обмен, регенерационный раствор, медь, никель, цинк

ELECTROCHEMICAL PROCESSING OF HYDROCHLORIC ACID
REGENERATION SOLUTIONS
Gomelya N.D., Hlushko O.V., Trohimenro G.G.

The processes of electrolytic recovery of heavy metals (cadmium, nickel, zinc and copper) from model
solutions and the concentration of hydrochloric acid in the intermediate region of the cell with an invariable
concentration of sulfuric acid in its anode region were studied. The dependence of the current yield of heavy
metals on the concentration of hydrochloric acid in the intermediate cell of a three-chamber cell and on the
initial concentration of heavy metals in the cathode region is studied.
Keywords: electrolysis, density, an ionic exchange, reclaiming solutions, cadmium, nickel, zinc
Вступ. Проблема забезпечення водою є однією з головних у світі та в Україні, зокрема.
Це пов’язано як із кількістю води, так і з її якістю в природних водоймах. Скидання стічних
вод промислових підприємств, об’єктів теплоенергетики, шахтних вод призводить до забруднення природних вод [1]. Необхідність очищення стічних вод гальванічних виробництв, що
містять іони важких металів, не викликає сумнівів. Важкі метали відносяться до найбільш
токсичних забруднювачів, які здатні до накопичення в живих організмах. При міграції по трофічних ланцюгах їх концентрація збільшується на 2-3 порядки при переході на наступний
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рівень трофічного ланцюга. Якщо врешті решт важкі метали потрапляють в організм людини
і перевищують межі допустимої концентрації, то вони можуть викликати серйозні розлади
здоров’я. Тому питання очищення промислових стоків від іонів важких металів є достатньо
актуальним. Радикально вирішити його можна за рахунок впровадження замкнутих циркуляційних систем водокористування на промислових підприємствах [2]. Перспективним напрямком є застосування іонного обміну. Проте недостатня ефективність та недосконалість
процесів регенерації іонообмінних матеріалів, складність переробки отриманих фільтратів
стали головною перешкодою поширенню іонного обміну в практиці очистки стічних вод від
іонів важких металів.
Серед відомих методів утилізації регенераційних розчинів іонообмінного вилучення важких
металів з промивних вод гальванічних виробництв, таких як нейтралізація і висадження гідроксидів металів, випаровування розчинів, електродіаліз та електроліз, останні є найбільш перспективними, оскільки дають можливість видаляти метали і дозволяють повторно використовувати регенераційні розчини. Крім того, в залежності від обладнання, яке використовується
при електрохімічній переробці регенераційних розчинів, підвищення кислотності в анодному
просторі, або інших камерах електролізера, дозволяє отримувати кислоту придатну для повторного використання. Головним недоліком даного методу є невисокі концентрації кислот, що
утворюються та суттєвий залишковий вміст катіонів металів у даних розчинах, а також високі
енерговитрати при зниженні концентрації домішок в електролітах [3].
Авторами [4,5] проводились дослідження електрохімічного вилучення важких металів з кислих, нейтральних та слаболужних розчинів. Головними недоліками процесу електролізу кислих
розчинів було те, що з них ефективно вилучались лише іони кадмію, міді і інших металів , що
стоять в ряду напруг після водню. Та у всіх випадках вихід металів за струмом різко знижувався
за рахунок конкуруючого процесу виділення на катоді водню. Головною проблемою при електролізі розчинів хлоридів є утворення активного хлору та інших його сполук на анодах, або руйнування розчинних анодів.

Постановка мети та завдань наукового дослідження. Метою даної роботи було визначення ефективності очистки солянокислих регенераційних розчинів від іонів міді, нікелю та цинку
при електрохімічному їх відновленні в трьохкамерному електролізері. Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:
- визначити залежність ефективності вилучення іонів важких металів (Cu2+, Ni2+, Zn2+) із солянокислих розчинів, ступеня їх відновлення від концентрації вихідного розчину, напруги та
щільності струму в трьохкамерному електролізері;
- вивчити вплив концентрації соляної кислоти в зоні її концентрування на ефективність електрохімічного відновлення Cu2+, Ni2+, Zn2+, визначити максимальну концентрацію соляної кислоти
(HCl) в проміжній камері за даних значень виходу відновлених металів за струмом.

Методи та об’єкти дослідження. Для проведення електролізу з отриманням соляної кислоти використовували трьохкамерний електролізер. В катодній камері (І) електролізера знаходилися солянокислі розчини хлоридів металів, в анодній камері (ІІІ) ˗ розчин сірчаної кислоти. В
середній камері (ІІ), яка була відокремлена від катодного простору аніонообмінною мембраною
МА-41 та анодної зони катіонообмінною мембраною МК-40, заходився розчин соляної кислоти.
В якості катода використовували пластину з нержавіючої сталі, в якості анода - титанову пластину, що покрита оксидом рутенію. Модельними розчинами слугували розчини хлоридів цинку,
нікелю та міді з концентрацією10 - 30 г/дм³.
Концентрація соляної кислоти в модельному розчині складала 0,05-3 мг-екв/дм³, концентрація сірчаної кислоти ˗ 0,05 мг-екв/дм³. Об’єм катодної, анодної та проміжної камери становив
100 см³. Концентрацію іонів міді, нікелю, цинку та лужність води визначали за стандартними
методиками [6,7].
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Результати досліджень. Відомо, що мідь легко виділяється з водних розчинів в процесі електролізу, оскільки вплив конкуруючого процесу виділення водню на катоді досить незначний. Як
видно з рис.1, були отримані гарні результати по виділенню міді при підвищенні концентрації
соляної кислоти в камері (ІІ) від 75 до 2750 мг-екв/дм³. Найбільш ефективно виділення міді відбувалось при низьких значеннях концентрації соляної кислоти. При підвищенні вихідної концентрації HCl спостерігалось деяке зменшення виходу за струмом міді. Проте, за 6 годин електролізу вдалося знизити концентрації іонів міді з 944 мг-екв/дм³ до 25,984 - 51,97 мг-екв/дм³
практично у всіх випадках. Очевидно, що концентрація HCl впливає як на ефективність вилучення міді, так і на процес концентрування кислоти.

Слід відмітити, що процес електролізу проводили змінюючи розчини в катодній камері при
вилученні міді без заміни розчинів соляної кислоти в камері (ІІ). При цьому, якщо за перший
цикл концентрація HCl в камері (ІІ) зросла з 75 до 1620 мг-екв/дм³ ( на 1545 мг-екв/дм³), на другому етапі вона зросла на 1360 мг-екв/дм³ і досягла значення 3165 мг-екв/дм³, то на третьому
етапі приріст концентрації кислоти склав усього 599 мг-екв/дм³. При цьому концентрація кислоти сягнула всього 3579 мг-екв/дм³ (13%).

Рис.1. Залежність залишкової концентрації іонів міді в катодному просторі від часу електролізу
хлориду міді в трьохкамерному електролізері (U= 20 В) за вихідних концентрацій іонів міді 944 мгекв/дм³ (1;2;3;4); 274 мг-екв/дм³ (5) та соляної кислоти 750 мг-екв/дм³ (1), 1100 мг-екв/дм³(2),
1911 мг-екв/дм³ (3), 2750 мг-екв/дм³ (4), 70 мг-екв/дм³ (5)
Слід відмітити, що концентрування кислоти в камері (ІІ) відбувалося як за рахунок хлориду міді, так і надлишкової соляної кислоти. В процесі електролізу при відновленні катіонів міді
та іонів водню надеквівалентна кількість хлоридів з катодної камери через аніонну мембрану
мігрує в сторону аноду - камеру (ІІ). Надлишок протонів, що утворюється в анодній камері при
виділенні кисню, рухається крізь катіонну мембрану в сторону катоду, тобто в камеру (ІІ), де
і відбувається накопичення соляної кислоти. Подальша міграція хлоридів в сторону аноду та
протонів в сторону катоду обмежені відповідно катіонною та аніонною мембранами. Це сприяє
зростанню концентрації соляної кислоти в камері (ІІ), так само, як і електрохімічного опору системи, що і є причиною обмеження допустимих концентрацій HCl в камері (ІІ).
Подальше збільшення вихідної концентрації соляної кислоти до 2750 мг-екв/дм³ не призвело до суттєвого накопичення кислоти в камері (ІІ). За 6 годин електролізу в даному випадку концентрація соляної кислоти зросла лише на 300 мг-екв/дм³. При низьких концентраціях хлориду
міді (ІІ) та соляної кислоти за 6 годин електролізу було досягнуто зниження концентрації міді
до 40 мг-екв/дм³, а концентрація соляної кислоти при цьому піднялась лише на 535 мг-екв/дм³
( рис.1, крива 5)
Залежність виходу за струмом міді від концентрації соляної кислоти має складний характер
(рис.2). Проте, сумарний вихід за струмом зменшувався як із підвищенням кислотності в вихідних розчинах, так і в камері (ІІ).
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Рис.2. Залежність виходу за струмом міді від часу електролізу розчину хлориду міді в трьохкамерному електролізері (U= 20 В) за вихідних концентрацій іонів міді 944 мг-екв/дм³ (1;2;3;4); 274 мгекв/дм³ (5) та соляної кислоти 750 мг-екв/дм³ (1), 1100 мг-екв/дм³(2), 1911 мг-екв/дм³ (3), 2750
мг-екв/дм³ (4), 70 мг-екв/дм³ (5)
Виділення цинку в даному електролізері відбувалось також ефективно, як і виділення міді
(рис.3).

Рис.3. Залежність залишкової концентрації цинку в катодному просторі від часу електролізу хлориду цинку в трьохкамерному електролізері (U= 20 В) за вихідних концентрацій іонів цинку 1060
мг-екв/дм³ (1;2;3); 1020 мг-екв/дм³ (4); 360 мг-екв/дм³ (5) та соляної кислоти 60 мг-екв/дм³ (1;5),
1050 мг-екв/дм³(2), 2150 мг-екв/дм³ (3), 3020 мг-екв/дм³ (4)
Крім того, відмічено ефективне концентрування соляної кислоти в камері (ІІ) при досягненні значень до 3200 мг-екв/дм³ (рис.4). При збільшенні вихідної концентрації соляної кислоти в
середній камері відмічено деяке зниження виходу за струмом цинку, проте, в цілому він залишається достатньо високим при збільшенні вихідної концентрації соляної кислоти від 60 до 3000
мг-екв/дм³( рис.5).

Рис.4. Залежність концентрації соляної кислоти в проміжній камері трьохкамерного електролізера від часу електролізу хлориду цинку (U= 20 В) за вихідних концентрацій іонів цинку 1060
мг-екв/дм³ (1;2;3); 1020 мг-екв/дм³ (4); 360 мг-екв/дм³ (5) та соляної кислоти 60 мг-екв/дм³ (1;5),
1050 мг-екв/дм³(2), 2150 мг-екв/дм³ (3), 3020 мг-екв/дм³ (4)
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Рис.5. Залежність виходу за струмом цинку від часу електролізу розчину хлориду цинку в трьохкамерному електролізері (U= 20 В) за вихідних концентрацій іонів цинку 1060 мг-екв/дм³ (1;2;3);
1020 мг-екв/дм³ (4); 360 мг-екв/дм³ (5) та соляної кислоти 60 мг-екв/дм³ (1;5), 1050 мг-екв/
дм³(2), 2150 мг-екв/дм³ (3), 3020 мг-екв/дм³ (4)
Проблема виділення нікелю електролізом з регенераційних розчинів є достатньо складною
і цікавою для дослідження. Так, авторами [8] в значній мірі було вирішено проблему вилучення
нікелю з кислих регенераційних розчинів, що містили сульфат нікелю. Але проблемою стало те,
що при застосуванні бури та борної кислоти змінюється склад регенераційних розчинів, що негативно впливає на процеси регенерації катіонітів, при повторному використанні цих розчинів.
Також потрібно зазначити що в процесах електрохімічної переробки кислих регенераційних
розчинів, що містять іони важких металів, важливим є отримання розчинів кислот з концентрацією 5% і більше. Адже отримання в анодному просторі двохкамерного електролізера розбавлених розчинів кислот є незадовільним вирішенням проблеми в зв’язку з проблематичністю застосування даних розчинів повторно для регенерації іонітів. Авторами [9] були вивчені процеси
виділення іонів нікелю з кислих регенераційних розчинів, що містили іони нікелю та сірчану
кислоту, в двохкамерному електролізері, розділеному аніонообмінною мембраною АВ-17-8. Було
досягнуто зниження концентрації іонів нікелю (з 23.77 г/дм³ до 0.88 г/дм³) майже на 90 % за
термін електролізу 8-12 годин в залежності від концентрації сірчаної кислоти в прианодному
шарі. Крім того було отримано розчини сірчаної кислоти в концентрації 0.9- 2.68 г-екв/дм³.
З огляду на сказане вище та виходячи з завдань та мети роботи, були проведені дослідження
електролітичного вилучення іонів нікелю з солянокислих регенераційних розчинів в трьохкамерному електролізері. Вдалося досягти зниження концентрації нікелю більше ніж на 1000 мгекв/дм³ (рис.6). Це обумовлено тим, що в даному випадку в катодному просторі підтримуються
оптимальні значення рН на рівні 3.5-4.0. Цей ефект досягається за рахунок процесу відновлення
водню на катоді. У випадку виділення нікелю приріст концентрації соляної кислоти в середній
камері головним чином визначався концентрацією нікелю в катодній камері, часом електролізу і
практично не залежав від вихідної концентрації кислоти до кислотності 3500 мг-екв/дм³ (рис.7).

Рис.6. Залежність залишкової концентрації нікелю в катодному просторі від часу електролізу
хлориду нікелю в трьохкамерному електролізері (U= 20 В) за вихідних концентрацій іонів нікелю
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1160 мг-екв/дм³ (1;2;3;4); 1027 мг-екв/дм³ (5) та соляної кислоти 60 мг-екв/дм³ (1), 1160 мг-екв/
дм³(2), 2180 мг-екв/дм³ (3), 2985 мг-екв/дм³ (4), 70 мг-екв/дм³ (5)
Так, при вихідній концентрації соляної кислоти 60 мг-екв/дм³ було відмічено приріст концентрації за 6 годин електролізу на 1120 мг-екв/дм³, а при вихідній концентрації 2985 мг-екв/
дм³ приріст соляної кислоти склав 965 мг-екв/дм³. При цьому початкова концентрація HCl в камері (ІІ) була 3000 мг-екв/дм³, а в результаті електролізу концентрація соляної кислоти досягла
3950 мг-екв/дм³, тобто 14 %.
Вихід за струмом нікелю також мало залежав від вихідної концентрації соляної кислоти. Зниження виходу за струмом з часом електролізу обумовлено зменшенням концентрації нікелю в
католіті.

Рис.7. Залежність концентрації соляної кислоти в проміжній камері трьохкамерного електролізера від часу електролізу хлориду нікелю (U= 20 В) за вихідних концентрацій іонів нікелю 1160 мгекв/дм³ (1;2;3;4); 1027 мг-екв/дм³ (5) та соляної кислоти 60 мг-екв/дм³ (1), 1160 мг-екв/дм³(2),
2180 мг-екв/дм³ (3), 2985 мг-екв/дм³ (4), 70 мг-екв/дм³ (5)
В досліді з вихідною концентрацією соляної кислоти в середній камері 60 мг-екв/дм³ зниження концентрації нікелю в катодному просторі до 20 мг-екв/дм³ було досягнуто за 8 годин, а
при вихідній концентрації соляної кислоти 1950 мг-екв/дм³ - за 10 годин електролізу. При цьому
деяке зниження виходу за струмом нікелю в другому випадку було обумовлено зниженням концентрації нікелю на останньому етапі електролізу за низьких її значень.

Висновки:
1. Застосування трьохкамерного електролізера дозволяє вирішити досить ефективно проблему виділення важких металів з солянокислих розчинів з отриманням соляної кислоти. В
камері (ІІ) електролізера було досягнуто концентрації соляної кислоти на рівні 7-14%, що дає
можливість використовувати її в для регенерації іонітів. Концентрація кислоти в даному процесі обмежується головним чином характеристиками катіонообмінної мембрани, яка за високих
концентрацій кислоти втрачає іонообмінні властивості.
2. При електрохімічному відновлені міді з розчинів хлориду міді вихід металу за струмом залежав від вихідної концентрації соляної кислоти в середній камері трьохкамерного електролізера. В цілому, вихід міді зменшувався із підвищенням концентрації соляної кислоти. Ефективно
процес електровідновлення міді протікає при концентрації соляної кислоти до 3600 мг-екв/дм³.
3. Процес електролізу розчинів хлориду цинку в трьохкамерному електролізері проходить
достатньо ефективно при концентраціях цинку від 20 до 1000 мг-екв/дм³. Вихід цинку за струмом зменшується на 20 % при збільшенні концентрації соляної кислоти в католіті з 60 до 3020
мг-екв/дм³. Вміст соляної кислоти в камері (ІІ) сягає 3590 мг-екв/дм³.
4. При електролізі розчинів хлориду нікелю вихід металу за струмом практично не залежить
від концентрації соляної кислоти та нікелю в католіті та становить 70-90%. Концентрація соляної кислоти в камері (ІІ) сягає 14 %.
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ВОДОГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ
І ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
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Т.О.Басюк
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка
Степана Дем’янчука, м. Рівне, Україна

Дано визначення та окреслено алгоритм проведення водогосподарсько-екологічного районування
в контексті збереження і відновлення водних ресурсів території.

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
А.В. Яцык, И.А. Пашенюк
Украинский научно-исследовательский институт водохозяйственно-экологических проблем,
г. Киев, Украина
И.В. Гопчак
Институт водных проблем и мелиорации НААН Украины, г. Киев, Украина
Т.А. Басюк
Международный экономико-гуманитарный университет имени академика
Степана Демьянчука, г. Ровно

Дано определение и намечен алгоритм проведения водохозяйственно-экологического районирования в контексте сохранения и восстановления водных ресурсов территории.

WATER MANAGEMENT AND ECOLOGICAL ZONING AS THE BASIS FOR
CONSERVATION AND RECOVERY OF WATER RESOURCES
A.V. Yatsyk, I.A. Pashenyuk
Ukrainian research institute of water management and ecological problems, Kiev, Ukraine
I.V. Gopchak
Institute of water problems and land reclamation of NAAS, Kiev, Ukraine
T.O. Basyuk
International university of economics and humanities named after academician Stepan Demianchuk,
Rivne, Ukraine

The definition and outlines the algorithm for water management and ecological zoning in the context of
conservation and restoration of water resources area is given.
Водогосподарсько-екологічна ситуація, яка склалася в Україні, не відповідає потребам безпечної життєдіяльності, і в зв’язку з цим першочерговим завданням, що стоїть перед органами
управління водними ресурсами, є припинення її подальшого погіршення. Тривале превалювання адміністративно-командної системи, оперативної, відомчої нормотворчості у законодавчому
регулюванні, ігнорування екологічних проблем, підміна довгострокового планування досягненням найближчих цілей призвели до того, що напруга в системі «суспільство - водне середовище»
досягло крайньої межі [1].
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З огляду на сучасний стан навколишнього середовища, рівень його забруднення, особливо
поверхневих і підземних вод, ґрунтів, величину антропогенного навантаження, втрату здатності
природних систем асимілювати відходи господарської діяльності людей, зокрема втрату самоочисної спроможності водних екосистем, водогосподарське районування має сенс лише при врахуванні екологічної та економічної складових. Тому, розглядаючи водогосподарське районування
як вихідний підготовчий етап екологізації водокористування, на наш погляд, доцільно вживати
термін “водогосподарсько-екологічне районування”. Розглянемо це поняття більш докладно.
У першому методологічному наближенні до визначення його сутності слід зазначити, що водогосподарсько-екологічне районування – це поділ території басейнів великих і середніх річкових систем не лише на основі положень, що покладені в основу водогосподарського районування, а й за рівнем екологічного стану. Концептуальним підґрунтям такого районування, на наш
погляд, є збереження єдності водного об’єкту і району формування його вод, де розв’язуються
питання регулювання, використання і охорони водних ресурсів і створення екологічно безпечних умов на водозборі. У зв’язку з цим водогосподарсько-екологічний район, як правило, збігається з басейном малої річки (за окремими винятками, зумовленими концентрацією великих забруднювачів у середній чи нижній течії річки чи частині водозбору), і є основною таксономічною
одиницею районування великих річкових басейнів чи регіонів.
Водогосподарсько-екологічне районування передбачає оцінку стану басейнів річок для
комплексного використання водних ресурсів. При такому районуванні враховуються природні
умови формування річкового стоку регіону. Адже, саме у взаємозв’язку с іншими компонентами навколишнього середовища екологічно адаптований за водним фактором розвиток економічного потенціалу областей і регіонів постає одним із головних напрямів організації збалансованої системи водозабезпеченості й водокористування [2]. Отже, розміщення продуктивних
сил повинно базуватись на екологічній оцінці техногенного впливу на природне середовище,
теоретичною основою якої є встановлені фундаментальними дослідженнями природних вод закономірності формування водних екосистем, трансформування їх структурно-функціональних
характеристик у природних і порушених умовах. Водні об’єкти необхідно розглядати на основі
системного підходу, тобто з додержанням принципів екосистемності, поліваріантності, комплексності, ключових факторів [3].
Водночас водогосподарсько-екологічне районування, крім використання водних ресурсів, їх
охорони та відтворення на фоні природних умов, на нашу думку, повинне враховувати: рівень
радіоактивного забруднення території водозборів, величини антропогенного навантаження на
басейни річок і умови використання річкового стоку в господарстві.
Зазначимо, що під антропогенним навантаженням на річку та її басейн розуміють такі прояви людської діяльності, в результаті яких в екосистемі може відбуватись різке зменшення чисельності або навіть вимирання окремих видів рослин і тварин; масовий розвиток видів, що виробляють токсичні речовини (наприклад, синьо-зелені водорості); зниження відтворної функції
водних тварин, що неминуче зумовлюють зменшення кормової бази риб і зменшить рибопродуктивність; включення у біотичний кругообіг токсичної природи; зміна гідрохімічного складу,
фізичних і біологічних властивостей води; забруднення джерел питної води [4; 5; 6]. Отже, усі
прояви господарської та іншої діяльності людей, які призводять до цих змін, і є антропогенним
навантаженням.
Антропогенні зміни, в першу чергу, безпосередньо впливають на характеристики поверхневих і підземних вод і, звичайно, пов’язаних з ними екосистем. Причини, які викликають зміни
цих характеристик, продукують виникнення чи активізацію геодинамічних та інженерно-геологічних процесів. Це – карстові явища, зсуви, просадки, підтоплення територій, ерозійні процеси
тощо. При оцінці стану екосистем басейну річки розглядаються, в першу чергу, такі компоненти:
фонова характеристика природних умов формування режиму та якості стоку – рельєфу, геологічних та гідрогеологічних умов, клімату, ґрунтів, рослинного покриву, взаємозв’язків між поверхневими водами і водами підземних водоносних горизонтів.
При цьому важливо виявити чинники, які формують якісні характеристики річкових вод у
природних умовах [7; 8; 9; 10; 11]. Виявлення зміни якісних і кількісних характеристик стоку
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можливе шляхом порівняння їх з зональними при непорушеному природному стані. Найбільші
труднощі виникають при встановленні саме цих зональних фонових показників. Для цього необхідні грунтовніші дослідження, зокрема, історичного розвитку території, даних заповідників
тощо. Порівнюючи природні фонові показники з різними показниками використання водних,
земельних та інших природних ресурсів і якості поверхневих вод, можна визначити критерії, за
якими можна оцінювати стан цих ресурсів.
Методологічні основи такого підходу зумовлені тим, що будь-які техногенні впливи на навколишнє середовище, впливають прямо чи осередковано на режим і якість поверхневих і підземних вод. Будівництво, гідротехнічні меліорації земель, регулювання поверхневого стоку, вирубування лісів, розорювання земель, значні водозабори, скиди промислових стічних вод, розробка
корисних копалин, створення відвалів різних відходів впливають на режим, кількісний і якісний
склад поверхневих і підземних вод, які мають зв’язок з поверхневими водами.
У зв’язку з цим в основу екологічної оцінки стану річок і їх басейнів можуть бути покладені
показники змін режиму річкових вод, що допускає включення інших показників, наприклад, радіаційного забруднення, в процес екологічної оцінки стану річок і їх басейнів. У свою чергу, ступінь і характер змін режиму поверхневих й підземних вод означає порушення пов’язаних з ними
компонентів навколишнього середовища. Інакше кажучи, зміни режиму, якісних і кількісних характеристик поверхневих і підземних вод, з одного боку, є індикатором техногенних впливів на
середовище і на них самих, а з іншого – вони є першопричиною цих змін у середовищі, тобто ці
процеси взаємообумовлені.
Показники про ступінь і характер порушень режиму поверхневих вод, їх якості, використання природних ресурсів при відомих критеріях дозволяють оцінити насамперед стан водних і
навколоводних екосистем. На такій основі можна виділити окремі річкові басейни з різними рівнями порушення природного стану і виконати водогосподарсько-екологічне районування. Як
зазначалось, супідрядність таксономічних одиниць цього районування базується на збереженні
єдності водного об’єкта, на якому здійснюється регулювання, використання, управління і охорона водних ресурсів та створюються екологічні умови.
При цьому детальність і надійність районування, оцінок стану використання природних ресурсів і стану екосистем, а також обгрунтування прогнозу змін цих оцінок для різних басейнів і
територій залежатимуть від надійності вихідних даних.
Крім об’єктивної фактологічної інформації, яка відбивається на картах водогосподарсько-екологічного районування, важливе проведення узагальненої оцінки території з позиції її подальшого господарського освоєння за умови покращення стану навколишнього середовища.
У сучасних дослідженнях динаміки природного середовища застосовуються два напрямки
моделювання: імітаційне і моделювання структурно-функціонального стану. При цьому, будьякий вид системної моделі є ієрархічно впровадженим утворенням. Це означає, що окремі підсистеми нижчого рівня мають свободу, тобто можуть змінюватись, збільшуючи чи зменшуючи
кількість показників чи форму їх подачі; гнучкість системи та широкі можливості пристосування моделі до умов, що змінюється, вища надійність моделі. Координуючим вектором системної
ієрархічної моделі має бути використання інтегральних показників стану природних систем.
Екологічні явища і процеси є наслідком взаємодії багаточисельних структур, в яких і між якими активовані певні взаємозв’язки. Зрозуміло, що при системному моделюванні ці структури і
взаємозв’язки повністю врахувати неможливо, крім того не всі вони нам відомі. Тому при моделюванні враховуються основні чинники і структури. Однак, кількість показників і підсистем в
системній моделі може збільшуватись без обмежень. У такий спосіб безперервно, підвищується
надійність і достовірність моделі.
В Українському науково-дослідному інституті водогосподарсько-екологічних проблем для
оцінки та класифікації стану малих, а при певних умовах і середніх річок та їх басейнів, враховуючи викладені вище концептуальні і методологічні основи, було розроблено системну модель
“Басейн малої річки” [12; 13; 14].
Важливою особливістю запропонованої системної моделі є можливість збільшувати при її
удосконаленні кількість показників у підсистемах і навіть вводити нові підсистеми. Крім того,
169

ЕТЕВК-2017
позитивним є те, що оцінка станів системи, підсистем у цій моделі виконується паралельно за
двома напрямками – кількісним і якісним: оцінюється якісний стан показників підсистем, при
чому на множині станів окремих підсистем визначається кількісна міра, а на основі кількісних
мір окремих підсистем визначається кількісна міра всієї системи. У підсумку за оцінками стану
всіх чотирьох підсистем визначають загальну оцінку стану всієї системи басейну.
Представивши алгоритм проведення водогосподарсько-екологічного районування і зважаючи на складність екологічних явищ і процесів, розкриваються вихідні засади застосування
системної моделі оцінювання стану басейну малої річки, яка складається з чотирьох підсистем,
де враховується радіаційне забруднення, використання земельних і водних ресурсів та якість
води.
Серед усіх чотирьох підсистем «Якість води» є найбільш вагомою – її внесок в загальний стан
басейну річки складає 50%, тоді як внесок підсистеми «Використання земель» - 30%, а підсистеми “Використання річкового стоку” – 20%.
Рівень спільного впливу чотирьох підсистем на стан басейну річки визначають за значеннями індукційного коефіцієнта антропогенного навантаження (ІКАН). Вихідними даними для його
розрахунку є поточні значення визначених по кожній підсистемі числової міри оцінки їх стану. За величиною ІКАН як числової міри якісного стану всієї системи визначають стан “добрий”,
“зміни незначні”, “задовільний”, “поганий”, “дуже поганий” або “катастрофічний”. Та чи інша оцінка стану басейну відображає ступінь антропогенного навантаження і реакцію екосистеми на це
навантаження.
Тобто, проведення водогосподарсько-екологічного районування буде сприяти концентрації
зусиль всіх об’єктів управління і господарювання для розробки і реалізації загальнобасейнових
й територіальних заходів з метою покращення та відновлення порушеного природного стану
басейнів річок та забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення і збереження
річкових екологічних систем. Дійсно ефективне використання результатів оцінки стану річок, їх
басейнів, тобто водогосподарсько-екологічного районування можливо, на наш погляд, лише при
басейновому принципі управління водними ресурсами в умовах реалізації оптимальних економічних зв’язків в межах певного територіального водогосподарського комплексу.
Особливо гостро питання постає з огляду на те, що історично водогосподарське районування
території виконувалось у період, коли виключний пріоритет мали економічні аспекти, а екологічні не були основними, сьогодні, коли екологічні аспекти стають все більше і більше важливими, необхідне проведення водогосподарсько-екологічного районування, при якому велика увага
приділятиметься екологічному стану вод і умов, що формуються з урахуванням реалізації оптимальної для даної території господарської інфраструктури.
Запровадження засад сталого водокористування значною мірою залежать не лише від технології виробництва, а й від управління водними ресурсами, їх використанням, охороною і відтворенням, що неможливо без водогосподарського районування і визначення найбільш вразливих
ланок водної екосистеми. При цьому слід мати на увазі, що саме районування дозволяє виділити
впорядковані, організовані системи водного господарства і створити основу для територіального управління ними. Оскільки річковий басейн є вихідною територіальною одиницею управління водними ресурсами, завдяки якій враховується комплекс складових річкової екосистеми і ті
природні й господарські взаємопов’язані процеси, що відбуваються в ній.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ СЕРЕДОВИЩА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Оглобля О.І., Кравчук І.М., Василишин Н.В.
Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут
«УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

Описується процес моделювання фільтрації підземних вод на основі програмного комплексу
“FEFLOW”. На прикладі об’єкту – хвостосховище ПАТ “Південний ГЗК” досліджується вплив техногенних факторів на зміну гідрогеологічних умов середовища.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СРЕДЫ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Оглобля А.И., Кравчук И.Н., Василишин Н.В.
Украинский государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский
институт «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина

Описывается процесс моделирования фильтрации подземных вод на основании программного
комплекса “FEFLOW”. На примере объекта – хвостохранилище ПАО “Южный ГОК” исследуется влияние техногенных факторов на изменение гидрогеологических условий среды.

THE STUDY OF TECHNOGENIC FACTORS INFLUENCE ON THE ENVIRONMENT
HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS CHANGE WITH HELP OF MATHEMATICAL
MODELING METHOD
Ohloblia O.I., Kravchuk I.M., Vasylyshyn N.V.
Ukrainian State Research, Design and Exploring Institute
«Ukr RDIwaterchannelproject», Kyiv, Ukraine

The process of underground waters filtration modeling on the basis of program complex “FEFLOW” is
described. The influence of technogenic factors on the change of environment hydrogeolocical conditions is
studied on the example of public joint-stock company “Yuzhniy GOK” tailing dump.
В сучасних умовах при значних масштабах гідротехнічного, меліоративного, промислового
та інших видів будівництва, при неухильному зростанні споживання мінерально-сировинних,
водних та інших природних ресурсів, в умовах інтенсивного впливу різних сфер інженерної діяльності людини на природу та стан її ресурсів все більше і більше зростають вимоги до ефективності і результативності гідрогеологічних досліджень, до якості і достовірності необхідної
вихідної інформації, до надійності та обгрунтованості оцінок, рекомендацій, проектних рішень
та інженерних прогнозів, виконаних на основі досліджень. Забезпечення успішного виконання
цих вимог багато в чому залежить від активного розвитку і впровадження в гідрогеологічну
практику нових методів вивчення підземних вод, від їх обґрунтованого і ефективного поєднання з традиційними методами гідрогеологічних досліджень, від ступеня розкриття і використання можливостей кожного із застосовуваних методів.
Одним із таких перспективних методів гідрогеологічних досліджень є моделювання фільтрації підземних вод. Під моделюванням в гідрогеології розуміється штучне відтворення на різних
моделях процесів фільтрації підземних вод і пов’язаних з ними явищ з метою забезпечення ефективного вирішення різних гідрогеологічних задач.
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1. Математичне моделювання фільтрації підземних вод
В практиці гідрогеологічних досліджень застосовується, головним чином, математичне моделювання, яке базується на використанні математичної аналогії процесів, які описуються диференціальними рівняннями. Фізичне моделювання (зі збереженням на моделі фізичної природи фільтрації) практикується набагато рідше.
Математичне формулювання задачі має вигляд диференціального рівняння, яке описує тривимірну фільтрацію [1]:
Де x, y, z, t – просторові и часові координати,
Kx, Ky, Kz - коефіцієнти фільтрації порід в напрямку осей координат X, Y, Z, м / добу;
h - рівень (або напір) підземних вод, м;
ω-величина зовнішнього живлення (витрата потоку на одиницю об’єму), 1 / добу;
η - коефіцієнт пружноємності породи, 1 / м;
t - час, доба.

Дане рівняння описує фільтрацію в неоднорідному анізотропному водоносному горизонті.
Для вирішення рівняння задаються початкові умови (початкове положення рівнів підземних
вод) і граничні умови, що відображають живлення і розвантаження водоносного комплексу (річки, дрени, водойми, інфільтрація, випаровування і т.д.).

В теперішній час моделювання набуває дедалі більшого визнання і практично застосовується при вирішенні найрізноманітніших гідрогеологічних задач. Моделювання дає можливість
при вивченні гідрогеологічних об’єктів і складанні інженерних прогнозів повніше враховувати різноманіття природної обстановки, оцінювати вплив різних факторів і процесів, підвищувати якість і достовірність отриманої при дослідженнях інформації, давати більш обгрунтовані прогнози умов роботи інженерних споруд і спрямованості гідрогеологічних процесів і явищ.
Моделювання, як правило, застосовується для гідрогеологічних досліджень на досить великих
об’єктах, особливо при обґрунтуванні проектування водозабірних та дренажних споруд, великих
осушувальних і зрошувальних систем, при регіональному вивченні територій з метою оцінки
експлуатаційних запасів підземних вод і їх режиму, при вивченні і оцінці складних гідрогеологічних умов, обгрунтуванні заходів щодо раціонального використання та охорони підземних вод і т.
п. Досвід застосування моделювання для вирішення конкретних гідрогеологічних задач висвітлено у роботах [2-5].
Моделювання розглядається як науковий метод дослідження, вивчення і оцінки різних гідрогеологічних процесів і явищ, умов формування, поширення і руху підземних вод, їх гідродинамічних та гідрогеохімічних особливостей, накопичення і зміни їх ресурсів під впливом різних
природних і штучних факторів.
Моделювання дозволяє врахувати вплив цих численних факторів під час аналізу і прогнозу
гідрогеологічних явищ і процесів, виробити дієві заходи з управління цими процесами і явищами
в потрібному для людини напрямку, прискорювати і вдосконалювати методи гідрогеологічних
досліджень, рекомендувати найбільш оптимальні варіанти різних інженерних споруд, а також
сприяти вирішенню багатьох завдань теоретичної гідрогеології. У складних гідрогеологічних
умовах моделювання використовується не тільки для кількісної оцінки умов руху підземних
вод. Воно забезпечує також можливість більш глибокого вивчення і пізнання геолого-гідрогеологічних особливостей об’єкту, внесення коректив до обсягів, видів, спрямованості і методики
проведення гідрогеологічних досліджень. При цьому вивчення особливостей і проявів гідрогеологічного об’єкту здійснюється на відповідним чином побудованій моделі, ступінь обгрунтованості і достовірності якої може оцінюватися і підвищуватися в процесі моделювання.
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2. Програмний комплекс “FEFLOW” (ПК “FEFLOW”) для вирішення гідрогеологічних задач
В ДІ «УкрНДІводоканалпроект» з березня 2015 р. для вирішення гідрогеологічних задач методом математичного моделювання використовується ПК “FEFLOW” [6], який було розроблено
німецько-датською фірмою WASY-DHL для вирішення проблемних ситуацій підземної гідросфери, і базується на вирішенні задач фільтрації і масопереносу методом скінченних елементів, що
дозволяє створювати моделі складних природних об’єктів з мінімальними втратами при схематизації. “FEFLOW”– гнучка обчислювальна програма для моделювання потоків підземних вод з
вільною поверхнею або напірними водами, масо- і теплопереносу, а також перерозподілу тиску
в підземних пластах. Вона вирішує дво- і тримірні задачі зі змінною щільністю та температурою
потоку, задачу переносу вологи в зоні аерації, а також задачу масопереносу із врахуванням біохімічної трансформації інгредієнтів. Використовує декілька методів для інтерполяції властивостей субрегіонів сітки, що моделюються при дискретному впровадженні даних. Для чисельної
апроксимації застосовується метод скінченних елементів з вибором чисельного рішення та інструментарієм для контролю і оптимізації процесу вирішення задачі.
ПК “FEFLOW” – це ієрархічно структурована програма з відповідним меню, що містить графічний редактор і редактор сітки елементів для проектування моделі і необхідної дискретизації області, що розглядається. Бази даних у вигляді ліній, точок та інших форм, таких як
RasterDataBases (TIFF), можуть використовуватися для моделювання та візуалізації результатів.
Вона дозволяє прогнозувати і враховувати:
- поведінку грунтових вод на різних територіях, а також під час будівництва будівель і
споруд;
- шахтні води;
- проникнення забрудненої води в підземні горизонти;
- просочування дамб і гребель;
- рекультивацію і природне виснаження грунтових вод;
- геотермальну енергію (глибоких і поверхневих шарів землі як відкритих, так і замкнутих
систем);
- взаємодію підземних і поверхневих вод.
Переваги ПК “FEFLOW”:
- використання методу кінцевих елементів із властивою йому просторовою дискретизацією дозволяє деталізувати територію, що вивчається, акцентувати увагу на потрібному об’єкті та тим самим прискорити і полегшити процес моделювання, а також отримати
точніший результат;
- значна економія часу моделювання за рахунок можливості паралельної обробки даних на
різних процессорах;
- підтримка GIS- і CAD-форматів передачі та обробки даних;
- можливість 2D и 3D-візуалізації процесу і результатів моделювання;
- різноманітні, в тому числі економічні модулі FEFLOW залежно від цілей, задач і особливостей роботи користувача.
ПК “FEFLOW” підтримує широкий спектр фізичних процесів:
1) загальні:
- нестаціонарні умови;
- стаціонарні умови;
2) моделювання грунтових вод:
- потік Дарсі в пористих середовищах;
- нерівномірно насичений потік;
- безнапірна течія;
- потоки з різною щільністю;
- течії в тріщинах і розломах;
3) моделювання переносу речовини:
- сорбційний баланс;
- адвективні, дифузійні та дисперсійні процеси під час переносу розчиненої речовини;

174

ЕТЕВК-2017
- переніс одно- і багатокомпонентної розчиненої речовини;
- транспортування речовини по тріщинах і розломах.
Вихідні дані для побудови моделі в ПК “FEFLOW” можуть бути представлені у формі таблиць
або векторних карт, якщо вони містять геометрію:
- растрові карти на основі пікселів у форматах *.tiff,*.jpeg, *.png або *.bmp, що надають візуальну інформацію;
- векторні карти, які містять дискретну геометрію(точки, лінії і багатокутники – полігони);
- формати, які підтримуються програмою FEFLOW, включають ESRI Shape Files, AutoCAD,
файли Exchange, таблиці DBase і ASCII;
- табличні дані Microsoft Excel і Бази даних Microsoft Access.

3. Етапи вирішення гідрогеологічних задач
Процес вирішення гідрогеологічних задач за допомогою математичного моделювання складається із наступних етапів:
1. Аналіз природних умов і вихідних матеріалів, їх схематизація і складання природної гідрогеологічної схеми області фільтрації з кількісною оцінкою прийнятих припущень і обгрунтуванням необхідності врахування тих чи інших факторів.
2. Обгрунтування і побудова фільтраційної моделі.
3. Обгрунтування точності і достовірності побудованої моделі та факторів прогнозу (за допомогою вирішення комплексу зворотніх задач, фрагментного моделювання та факторно-діапазонних оцінок).
4. Вибір та обгрунтування способів і методики моделювання, завдання всіх необхідних вихідних даних для вирішення задачі та іі вирішення.
Слід мати на увазі, що процес попередньої обробки вихідних даних для моделювання і саме
моделювання зазвичай більш трудомісткі, ніж рішення задач аналітичними методами, тому моделювання доцільно застосовувати для вирішення задач, які не мають достовірних аналітичних
методів розрахунку, або в тому випадку, коли воно забезпечує підвищення економічної ефективності намічених до проведення досліджень.
За допомогою моделювання вирішуються зворотні і прямі задачі фільтрації підземних вод.
Вирішення зворотніх задач полягає у визначенні та уточненні фільтраційних характеристик
або граничних умов потоків за даними про розподіл їх напорів і витрат. Такі завдання зазвичай
вирішуються способом підбору до отримання прийнятного збігу розподілу напорів (або витрат),які спостерігаються в природних умовах. На практиці, за допомогою розв’язку зворотніх задач визначають величини коефіцієнтів фільтрації, водовіддачі, пьєзо- або рівнепровідності, оцінюють величини інфільтраційного або глибинного живлення, ступінь і характер гідравлічного
зв’язку підземних і поверхневих вод та інші показники.
Таким чином, рішення зворотних задач при моделюванні використовується як метод більш
повного висвітлення гідрогеологічних особливостей об’єкту, що досліджується, і в той же час як
метод оцінки достовірності побудованої моделі, ступеня її відповідності природній фільтраційній схемі і надійності інженерних прогнозів, що виконуються на її основі [4-5].
Обгрунтування достовірності побудованої моделі включає:
1) визначення та уточнення параметрів фільтраційного середовища, і обгрунтування їх достовірності відтворенням дослідних відкачок, ефекту діючих водозаборів і т. п.;
2) уточнення особливостей і побудови фільтраційної схеми об’єкту, що досліджується;
3) уточнення гідродинамічної ролі меж і діючих на них граничних умов;
4) визначення елементів водного балансу або їх уточнення;
5) побудову фільтраційної моделі і якісне обґрунтування її достовірності;
6) кількісну оцінку точності і достовірності побудованої моделі та виконаних на ній прогнозів.
Вирішення прямих задач зводиться до визначення окремих гідродинамічних елементів потоку (напорів, витрат, швидкостей руху) при конкретних початкових і граничних умовах та параметрах потоку, заданих на моделі як в природних умовах, так і при врахуванні впливу інженерних
споруд. Здебільшого ці задачі пов’язані з прогнозом умов фільтрації при проектуванні конкрет175
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них об’єктів (прогнози підпору в районах створення водосховищ і підйому рівня ґрунтових вод
на масивах зрошення, ефективності роботи дренажних систем, водознижувальних установок і
водозаборів підземних вод і т. п.). В залежності від складності гідрогеологічних умов вони можуть бути одно-, дво-, та тривимірними (просторовими).

4. Створення геоміграційної моделі
З метою визначення впливу техногенних вод на хімічний склад підземних вод і з метою прогнозу його зміни в часі створюється геоміграційна модель території, що досліджується.
Геоміграційна модель базується на геодинамічній моделі, розробленій в ПК “FEFLOW”, яка
дозволяє моделювати процеси масопереносу в потоці підземних вод в тривимірному просторі із
врахуванням наступних аспектів моделювання: конвективний переніс, дисперсія, змішування,
сорбція, молекулярна дифузія і т. д.
Під час вибору математичної моделі для опису процесу масопереносу враховуються такі фактори:
- будова фільтраційного середовища (гомогенна, гетерогенна);
- механізм переносу забруднюючих речовин в зоні аерації і в зоні насичення (конвективний, дифузійний);
- фізико-хімічні процеси, які супроводжують масопереніс (розчинення, осад, іонний обмін,
сорбція-десорбція і т. п.).

Схематизація процесів міграції під час моделювання масопереносу виконується, як правило,
наступним етапом після геофільтраційної схематизації. Основними аспектами міграційної схематизації, з урахуванням перерахованих вище факторів, є:
1) обґрунтування впливу процесів масопереносу на розрахункову схему фільтрації;
2) схематизація фізико-хімічної взаємодії;
3) виявлення значущості окремих механізмів переносу (конвективно-дифузійні);
4) виявлення структури міграційного потоку;
5) схематизація граничних умов.

Для вирішення завдань з міграції забруднених вод повинні, як і при створенні гідродинамічної моделі, бути задані початкові і граничні умови.
В якості початкової умови приймається природний чи фоновий розподіл забруднюючих речовин. За умовчанням передбачається, що всі межі моделі в FEFLOW є непроникними для масового
потоку, тобто ніяка маса не може потрапляти в модель. На межах, які не вважаються непроникними, граничні умови повинні бути конкретно задані. Граничні умови можуть бути призначені
як на зовнішніх межах моделі, так і на внутрішніх (джерела забруднення).
Найчастіше це:
- гранична умова 1-го роду – сталий (С=const) або змінна в часі (С=f(t)) концентрація забруднюючих речовин;
- гранична умова 2-го роду – задані витрати потоку, постійні (Q=const) або змінні в часі
(Q=f(t)).
Як правило, міграція забруднених підземних вод проходить в тому ж напрямку, в якому простежується рух підземного потоку.
В результаті математичного моделювання масопереносу складаються карти розповсюдження забруднення підземних вод, оцінюються масштаби забруднень та їх вплив на оточуюче середовище.
5. Побудова постійно діючої математичної моделі гідродинамічного режиму підземних
вод в зоні впливу хвостосховища ПрАТ «Північний ГЗК» на основі ПК “FEFLOW”
В основу моделі закладається картографічна база району – топографічна карта М 1:25000 з
нанесеними основними об’єктами, що впливають на гідродинаміку (рис. 1).
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Рис. 1 Топографічна карта району М 1:25000
Рельєф місцевості представляє собою хвилясту степову рівнину, розчленовану долиною річки Саксагань та численними балками і ярами. Хвостосховище ПрАТ «Північний ГЗК» розташоване в балці Петрикова [7] з її багаточисельними відвершками і охоплює площу близько 1030 га.
У північній частині території знаходиться балка Головкова, в південній – балка Брусова, яка є
відвершком балки Петрикова, на сході – балка Мотіна, на заході – балка Приворотна і Аннівський
кар’єр. З півдня територія обмежена заплавою річки Саксагань.
Область моделювання обмежується в плані річкою Саксагань та балкою Мотіна з південного
сходу, контуром Аннівського кар’єру на заході та лінією рівних напорів на півночі.
На початку створення моделі визначається тип потоку підземних вод за зміною його гідродинамічних елементів, що характеризують процес фільтрації (гідродинамічний напір, швидкість,
витрати) в часі – стаціонарний потік (гідродинамічні елементи потоку в точці не змінюються в
часі) чи нестаціонарний потік (гідродинамічні елементи потоку в точці змінюються в часі).
В даному прикладі розглядається необмежений в плані безнапірний стаціонарний потік підземних вод, гідродинамічні елементи якого в заданій точці не змінюються в часі. Моделювався
перший від поверхні четвертинний водоносний горизонт.
Після цього в межах області, що моделюється, розглядається структура фільтраційного потоку для наступної генерації сітки, яка містить в собі всі елементи з їх вузлами і забезпечує просторову дискретизацію, котра являється попередньою умовою застосування методу скінченних
елементів. Основними структурними типами потоків, які широко застосовуються в гідрогеологічних розрахунках, являються плоскі потоки в вертикальному перерізі (профільні) і плоскі потоки в плані (планові), для яких характерна деформація гідродинамічної сітки в одній із площин.
Область, що моделюється, розбивається нерівномірною сіткою трикутних елементів (рис. 2).
Нерівномірність розмірів і кількості елементів сітки по площі викликана необхідністю ущільнення елементів поблизу особливо важливих лінійних і площинних об’єктів: дренажі, урізи води
у хвостосховищі, аварійних ємностях.

Рис. 2 Сітка скінченних елементів моделі
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Далі за даними вишукувань та геологічної розвідки визначаються особливості геологічної
будови району, параметри водоносного горизонту та водотриву – глинистої товщі, що його підстеляє (абсолютні відмітки покрівлі та підошви геологічних пластів). На основі отриманих даних будується просторова тривимірна блок-схема області моделювання (рис. 3).

Рис. 3 Тривимірна блок-схема області моделювання
Наступний етап схематизації моделі включає встановлення зовнішніх і внутрішніх меж потоку, їх геометричних контурів та присвоєння їм граничних умов певного роду. Найчастіше це:
- гранична умова 1-го роду – сталий (H=const) або змінний в часі (H=f(t)) г/д напір;
- гранична умова 2-го роду – задані витрати потоку на межі області фільтрації, постійні
(Q=const)
або змінні в часі (Q=f(t)).
На основі аналізу природних, перш за все, геолого-гідрогеологічних умов, а також розташування основних об’єктів – можливих джерел додаткового інфільтраційного живлення водоносного горизонту (техногенного генезису) були обрані граничні умови для моделі (внутрішні і
зовнішні границі) (рис. 4).

Рис. 4 Схема граничних умов для четвертинного водоносного горизонту
На схемі представлені граничні умови 1-го роду. Граничні умови 2-го роду не позначаються,
так як вони приймаються в програмі за умовчанням.
Після цього відбувається розподіл параметрів геофільтраційної будови та живлення потоку,
який характеризує фільтраційну неоднорідність водоносних пластів в розрізі і в плані. Основними розрахунковими параметрами є коефіцієнт фільтрації, водопровідність, гравітаційнаі пружна водовіддача, рівне- або пьєзопровідність, активна пористість, природне і техногенне інфіль-
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траційне живлення, масив значень абсолютних відміток початкових рівнів грунтових вод. При
наявності достатнього матеріалу розрахункові параметри можуть бути представлені у вигляді
відповідних карт, які в процесі моделювання уточнюються.
В процесі створення моделі вирішується зворотня задача, тобто коригування фільтраційних параметрів з метою максимального наближення до натурних рівнів грунтових вод і їх балансу на території, що розглядається. На даному етапі проводиться перевірка працездатності моделі, точності
результатів розв’язку гідродинамічних задач, тобто верифікації моделі. Основна мета при цьому
полягає у визначенні достатньо добре відомих параметрів, які можуть бути використані в якості
заздалегідь обраної достовірної інформації.. В якості таких параметрів (показників) приймаються
рівні грунтових вод (депресійна поверхня), отримані в результаті моніторингових досліджень, а також фактичні витрати шламових вод, які перехоплюються дренажними системами хвостосховища.
Сам процес оцінки точності моделі зводиться до вирішення великої кількості прогнозних задач, в процесі розв’язання яких форма отриманої депресійної поверхні найбільш наближалася б
до форми депресії на гідрогеологічній карті.
В результаті верифікації була побудована депресійна поверхня водоносного горизонту (рис.
5), що моделюється на даній території. Її задовільне співставлення з вихідною картою гідроізогіпс (абсолютними відмітками натурного рівня підземних вод в спостережних свердловинах)
слугує підтвердженням коректності створеної моделі. Те саме засвідчує і збіг фактичних та модельних величин витрат через дренажні споруди (табл. 1).
Таблиця 1 Співставлення фактичних і модельних значень притоків в дренажні споруди
Рис. 5. Модельні рівні четвертинного водоносного горизонту з натурними абсолютними відміт-

ками в спостережних свердловинах
Розв’язання серії зворотних задач дозволило скоригувати введені в модель на початку значення
основних гідрогеологічних параметрів четвертинних відкладів, а саме: величини інфільтраційного
живлення, водопровідності, фільтраційних втрат із техногенних споруд (техногенне живлення).
Отже, остаточний варіант моделі задовільно відповідає реальній картині розподілу рівнів. Модель адекватно реагує на всі збурення фільтраційного поля, що дозволяє достатньо точно визна179
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чити фільтраційні втрати з розташованого на території хвостосховища ПрАТ «Північний ГЗК» і
розподіл в просторі підземних потоків з урахуванням роботи захисних горизонтальних дренажів,
ефективність яких оцінюється по тому, який обсяг профільтрованих вод ними перехоплюється і
наскільки знижується швидкість фільтрації забруднених вод у водоносному горизонті.
При цьому встановлено наступне:
- рух підземного потоку четвертинного водоносного горизонту території, що моделюється, направлений в бік р. Саксагань, що відображено на побудованій карті гідроізогіпс (напрямок руху потоку визначається по уявних, перпендикулярних до гідроізогіпс лініях від
найбільшого значення рівня до найменшого);
- фільтраційні втрати з хвостосховища потрапляють в дамбовий дренаж. Ці води використовуються в оборотному водопостачанні;
- основні джерела прибуткових статей водного балансу четвертинного водоносного горизонту: інфільтрація атмосферних опадів, фільтрація з хвостосховища ПрАТ «Північний ГЗК»
і ставка оборотного водопостачання, інфільтраційне живлення з довколишніх територій.
Після завершення створення і верифікації моделі виконується останній етап - отримання необхідної інформації на створеній моделі гідродинамічного середовища району досліджень при
подальшому нарощуванні хвостосховища.
Математична аналогова гідродинамічна модель в даному районі дозволяє оперативно прогнозувати зміну рівневого режиму, пов’язаного зі зміною діяльності підприємства, оцінити інтенсивність впливу окремих об’єктів підприємства на підземну гідросферу, а також ефективність
діючих систем інженерного захисту території.
Ефективність систем інженерного захисту оцінюється по тому, який обсяг профільтрованих
вод перехоплюється дренажами і наскільки знижується швидкість фільтрації забруднених вод в
основних водоносних горизонтах.
Отже, наступним етапом вирішується прогнозна (пряма) задача, в результаті якої має бути
встановлена можлива зміна рівня грунтових вод, витрати в дренажних системах, величина перетоку профільтрованих шламових вод в нижні водоносні горизонти в обхід дренажів.
За результатами прогнозної задачі (при нарощуванні дамб хвостосховища вище відмітки 165
м) була отримана нова депресійна поверхня (рис. 6) та прогнозні значення водопритоків до дренажних споруд (табл. 2).

Рис. 6. Рівні підземних вод четвертинного водоносного горизонту за рішенням прогнозної задачі.
Аналізуючи отримані в результаті всіх розрахунків дані, можна зробити висновок про те, що
при нарощуванні хвостосховища до відмітки вище 165 м місцями спостерігається підтоплення в
районі хвостосховища ПрАТ «Північний ГЗК» і ставка оборотного водопостачання, що потребує
потребує підвищення ефективності роботи дренажного комплексу хвостосховища.
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Таблиця 2 Співставлення модельних значень притоків в дренажні споруди за результатами
рішення зворотньої та прогнозної задач.

Висновки
1. Від ступеня відповідності побудованої геофільтраційної моделі реальній фільтраційній
схемі об’єкту і врахування всіх факторів, що визначають умови руху підземних вод, залежать
однозначність, надійність і ефективність вирішення будь-якої гідрогеологічної задачі. Застосування моделювання в гідрогеологічних дослідженнях має велике практичне значення, оскільки
розробка і побудова моделі вимагають від дослідника чіткого уявлення про природну фільтраційну схему та її особливості, в той час як застосування аналітичних та гідравлічних методів
розрахунку дозволяє розглядати фільтраційну схему в більш завуальованому вигляді. У процесі
досліджень, які виконуються при моделюванні (варіантність схем, оцінка ступеня і характеру
впливу різних факторів, вирішення комплексу зворотніх задач та ін.), здійснюється подальше
більш глибоке вивчення об’єкту та його природної фільтраційної схеми.
2. Використання ПК “FEFLOW” дозволяє спеціалістам інституту вирішувати наступні гідрогеологічні задачі:
- вивчення сучасних гідрогеологічних умов територій за матеріалами регіональних досліджень і вишукувань з регіональної оцінкою експлуатаційних запасів підземних вод і
обґрунтуванням схем їх раціонального та комплексного народногосподарського використання і охорони від виснаження і забруднення;
- складання інженерних прогнозів в непростих гідрогеологічних умовах на різних стадіях досліджень і проектування великих інженерних споруд водозаборів, систем зрошення,
осушення і дренажу, водосховищ, каналів, систем поховання промстоків і ін.);
- вивчення умов формування складних водонапірних систем земної кори і родовищ підземних вод;
- вирішення задач оптимізації під час обгрунтування проектування інженерних споруд в
складних гідрогеологічних умовах;
- вивчення особливостей і закономірностей розвитку складних гідрогеологічних явищ і
процесів;
- обробка отриманої в процесі досліджень гідрогеологічної інформації з метою визначення
та уточнення розрахункових гідрогеологічних параметрів, елементів водного балансу і
фільтраційних схем, коригування проведення розвідувальних робіт та вирішення інших
гідрогеологічних задач.
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ ЛУГА
А.В.Яцик, І.А. Пашенюк
Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем,
м. Київ, Україна
І.В.Гопчак
Інститут водних проблем і меліорації НААН України, м. Київ, Україна
Т.О.Басюк
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка
Степана Дем’янчука, м. Рівне, Україна

Проаналізовано гідрохімічні показники та сольовий склад води річки Луга. Визначено якість води,
яка виражена значеннями блокових та інтегрального індексів.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
РЕКИ ЛУГА
А.В. Яцык, И.А. Пашенюк
Украинский научно-исследовательский институт водохозяйственно-экологических проблем,
г. Киев, Украина
И.В. Гопчак
Институт водных проблем и мелиорации НААН Украины, г.Киев, Украина
Т.А. Басюк
Международный экономико-гуманитарный университет имени академика
Степана Демьянчука, г. Ровно

Проанализированы гидрохимические показатели и солевой состав воды реки Луга. Определено качество воды, выраженное значениями блоковых и интегральных индексов.

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF WATER QUALITY OF
THE RIVER LUGA
A.V. Yatsyk, I.A. Pashenyuk
Ukrainian research institute of water management and ecological problems, Kiev, Ukraine
I.V. Gopchak
Institute of water problems and land reclamation of NAAS, Kiev, Ukraine
T.O. Basyuk
International university of economics and humanities named after academician Stepan Demianchuk,
Rivne, Ukraine

It is analyzed hydrochemical and salt contents in the water of the river Luga. The water quality by block
and integrated indices is determined.
Незважаючи на величезну роль річок у багатьох процесах, які відбуваються в природі, у забезпеченні життям людини, їх сучасний стан оцінюють як критичний. Адже, інтенсивне використання в народному господарстві як самих річок, так і водозборів порушує їх природний гідрохімічний та гідробіологічний режими, зменшує водність, глибину, ріки замулюються, заростають,
збільшується їх евтрофікація.
Найбільшою мірою якість природних вод, як великих так і малих річок змінюється від забруднення їх стічними водами промислових підприємств та комунального господарства, від поверх-
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невого стоку територій населених пунктів, промислових об’єктів, транспортних шляхів і сільськогосподарських угідь тощо. Оскільки в сукупності своєї різноманітної множини малі ріки створюють
передумови зональної закономірності формування ресурсів стоку якості води великих річок, тому
проблема їхнього забруднення та гідроекологічний аналіз є на сьогодні досить актуальними [1; 2].
Мета роботи полягала у проведенні аналізу сучасного гідрохімічного режиму та якісної характеристики поверхневих вод р. Луга – правої притоки першого порядку Західного Бугу (у межах Волинської області).
Екологічна оцінка якості р. Луга виконана за середньорічними значеннями показників відповідно до вимог «Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями» [3; 4]. Моніторинг якісного стану вод р. Луга проведено на затвердженому пункті
державного моніторингу якості вод поблизу с. П’ятидні за 6 км від гирла річки. За вихідні дані
для розрахунків було прийнято усереднені результати гідроекологічних спостережень за якістю
води на р. Західний Буг, які здійснюються Волинською ГГМПоблводресурсів [5; 6].
Сучасні дослідження стану якості води р. Луга ґрунтуються на результатах систематичних
спостережень за гідрохімічними показниками води у 2015–2016 рр., одержаних та оброблених
обласною мережею пунктів спостережень і лабораторією аналітичного контролю та моніторингу якості поверхневих вод Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області.
Річка Луга – права притока Західного Бугу. Річка бере початок в межах Горохівської височини з двох
витоків: один з них, за назвою Луга-Свинорийка, розташований у Локачинському районі – поблизу с.
Гранатова, інший витік (власне Луга) розташований у с. Колпитові (Луга-Свинорийка впадає в Лугу
біля с. Чесний Хрест). Протікає у межах Локачинського, Іваничівського та Володимир-Волинського районів Волинської області. Впадає до Західного Бугу на північно-західній околиці м. Устилуг [7-9].
Довжина річки складає близько 93 км, площа басейну 1348 км². Характер річки – рівнинний.
Русло звивисте, завширшки 10-25 м, завглибшки 1,0-1,5 м. Похил річки складає 0,7 м/км. Живлення – ґрунтові води, атмосферні опади. Мінералізація води р. Луга (м. Володимир-Волинський)
в середньому становить: весняна повінь – 467 мг/дм³; літньо-осіння межень – 484 мг/дм³; зимова межень – 506 мг/дм³ [7-9].
Оцінка якості води визначена за індексами блоку показників сольового складу води (І1), блоку
еколого-санітарних показників (І2), блоку специфічних речовин токсичної та радіаційної дії (І3),
а також загального інтегрального (ІЕ) екологічного індексу [3]. У сольовий блок (І1) входять хлориди, сульфати, критерій мінералізації. Еколого-санітарний блок (І2) включає: завислі речовини,
нітрати, нітрити, азот амонійний, фосфати, розчинений кисень, ХСК, БСК5. Блок специфічних показників токсичної і радіаційної дії (І3) налічує від одного (залізо загальне) до восьми компонентів
(залізо загальне, мідь, цинк, марганець, хром загальний, феноли, нафтопродукти, СПАР), у середньому – чотири компоненти (залізо загальне, хром загальний, СПАР, нафтопродукти) [3; 10].
Блок показників сольового складу (І1). Мінералізація відбиває фізико-географічні умови формування стоку і становить у середньому 406,5 мг/л. За критерієм мінералізації поверхневі води
р. Луга належать до 1 категорії І класу якості води, тобто до «прісних гіпогалинних вод», що за
своїм станом характеризуються як «відмінні», а за ступенем чистоти «чисті» (табл. 1).
Таблиця 1 Екологічна оцінка якості поверхневих вод р. Луга за блоком
показників сольового складу [5; 6]
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Хлориди й сульфати завдяки своїй високій розчинності наявні у всіх природних водах у формі
натрієвих, кальцієвих і магнієвих солей. Значення вмісту хлоридів коливається від 23,9 мг/дм³
до 17,9 мг/дм³ , що в межах норми (350 мг/дм³). Якість води відповідала І-ІІ класу.
Значення вмісту сульфатів коливається від 29,5 мг/дм³ до 38,2 мг/дм³ у межах екологічного
оптимуму (500 мг/дм³). Якість води характеризувалася І класом, «відмінна» за станом, «дуже
чиста» за ступенем чистоти [2].
Загалом для 2015 і 2016 років характерні низькі значення індексів за сольовим блоком, які
змінюються в межах 1,3-1,0. Води р. Луга відповідають І класу, «відмінні» за класом, «дуже чисті»
за ступенем чистоти.

Блок трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показників (І2). За середньобагаторічними трофо-сапробіологічними показниками води р. Луга у 2015 р. відповідали ІІ класу якості 3
категорії та за екологічним станом характеризувалися переважно як «добрі» з тенденцією до
«задовільних», а за ступенем забрудненості – «досить чисті» з тенденцією до «слабко забруднених». У 2016 р. спостерігалося погіршення якості річкових вод р. Луга за даним блоком. Значення блокових індексів І3 становило 3,7. Якість води за екологічною оцінкою відноситься до ІІI
класу 4 категорії, води характеризуються як перехідні за якістю від «дуже добрих» до «добрих»,
за ступенем чистоти – від «чистих» до «досить чистих», за сапробністю – «β//-мезасапробні», за
трофністю – «евтрофні» (табл. 2).
Таблиця 2 Екологічна оцінка якості поверхневих вод р. Луга за блоком трофо-сапробіологічних
(еколого-санітарних) показників [5; 6]

Щодо ролі окремих компонентів трофо-сапробіологічного блоку у формуванні його сумарної величини у 2016 р., то вона значно відрізняється. Найбільшим внеском у величину блокового індексу І2 відзначалися такі показники, як прозорість, вміст амонійного, нітратного та
нітритного азоту. Води за даним показником в більшості випадків належить до IV класу 6 категорії.
Блок специфічних показників токсичної дії (І3). Щодо блоку специфічних речовин токсичної
дії, то в річковому басейні р. Луга відслідковували наявність лише заліза загального. Тому екологічну оцінку за даним блоком можна вважати орієнтовною. У 2015 і 2016 рр. значення заліза
зафіксовано у межах 0,36-0,31 мг/дм³ (табл. 3).
Загалом значення блокових індексів І3 становило 4,0. Якість води за екологічною оцінкою
відноситься до ІІI класу 4 категорії, «задовільна» за станом, «слабко забруднена» за ступенем
чистоти.
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Таблиця 3 Екологічна оцінка якості поверхневих вод р. Луга за блоком специфічних показників
токсичної дії [5; 6]

За підсумковим інтегральним індексом (ІЕ) отриманим на основі відповідних блокових показників, якість води р. Луга протягом 2015-2016 рр. змінюється не суттєво (табл. 4). Річкові
води відносяться до ІІ класу 3 категорії якості води та характеризуються як «добрі» за станом і
«досить чисті» за ступенем чистоти.
Таблиця 4 Об’єднана екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну р. Луга за інтегральним
екологічним індексом ІЕ [5; 6]

Аналіз співвідношень екологічних індексів свідчить, що найбільший внесок у сумарне забруднення річкових вод належить еколого-санітарним показникам, а найменше – індексу сольового складу. Індекс специфічних показників дає лише орієнтовну оцінку за даним блоком.
Отже, на підставі проведених розрахунків екологічної оцінки якості води р. Луга можна констатувати:
1) за сольовим складом, критерієм специфічних речовин токсичної та радіаційної дії якість
води р. Луга можна віднести до І класу, «відмінна» за станом, «дуже чиста» за ступенем чистоти;
2) за еколого-санітарним блоком поверхневі води можуть бути оцінені ІІ-ІІІ класами якості. У
2016 р. вода р. Луга відповідає ІІІ класу якості, перехідні від «добрих» до «задовільних» за станом,
від «досить чистих» до «слабко забруднених» за ступенем чистоти;
3) за блоком специфічних показників токсичної дії води р. Луга можна віднести до ІІІ класу,
«задовільні» за станом, «слабко забруднені» за ступенем чистоти;
4) величина інтегрального екологічного індексу ІЕ коливається в межах від 2,92 до 2,90, що
дає підставу віднести водотік р. Луга до ІІ класу якості води. Поверхневі води за якістю оцінюються як «добрі» з ухилом до «дуже добрих» за станом, «досить чисті» з ухилом до «чистих» за
ступенем чистоти.
Визначення якості води р. Луга має важливе значення для оцінки екологічної ситуації басейну р. Західний Буг, основних напрямів водоохоронної діяльності для оздоровлення екологічного
стану кожного водного об’єкта та встановлення екологічних нормативів якості води.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТЕХНОЛОГІЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОЛІГОНІВ ТА ЗВАЛИЩ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Шевченко Л.В., Сатін І.В.
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

Розглянуто технології консервування тіла полігону або звалища твердих побутових відходів методом пасивної та активної рекультивації, технологію розробки і регенерації полігонів та звалищ твердих побутових відходів методом LFMR.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНОВ И
СВАЛОК ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТДОВ
Шевченко Л.В., Сатин И.В.
ГП «НИКТИ ГХ», г. Киев, Украина

Рассмотрены технологии консервирования тела полигона или свалки твердых бытовых отходов
методом пассивной и активной рекультивации, технологию разработки и регенерации полигонов и свалок твердых бытовых отходов методом LFMR.

MODERN APPROACHES TO TECHNOLOGY RECLAMATION OF LANDFILLS AND
DUMPS SOLID WASTE
L. Shevchenko, I.Satin
SRDTI ME, SE, Kyiv, Ukraine

The technology of canning the body of the landfill or the landfill of solid household waste by the method of
passive and active reclamation, the technology of development and regeneration of landfills and landfills of
solid household waste by the LFMR method are considered.
В світовій та вітчизняній практиці під рекультивацією техногенних ландшафтів, а саме такими є полігони та звалища, розуміють комплекс робіт, які направлені на поновлення продуктивності і господарської цінності земель, а також поліпшення умов навколишнього природного
середовища [2].
Під рекультивацією полігонів ТПВ, зазвичай, розуміють проведення робіт із зняття, складування, збереження та нанесення родючого шару ґрунту на порушені землі після закриття або
ліквідації об’єктів поводження з ТПВ та поновлення живих компонентів біоти (біологічна рекультивація) рослинного покриву [1].
Враховуючи особливості об’єктів захоронення ТПВ потрібно відмежовувати «рекультивацію
полігонів та звалищ захоронення ТПВ’’ як окремий напрямок господарської та природоохоронної діяльності у системі поводження з відходами.
Аналіз досліджуваних інформаційних джерел дозволив виділити наступні варіанти та підходи до рекультивації полігонів і звалищ:
- консервування тіла полігону або звалища (пасивна рекультивація);
- консервування тіла полігону або звалища із застосуванням методів активного впливу на
звалищний грунт (активна рекультивація);
- повна ліквідація тіла полігону або звалища (розробка і регенерація полігонів та звалищ),
з відновленням території для подальшого цільового використання.
Пасивна рекультивація.
Консервування тіла полігону передбачає спочатку тимчасове, покривання останнього (верхнього) шару ТПВ зовнішнім шаром ґрунту та спорудження в подальшому рекультиваційного
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захисного (постійного) екрану. Постійний захисний екран може мати різне улаштування, яке
проектується і споруджується в залежності від подальшого цільового використання ділянки полігону. Це може бути один з наступних основних напрямків: сільськогосподарський та лісогосподарський. Як виняток, територія рекультивованого полігону може використовуватись для створення зелених насаджень рекреаційного призначення, спортивних та оздоровчих майданчиків
тощо.
Пасивну рекультивацію проводять після завершення стабілізації закритого полігону ТПВ –
процесу зміцнення звалищного ґрунту, досягнення ним постійного стійкого стану.
Пасивну рекультивацію проводять після закриття полігону чи звалища у два етапи: технічний і біологічний.
Технічний етап передбачає стабілізацію, виположування і терасування поверхні, спорудження системи дегазації, створення рекультиваційного багатофункціонального покриття та передачу ділянки для проведення біологічного етапу рекультивації.
Щоб уникнути шкідливого впливу біогазу на навколишнє природне середовище, виходу газу
з поверхні полігону і розповсюдження його на прилеглій до полігону території, для його збору,
за системою пасивної дегазації проектується газовий дренаж. Він складається з піщаної постелі,
перфорованих дренажних труб діаметром 125-150 мм в обсипаних шаром з гравію або щебеню.
Дренажний шар зверху перекривається водотривким (слабопроникним) покриттям товщиною
шару 0,5 м із зв’язаних ґрунтів з коефіцієнтом фільтрації не більше 10-9 м/с.
Для збільшення площі, з якої збирається біогаз, рекомендується застосовувати комбінацію з
вертикальних та горизонтальних дренажних елементів. Горизонтальні дренажні елементи, з’єднані з дренажним шаром з гравію або щебеню можуть виконувати також функцію радіальної
дегазації.
Біогаз, що збирається за допомогою проміжних і магістральних трубопроводів, слід використовувати в енергетичних цілях. При недоцільності чи неможливості такого використання, за
умови наявності відповідного техніко-економічного обґрунтування, біогаз повинен спалюватися на спеціальній високотемпературній факельній установці, в екологічних цілях.
Для збирання і відводу поверхневої (чистої) води, зменшення кількості фільтрату, збирання
і утилізації біогазу на поверхні полігону влаштовується захисний екран.
Після того, як звалищний грунт досяг стабільного стійкого стану і перестав осідати, на поверхні полігону влаштовується постійний захисний екран
Захисний екран рекомендовано улаштовувати з таких шарів:
- рекультиваційний шар, товщиною не менше 1 м, що має шар родючого ґрунту товщиною
30-50 см;
- дренажний шар, товщиною не менше 30 см;
- захисний дрібнопіщаний шар, товщиною не менше 20 см;
- шар синтетичної гідроізоляції, товщиною не менше 3 мм, стійкий до хімічної і біологічної
агресії та до ушкодження гризунами;
- мінеральний гідроізоляційний шар, що складається не менше ніж з двох шарів ущільненої глини, загальної товщиною 1 м. (Загальний коефіцієнт фільтрації гідроізоляційних
шарів (синтетичного та мінерального) повинен бути не більше 10-9 м/с);
- вирівнювальний шар і газовий дренаж, загальною товщиною не менше 0,5 м. Для збирання і відводу біогазу вирівнювальним шаром має бути передбачений шар, який здійснює
спеціальну функцію газового дренажу. Мінімальна товщина газового дренажу, що виконується з природних мінеральних матеріалів, має бути не менше 30 см. Вміст карбонату
кальцію у матеріалі газового дренажу повинен бути не більше 10 % (за масою) [1].
Після того, як створено рекультиваційне багатофункціональне покриття, ділянка передається для проведення біологічного етапу рекультивації земель, зайнятих під полігон ТПВ. Він
повинен тривати чотири роки і включає проведення наступних робіт: добір асортименту багаторічних трав, підготування ґрунту, сівбу і догляд за посівами. Після цього територія рекультивованих земель полігону ТПВ передається відповідному відомству для наступного цільового
використання у сільськогосподарському, лісогосподарському або інших напрямках.
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Методи активної рекультивації.
Технологія консервування тіла полігону або звалища із застосуванням методів активного
впливу на звалищний грунт (активна рекультивація) полягає у прискоренні процесу стабілізації
звалищного ґрунту (тіла полігону) за рахунок активного впливу на такі біохімічні фактори розкладання як:
- фактори, що пов’язані з мікробіологічними угрупованнями (бактеріальне заселення, температурний режим, наявність і доступність поживних речовин, кислотність середовища,
наявність токсичних компонентів, розмір частинок і щільність звалищного ґрунту);
- фактори водного режиму полігону – вологонасиченість звалищного ґрунту;
- фактори газового режиму, показником яких є окислювально-відновлювальний потенціал.
Перелічені фактори впливають на швидкість та інтенсивність, тобто динаміку процесу, біодеградації.
Керувати першим фактором можна на етапі складування – захоронюючи ТПВ сумісно з осадами стічних вод або компостом.
Впливати на вологість відходів можна за допомогою рециркуляції фільтрату або за допомогою промивання полігону водою.
Рециркуляція фільтрату може впроваджуватися як спосіб вирівнювання поверхні фільтрату і
зменшення його кількості (об’єму) в накопичувачах, використовуючи тіло полігону як ємність для
зберігання фільтрату. Рециркуляція фільтрату впливає на деградацію відходів наступним чином:
- продукти розкладання видаляються разом з водною фазою;
- до фільтрату можна додати чи видалити поживні речовини, а також мікроорганізми;
- досягнення гомогенності середовища полігону.
Система рециркуляції фільтрату складається з дренажної системи на днищі полігону, резервуарів або ставків для накопичення фільтрату та забезпечення стійкості дренажної системи у пікові
періоди, насосів і розподільчої системи трубопроводів з розпилюючими накінечниками (див. рис. 1)

Рисунок 1 Система рециркуляції фільтрату
1-ставок-накопичувач; 2-насосна станція; 3-газовий компресор
Розподілення фільтрату може здійснюватися через вертикальні колодязі, поверхневі канавки та горизонтальні зрошувачі. До недоліків перших двох розподільчих систем відносять:
- утворення неприємного запаху при видаленні фільтрату із звалищного ґрунту;
- порівняно високі капітальні затрати;
- формування «сухих» зон не охоплених мережею колодязів і канавок, що призводить до
різної активності процесів деградації в різних зонах полігону.
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Найбільш ефективною є горизонтальна зрошувальна система. У поверхневих системах рециркуляції фільтрат подається безпосередньо на поверхню, що спричиняє утворення з часом водонепроникної карбонатної кірки. На теперішній час ширше використовуються заглиблені (не
більше 1 м) зрошувачі.
Для промивання тіла полігону водою, як правило, використовується та ж система і комплекс
обладнання (або така ж), що й для рециркуляції фільтрату.
Промивання полігону водою та рециркуляція фільтрату мають наступні недоліки:
- виникає потенційна небезпека порушення стійкості схилів полігону;
- збільшується навантаження на систему збирання фільтрату, якщо вона не була розрахована на відведення фільтрату, що рециркулюється;
- створюється небезпека залити систему збору біогазу;
- вертикальні та горизонтальні зрошувачі розподільчої системи фільтрату з часом можуть
забиватися відкладами, а канавки – заростати рослинністю;
- промивна вода або фільтрат можуть просочуватися на боках полігону у випадку відсутності бар’єрів і дамб між зрошувачами та боками.
Промивка полігону водою та рециркуляція фільтрату дозволяють прискорити процес анаеробного розкладання органічних компонентів відходів. Рециркуляція фільтрату у більшості
випадків є головним заходом на етапі активної рекультивації. Однак, у деяких випадках, наприклад, за відсутності чи порушенні системи збирання фільтрату, використання промивки відходів
фільтратом не рекомендується через ризик забруднення підземних вод. Заходом з прискорення
біодеградації у даному випадку може бути аерація полігону.
Для керування окислювально-відновлювальним потенціалом відходів застосовується місцева аерація полігону.
Схема системи місцевої аерації наведена на рисунку 2.

Рисунок 2 Схема системи місцевої аерації полігону [3]
Повітря вводиться в тіло полігону через аераційні колодязі і розподіляється у звалищному
ґрунті (тілі полігону) за рахунок створення зони надлишкового тиску, конвекційних та дифузій-

190

ЕТЕВК-2017
них процесів. Газ, що витісняється із певної зони тіла полігону відводиться через систему збирання біогазу та після відповідного очищення відводиться в атмосферу. В залежності від концентрації метану у біогазі, очищення може проводитися термічним окисленням (спалюванням, при
концентрації достатній метану) або через біофільтри (при недостатній для спалювання концентрації метану). Процес аерації може бути ускладнений на полігонах з великою щільністю і вологістю відходів через низьку пористість та відсутність порожнин і ходів для руху газу.
Метод місцевої аерації має переваги перед методами промивання водою і рециркуляцією
фільтрату на полігонах без захисних екранів та порушеною системою збирання фільтрату. Аерацію рекомендується застосовувати після рециркуляції фільтрату для більш повного завершення
процесу деградації органічного матеріалу і перед розбиранням полігону для зменшення ймовірності виділення метану в атмосферу та появи неприємного запаху відходів, що розкладаються.
Тобто для прискорення стабілізації тіла полігону твердих побутових відходів рекомендуються наступні заходи:
- додавання поживних речовин для мікроорганізмів і бактеріально заселеного матеріалу,
наприклад осадів стічних вод, рослинного ґрунту або подавання неочищеної води;
- подача води для підтримання необхідної вологості (промивання полігону водою або рециркуляція фільтрату);
- подача визначеної кількості повітря у свердловини (місцева аерація)
коротке описання кожного методу, мета його застосування та основні недоліки наведені в
таблиці 1.
Таблиця 1 Заходи активного впливу на звалищний грунт
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Розробка і регенерація полігонів (звалищ).
Розробка і регенерація полігонів (в іноземних джерелах – Landfill Mining and Reclamation
(LFMR)) є методом планованої і керованої виїмки або переробки звалищ, а також неефективно
функціонуючих полігонів, які не відповідають вимогам охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей. Інтерес до цієї технології у світі виник у зв’язку з дефіцитом площ,
що виділяються під полігони, а також у зв’язку з необхідністю вилучення з відходів вторинних
ресурсів.
На початку 1990-х рр. муніципалітети більшості міст Сполучених Штатів Америки виявили
інтерес до використання технологій методу LMFR для рекультивації полігонів у відповідності з
сучасними екологічними вимогами, а також зменшення площ закритих полігонів та скорочення
витрат на закриття і рекультивацію полігонів.
У 1992 р. в рамках програми EPA „Оцінка муніципальних інноваційних технологій” (Municipal
Innovation Technology Evaluation) була проведена комплексна польова оцінка розробки полігону
(Кол’єр) у штаті Флорида. Система LFMR використовувалася для розробки полігону, який не було
обладнано протифільтраційним екраном. На полігоні за допомогою механічного обладнання
виймалися відходи і спрямовувалися на переробку. Головним видом обладнання, що використовувалося при переробці був барабанний грохот (сепаратор).
Ступінь розкладання вийнятих відходів був відносно високий.
В результаті просіювання отримали наступний розподіл фракцій за їх видами:
Назва фракції:

що не вилучається
грунт

Вміст фракцій матеріалу в одиниці маси звалищного ґрунту (% від ваги)

метали

пластмаса

відходи та інше*
загалом

* - включаючи важкі частки, відсів і алюміній

18
60
2
2

18

100

За допомогою методу LFMR було отримано грунтоподібний матеріал (60% за масою), який
використовували у якості ізолюючого ґрунту.
Для оцінки ефективності методу LFMR проводився моніторинг впливу полігону на навколишнє природне середовище. Під час проведення цього проекту шкідливого впливу на працівників полігону та населення зафіксовано не було.
Технологія LFMR ставить на меті: виїмку звалищного ґрунту; переробку вийнятого матеріалу для вилучення вторинних ресурсів (кольорових металів, пластмаси, стабілізованої органіки і
т.д.); перевезення відходів переробки на полігон або використання у якості горючого матеріалу
на сміттєспалювальному заводі; рекультивацію ділянки [4].

Роботи починаються з екскавації звалищного ґрунту і транспортування (подачі) його на
конвейєр. На конвеєрі сортувальники відбирають великогабаритні відходи. Далі відходи надходять до барабанного грохоту або на вібросита. Розмір отворів (грохоту або вібросит) залежить від подальшого використання відсіяного матеріалу (у якості ізолюючого матеріалу на
полігоні або як наповнювач для виробництва будівельних матеріалів). Переробка відходів
може бути механічною, ручною або комбінованою. Схематично технологію розробки полігону
наведено на рисунку 3.
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Первинне
відсіювання

Вторинне
відсіювання

Магнітна
сепарація

Повітряна
сепарація

Фракції з високою
калорійністю

Рисунок 3 Технологія розробки полігону
Видалення та перероблення звалищного ґрунту бажано проводити за умови стабілізованих
органічних відходів, оскільки виймання і переробка відходів, що недостатньо розклалися може
супроводжуватися наступними ризиками:
• виділенням у навколишнє середовище вогне та вибухонебезпечних газів та неприємних
запахів;
• екскавація матеріалу може виявити у тілі полігону небезпечні відходи які потребують
спеціальних методів видалення та утилізації, що може суттєво збільшити вартість робіт;
• недостатнє урахування фізико-хімічних властивостей відходів може призвести до таких
явищ як зсув, обвал та просідання відходів;
• при екскавації матеріалу з полігону відбувається швидке зношування робочих органів
обладнання внаслідок великої щільності відходів та присутності у них абразивних матеріалів.
Доцільність застосування технології LMFR залежить від умов конкретного полігону:
• складу та властивостей звалищного ґрунту;
• геометричних параметрів полігону;
• ступеня розкладу відходів;
• кількості матеріалів, що піддаються переробці.
На практиці, якщо відходи, що виймаються з полігону мають стабілізований стан, а механічна обробка їх є достатньо ефективною, то регенерація вторинних ресурсів може скласти від
30-70 % від вийнятої маси відходів. За таких умов регенерація полігону може бути виправданою і прийнятною.
Проведений огляд технологій рекультивації полігонів, аналіз світових тенденцій розвитку
цих технологій та вітчизняного і зарубіжного практичного досвіду, за останні роки, а також умов
полігонів та звалищ ТПВ в Україні, дозволяють зробити наступні висновки.
Для умов Українип прийнятними є три основні технології, а саме:
- консервування тіла полігону або звалища методом пасивної рекультивації;
- консервування тіла полігону або звалища методом активної рекультивації;
- ліквідація тіла полігону або звалища шляхом його розробки і регенерації.
Ці методи можуть застосовуватись як кожний окремо, так і в певних комбінаціях між собою.
При цьому вони можуть використовуватись на одній і тій же території полігону чи звалища почергово, через певні проміжки часу, або - одночасно, але на різних ділянках полігону (звалища).
Вибір цих технологій чи їх комбінацій залежить від багатьох обставин, найважливішими з яких
є: необхідність підвищення екологічної безпеки полігону чи звалища в цілому або певної його
ділянки та покращення його санітарного стану, потреба у вільних площах та подовженні терміну
експлуатації полігону, потреба у використанні ресурсного та енергетичного потенціалу відходів.
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Крім того, слід відмітити, що вибір технологій рекультивації полігонів і звалищ в Україні на
сучасному етапі (перехідному) є тісно пов’язаним із розвитком систем поводження з побутовими відходами в населених пунктах України. Зараз спостерігається активний перехід від технології унітарного збирання змішаних ТПВ в одну тару (сміттєзбірний контейнер) з подальшим
їх вивезенням і захороненням на полігонах та звалищах, до технологій роздільного збирання
окремих компонентів ТПВ з подальшим їх переробленням на сміттєпереробних підприємствах.
При цьому обсяги видалення відходів на полігони та звалища суттєво скоротяться, а разом з тим
значно зміниться їх склад. На полігони буде вивозитись лише несортований та неперероблюваний залишок, який в кожному з випадків, матиме свої властивості і характеристики, які є відмінними від властивостей і характеристик змішаних ТПВ, що вимагає індивідуальних підходів до
технології видалення цього залишку на конкретний полігон.
Таким чином, вибір технологій рекультивації полігонів та звалищ є тісно пов’язаним з іншими технологіями поводження з ТПВ в даному населеному пункті, а тому система збирання, перероблення та видалення ТПВ має розглядатись комплексно з розробленням Схеми санітарного
очищення та прибирання даного населеного пункту.
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНОГО ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Василенко С.Л., Панов В.В.
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Розглянуто методологію системи стратегічного водогосподарського менеджменту для управління безпечним розвитком комунальної сфери водного господарства міст.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Василенко С.Л., Панов В.В.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Рассмотрена методология системы стратегического водохозяйственного менеджмента для
управления безопасным развитием коммунальной сферы водного хозяйства городов.

INTENSIFICATION OF WATER SUPPLY AND SANITATION SYSTEMS THROUGH
STRATEGIC WATER MANAGEMENT
S.L. Vasilenko, V.V. Panov
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkov city, Ukraine

The methodology of the strategic management system of water consumption is considered to control the
safe development of public utilities water industry towns.
Вода має виняткове значення в житті людини. Спектр її постійної дії в суспільстві широкий
і проявляється через політику, економіку, екологію, соціальну енергетику, інформацію та інші
сфери суспільно-природних відносин і процесів. Одночасно вода – найбільш вразливий компонент довкілля і комунальної інфраструктури.
Ключовим сегментом водного господарства є водопостачання міст, як особливо важлива
структура життєзабезпечення стратегічного призначення і складова національної безпеки, нерозривно пов’язана зі здоров’ям людей. Забезпечення населення високоякісною питною водою
сприяє збереженню генофонду нації та соціально-економічному розвитку України з її обмеженими водними ресурсами.
Як показано в роботі [1], централізоване водопостачання та водовідведення міст – це комунальне водне господарство (КВГ). Тому розвиток і вдосконалення управління КВГ повинні узгоджуватися з еволюційними змінами в самому водному господарстві країни.
Для здійснення цих завдань в загальній ієрархічній структурі управління водними об’єктами
та регулювання водних ресурсів, з їх впливом на формування тенденцій у розвитку КВГ, представляється доцільним виділити і методологічно обґрунтувати самостійну систему стратегічного водогосподарського менеджменту (СВМ).
В контексті активного способу реального втілення управлінських функцій, водогосподарський менеджмент повинен забезпечити постановку пріоритетних завдань і формування програм їх виконання на основі реалізації загальної стратегії з розвитку водного господарства,
модернізації систем питного водопостачання та водовідведення. Виходячи з апробованих положень екологічного менеджменту та аудиту, надамо деякі визначення СВМ.
Система СВМ – частина загальної системи управління в галузі використання і охорони вод,
яка включає організаційну структуру та управлінські процедури, а також процеси і ресурси, необхідні для визначення і реалізації водогосподарської політики.
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Водогосподарська політика (державна) – мотивовані суспільно значимі дії, спрямовані на досягнення стану сталого водокористування як стратегічної мети.
Стале водокористування – економічно оптимальний і екологічно безпечний рівень водокористування на основі відтворення водних ресурсів, раціонального і комплексного використання
і охорони вод.
Водогосподарське підприємство – підприємство або організація, які використовують воду в
якості основної сировини або робочого тіла. Вироблений ними продукт може бути водою, що
зазнала обробку або без обробки, а також може мати іншу природу, наприклад, послуги з водокористування. У такому визначенні до водогосподарських підприємств відносяться: служби
експлуатації гідроспоруд, насосних станцій і водорозподільних систем (каналів, магістральних
водоводів і т.п.); підприємства з переробки води з водопровідними станціями, спорудами з очищення води.
У сфері застосування СВМ виділимо об’єктну і предметну складові (рис. 1).

Рис. 1. Сфера застосування стратегічного водогосподарського менеджменту
На державному рівні до СВМ можна віднести: здійснення водного законодавства, контроль за
виконанням вимог з охорони вод, забезпечення проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів, досягнення узгодженості дій зацікавлених організацій. З огляду впливу
об’єктів КВГ на довкілля та їх особливий соціально-екологічний статус життєзабезпечення, водогосподарський менеджмент може здійснюватися спільно з екологічним менеджментом в рамках
розробленою міжнародною програми EMAS. Ця програма є документом Європейського Союзу і
представляє стандартизовану моніторингову систему, за допомогою якої підприємства можуть
повністю інтегрувати екологічні та водогосподарські аспекти в свою практику управління.
На басейнових та регіональних рівнях СВМ покликаний забезпечити:
− поєднання інтересів виробництва, водного господарства та екології;
− створення умов регіонального поліпшення екологічного стану водних об’єктів, не допускаючи закриття підприємств;
− формування водоохоронній політики водокористувачів, стимулювання їх діяльності щодо
раціонального використання та охорони вод.
Стратегічний водогосподарський менеджмент в питному водопостачанні має відмінні риси,
зумовлені специфікою і характером водогосподарських відносин, які пов’язані з водними об’єктами, а також технологією підготовки питної води та її розподілу.
СВМ питного водопостачання – система управління, що включає організаційну структуру,
управлінські процедури, процеси і ресурси для визначення пріоритетів і реалізації перспективної політики в сфері питного водопостачання. СВМ виходить за рамки звичайного управління
технічними системами, охоплюючи різні аспекти координаційно-адміністративних заходів в галузі водного господарства, екології та якості питної води.
На підприємствах КВГ визначимо такі основні об’єкти СВМ: джерела водопостачання, системи кондиціонування води, системи подачі і розподілу води. Такий поділ загальної системи на
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окремі взаємопов’язані елементи узгоджується також з санітарними правилами і нормами в області питної води, згідно з якими її якість залежить від складу і властивостей у водному джерелі,
місцях надходження у водопровідну мережу та в точках розбору.
Головна мета СВМ на підприємствах КВГ – обґрунтування і здійснення оптимальної стратегії
та перспективної програми розвитку систем питного водопостачання згідно із запланованими
або прогнозованими обставинам на основі достовірних даних, отриманих в процесі аудиту.
Підприємства КВГ у своїй діяльності з спеціального водокористування на водних об’єктах
здійснюють не тільки забір свіжої води, але і скидання зворотної води від фільтрувальних і каналізаційних насосних станцій. При цьому на відміну від промислових підприємств до якості вихідної води зазвичай пред’являються більш високі вимоги і жорсткі нормативи.
Для окремих підприємств водопостачання водогосподарський менеджмент тісно пов’язаний
з екологічним менеджментом і включає: спеціальне водокористування на водних об’єктах в частині забору вихідної і скидання зворотної води після очисних споруд, використання води на
об’єктах КВГ (технологічні витрати, втрати і витоки води тощо).
З іншого боку, система СВМ питного водопостачання виходить за рамки звичайного екологічного менеджменту, прийнятого на підприємствах і організаціях інших профілів спеціалізації,
і містить (рис. 2):
• на регіональному рівні – басейнову водогосподарську політику та водоохоронні заходи
щодо забезпечення необхідного санітарно-гігієнічного та екологічного стану джерел водопостачання;
• на муніципальному рівні – програми з поліпшення якості питної води та послуг водопостачання, інженерну екологію міст, регулювання відносин між виробниками, постачальниками та виконавцями послуг водопостачання;
• на об’єктному рівні – вдосконалення використання води абонентами (нормування, облік,
економічне стимулювання тощо);
• на інформаційному рівні – комунікаційний менеджмент: зв’язок з громадськістю, організаціями, засобами масової інформації.

Рис. 2. Схематичне співвідношення екологічного і водогосподарського менеджменту в сфері централізованого питного водопостачання міст
Екологічний і водогосподарський менеджмент взаємодіють на рівні спеціального водокористування на водних об’єктах та технологічних нормативів використання води (ТНВВ) у водоканалах. Основні аспекти застосування водогосподарського менеджменту в питне водопостачання
випливають із загальної системи СВМ.
Ключові складові СВМ на підприємствах водопостачання:
− водоспоживання на власні потреби та водовідведення, стан очисних споруд водопідготовки;
− характеристика джерел водопостачання, очисних споруд, зворотної води, систем повторного використання води;
− якісні і кількісні значення вмісту забруднюючих речовин в стічній воді;
− водоохоронні заходи, їх ефективність, платежі за спеціальне водокористування;
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− споруди, що проектуються і вводяться в експлуатацію, діючі системи для очистки і кондиціонування питної води, а також очищення, знешкодження і знезараження стічної води;
− забір вихідної води з водного об’єкта, подача і реалізація питної води, параметри ТНВВ,
гранично допустимих скидів забруднюючих речовин із зворотною водою.
Враховуючи вплив комунального водного господарства на довкілля і його особливий соціально-екологічний статус життєзабезпечення, формування СВМ на окремих комплексах водопостачання та водовідведення рекомендується починати з впровадження методології міжнародних стандартів: екологічного менеджменту (ISO 14000), управління якістю продукції (ISO 9000),
професійної безпеки та здоров’я (OHSAS 18000) – з виділенням водної складової та оцінкою факторів, що впливають на здоров’я людей, господарську інфраструктуру і навколишнє природне
середовище.
Звідси випливають послідовні етапи СВМ водопостачання: зобов’язання адміністративних
органів, розмежування системи, формулювання цілей і програми, визначення виконавців і процедур реалізації, оцінка водогосподарських відносин, моніторинг і аудит, аналіз управління, контроль і перевірка ефективності системи СВМ.
Для комунального водного господарства реалізація системи СВМ за структурою є традиційною і включає:
− прийняття адміністративного рішення про впровадження системи СВМ;
− проведення екологічної оцінки впливу підприємства на навколишнє природне середовище, здоров’я людей та господарську інфраструктуру;
− розробку програмного документа про політику підприємства в галузі водного господарства;
− постановку цілей і завдань системи СВМ, складання конкретного плану дій щодо виконання цього програмного документа;
− реалізацію системи водогосподарського аудиту і водогосподарського менеджменту на
підприємстві;
− публікацію щорічної доповіді щодо реалізації екологічної та водогосподарської політики
підприємства з широким ознайомленням органів управління та громадськості.
Менеджмент жодним чином не звужує коло завдань, коли мова йде про водні ресурси і водопостачанні. В нинішніх умовах на перший план висувається проблематика організаційного характеру і прийняття управлінських рішень екологічного напрямку.
Це перехід водопостачання від традиційного розгляду технічних компонентів на рівень «надсістеми», що охоплює інтеграцію КВГ в загальне водне господарство, впровадження басейнового
підходу та інтегрованого управління водними об’єктами, забезпечення їх екологічної безпеки.
Вирішенню цих питань сприяє саме водогосподарський і екологічний менеджмент із зміщенням
акценту на координаційно-об’єднувачу складову процесу управління водопостачанням і водовідведенням. Це має велике значення для міст і дозволяє більш чітко розставити акценти в частині стратегічного управління і подальшого розвитку.
Системи управління не обов’язково втілюються «в металі». Вони можуть бути реалізовані у
вигляді набору правил, договорів, зобов’язань і взагалі різноманітних алгоритмів, які здійснюються в процесі управління. За керування необхідно також платити і часто високою ціною, що
пов’язано з витратами на збір інформації про об’єкт і синтез моделей, виробленням і реалізацією
менеджерських рішень.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
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Рассмотрены наиболее весомые затраты в структуре себестоимости воды – зарплата и электроэнергия. Показано, что значительной экономии зарплаты можно добиться путем улучшения
организации ремонтных работ, а также автоматизации основных технологических процессов.
Проанализированы наиболее перспективные способы управления работой насосов – частотное
регулирование и использование гидрогенераторов.
Ключевые слова: себестоимость, зарплата, избыточный напор, частотное регулирование,
гидротурбина.

ОСНОВНІ СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ
П.О. Грабовський, Г.М. Ларкина, В.І. Прогульний, И.П. Карпов
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м.Одеса, Україна

Розглянуті найбільш вагомі затрати у структурі собівартості води – зарплата та електроенергія. Показано, що значної економії зарплати можна домогтися шляхом покращення організації
ремонтних робіт, а також автоматизації основних технологічних процесів. Проаналізовані найбільш перспективні способи управління роботою насосів – частотне регулювання та застосування гідрогенераторів.
Ключові слова: собівартість, зарплата, надмірний напір, частотне регулювання, гідротурбіна.
Анализ структуры тарифов на водоснабжение и водоотведение, по данным национальной
комиссии, устанавливающей эти тарифы в Украине, показал, что наибольшие составляющие себестоимости – это зарплата и электроэнергия. Аналогичная картина наблюдается и в других
странах СНГ.
Из многочисленных способов снижения численности работников Водоканалов, а, следовательно, зарплаты, рассмотрим лишь те, которые, на наш взгляд, наиболее сильно влияют на себестоимость.
К ним следует отнести, во-первых, организацию труда. Яркий пример. Когда устраняется авария на сети, в месте аварии обычно находится несколько автомашин: одна, которая привезла
ремонтную бригаду, вторая со сварочным агрегатом, третья с насосом, четвертая с начальством
и, кроме того, бульдозер. Численность людей вокруг места аварии – 10-15 человек. При этом
водители, как правило, в ремонтных работах не участвуют. В Европе и США на место аварии
приезжает один автомобиль, в кузове которого находится вся необходимая техника, а число ремонтников – 2-3 человека.
Второй эффективный способ сокращения численности обслуживающего персонала – это автоматизация оборудования. Например, если насосные станции оборудованы необходимыми датчиками и средствами управления, то постоянно присутствующий персонал в насосной станции
не нужен. Контроль и управление насосами осуществляется автоматически, либо диспетчером,
который может руководить работой нескольких насосных станций. Этот способ, помимо сокращения суммарных затрат на зарплату (при одновременном увеличении окладов обсуживающему персоналу), повышает технический уровень Водоканалов.
Разумеется, для реализации этих способов снижения затрат на зарплату потребуются капиталовложения (переоборудование или приобретение новой ремонтной техники, приобретение и монтаж средств автоматизации и т.п.). Кроме того возникает проблема трудоустройства высвободившегося персонала. Однако, судя по опыту западных стран, задача эта вполне
решаема.
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Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) являются одним из самых
крупных потребителей электроэнергии в городах (например, одесский Водоканал – второй в городе). И здесь имеются серьезные резервы для ее экономии. Наибольшее количество энергии
потребляется насосными станциями. И наибольший перерасход тоже здесь. Причинами перерасхода являются сложные условия эксплуатации систем ВКХ. Эта сложность обусловлена, в первую
очередь, изменением подачи воды в город, как в течение года, так и в пределах суток. Диапазон
колебаний суточных расходов (отношение максимального расхода к минимальному) – около 2,0,
а в пределах суток доходит до 4,0 (при численности населения около 100 тыс. чел.). Наиболее
распространенным в СНГ способом регулирования работы насосов является дросселирование
задвижкой на напорном патрубке насоса (рис. 1). Этот, наиболее простой метод, одновременно
является и наиболее энергозатратным, хотя некоторую экономию он дает.
Экономия связана со снижением напора в городской сети, а по данным [1] снижение напора
на 10 м обеспечивает уменьшение водопотребления на 5-8%.
Рассмотрим работу насоса на водопроводную сеть (рис. 1). Предположим, насос подобран на
режим максимального водопотребления. При этом подбор идеален – точка пересечения характеристик насоса и сети точно соответствует потребным параметрам (q=qmax, H=Hmax)1.

Проанализируем работу системы «насос – сеть» при расходе q1<qmax. Снижение подачи произойдет за счет увеличения сопротивления сети (потребитель прикроет часть кранов), характеристика сети станет более крутой (пунктир на рис. 1).
Напор насоса при этом станет равным Н1. Однако, как видно из рисунка 1, сеть может пропустить нужный расход при напоре Н11.Таким образом, насос будет создавать избыточный напор
ΔH = Н1- Н11,
а избыточная потребляемая мощность –
ΔN = q1 ΔH/102ηа,
где ηа – коэффициент полезного действия агрегата (насос и электродвигатель), равный произведению КПД насоса и двигателя
ηа= ηнηд.
1
По сложившимся в практике проектирования традициям, подбор насосов всегда производится с некоторым запасом,
т.е. создаваемый напор больше необходимого – H>Hmax.
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Одновременно, в этом случае на величину ΔH возрастает напор в сети, что приводит к увеличению расхода (это и утечки, и нерациональное использование воды потребителем). Отсюда следует целесообразность регулирования насосов. Известно много способов регулирования.
Ниже рассмотрена лишь часть из них, представляющаяся наиболее перспективной. К ним, в первую очередь, относятся системы с частотным регулированием [2].

Вопрос об оптимальном регулировании группы насосов рассматривался еще в 30-е годы.
В работе [3] показано, что минимальный расход энергии будет при регулировании одного из
группы параллельно работающих центробежных насосов. Одним из наиболее простых способов
управления насосной станцией является автоматизация работы насосов путем поддержания
заданного давления на выходе из насосной станции. Этот способ часто используют для сравнительно небольших подкачивающих насосных станций с использованием импортного оборудования (например, фирм Wilo или Grundfos).
Для управления многонасосными установками фирма Wilo использует следующую технологию. Контроль и управление работой установки осуществляется с помощью датчиков давления
на выходе из насосной станции: в зависимости от этого давления в пределах заданного диапазона включаются или выключаются один за другим насосы установки (рис. 2).
Такая схема управления, безусловно, намного эффективнее, чем регулирование дросселированием – здесь значительно могут быть снижены и избыточные напоры насосов, и давления в
сети. Однако, и в этой схеме будет перерасход энергии. Диапазон напоров, поддерживаемых на
выходе из НС, выше, чем потребные давления, определяемые характеристикой сети (эта характеристика проходит ниже, чем полоса заданных давлений – см. рис. 2).
Наилучшие результаты с точки зрения энергосбережения дает управление по давлениям в
контрольных точках сети. Этот метод управления рекомендован и в нормах проектирования
[4]. Капитальные затраты здесь несколько увеличиваются за счет затрат на установку датчиков
давления на сети и передачу сигналов от датчиков в пункт управления.
При размещении датчиков следует иметь в виду, что положение диктующей точки на сети
может измениться при изменении подачи. Поэтому ограничиться одной контрольной точкой не
всегда удастся. Вместе с тем, при достаточном числе точек контроля давления в сети диспетчер
имеет возможность оперативно устанавливать предполагаемые места аварий.
Серьезным недостатком систем частотного регулирования является их сравнительно высокая стоимость. Ориентировочная цена преобразователей мощностью от 160 до 450 кВт составляет 84–95 долларов США за 1 кВт мощности.
Возможно использование одного преобразователя частоты для нескольких насосов. В этом
случае нужна дополнительная станция группового управления стоимостью от 400 до 900 долла-

202

ЕТЕВК-2017
ров США. Относительно высокие затраты на приобретение насосов с электронным управлением, как утверждают фирмы-производители, как правило, окупаются очень быстро.
Существует еще один способ экономии электроэнергии в насосных станциях. Суть его в использовании избыточных напоров перед резервуарами и после насосных станций. Избыточные
напоры перед резервуарами появляются при снижении водопотребления. Эта тенденция характерна, в первую очередь, для больших городов [5]. Для этого необходимы гидротурбины с генераторами, преобразующие избыточные напоры в электроэнергию.
Избыточный напор после насосов почти всегда появляется большую часть суток на всех насосных станциях. Электроэнергия, вырабатываемая генераторами, может быть использована
как автономно, т.е. независимо от поставляемой централизованной системой электроснабжения (например, питание электролизеров для изготовления гипохлорита натрия), так и вместе с
централизованной системой. В последнем варианте потребуется надежная автоматика, синхронизирующая оба источника.

Установка байпасов на напорных водоводах после насосной станции (рис. 3, Б) дает возможность плавно регулировать подачу насосной станции.
Гидротурбины могут быть применены и в системах канализации, например, в перепадных
колодцах.
Вопрос о выборе оптимального варианта энергосбережения должен решаться на основе технико-экономического сравнения вариантов.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Панов В.В.
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Розглядаються питання фінансово-економічної безпеки, які є одними із важливих характеристик забезпечення захисту діяльності підприємства від впливу негативних факторів зовнішнього
і внутрішнього оточення і відображають рівень ефективності і стабільності функціонування
суб’єкта господарювання в поточній і довгостроковій перспективі.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Панов В.В.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Рассматриваются вопросы финансово-экономической безопасности, которые являются одними
из важных характеристик обеспечения защиты деятельности предприятия от воздействия негативных факторов внешнего и внутреннего окружения и отражают уровень эффективности и
стабильности функционирования предприятия в текущей и долгосрочной перспективе.

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF CENTRAL WATER
SUPPLY AND WATER DISCHARGE
V.V. Panov
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkiv, Ukraine

The issues of financial and economic security, being one of the important characteristics for protection of
the enterprise from the negative factors of the external and internal environment and reflecting the level of
an enterprise efficiency and stability now and in future, have been considered.
Надійний захист підприємства централізованого водопостачання та водовідведення від внутрішніх і зовнішніх загроз є ключовою умовою його сталого функціонування. Забезпечення такого захисту, результатом якого є економічне зростання і фінансова стійкість, покладають на
систему фінансово-економічної безпеки підприємства з певним набором внутрішніх характеристик, спрямованих на ефективне використання матеріальних, трудових, інформаційних і фінансових ресурсів [1].
Згідно з [2,3] фінансово-економічна безпека розглядається як стан захищеності фінансово-економічних інтересів, ресурсів та інтелектуального потенціалу підприємства від внутрішніх і
зовнішніх загроз і створює необхідні фінансово-економічні передумови для стійкого розвитку
в поточному і довгостроковому періодах. Крім того, фінансово-економічна безпека визначається як результат комплексу складових, орієнтованих на усунення фінансово-економічних загроз
функціонування і розвитку підприємства і забезпечення його фінансової стійкості і незалежності, високої конкурентоспроможності технологічного потенціалу, оптимальності та ефективності
організаційної структури, правового захисту діяльності, захисту інформаційного середовища,
комерційної таємниці, безпеки персоналу, капіталу, майна і комерційних інтересів [4]. Також при
визначенні сутності фінансово-економічної безпеки підприємства необхідно враховувати динамізм виробничо-господарських систем [5].
Розрізняють такі критерії визначення фінансово-економічної безпеки підприємства: функціональний, статичний і ресурсний (рис. 1, [6]).
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Рис. 1. Критерії визначення поняття фінансово-економічної безпеки підприємства
Здатність підприємств централізованого водопостачання та водовідведення (ЦВВ) вчасно і
адекватно реагувати на загрози та зміни в нестабільному економічному середовищі, розробка
заходів щодо зменшення їхнього впливу є запорукою успішного запобігання недоотримання доходів і прибутків, зниження платоспроможності і фінансової незалежності, нарощення необґрунтованих обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей.

За об’єктами захисту виділяють економічну і фінансову безпеку.
Складові економічної безпеки підприємства ЦВВ наступні:
• матеріально-сировинна – безперебійність процесу виробництва і реалізації продукції, товарів, робіт, послуг і забезпеченість постачання сировини, комплектуючих і матеріалів
належної якості;
• техніко-технологічна – наявність на підприємстві необхідної матеріально-технічної бази,
використання нових прогресивних технологій;
• кадрова – наявність і забезпеченість підприємства трудовими ресурсами;
• інформаційна – захищеність від посягань на комерційну таємницю підприємства, об’єкти його інтелектуальної власності, дотримання конфіденційної інформації працівниками
підприємства.
Фінансова безпека підприємства поділяється на:
• бюджетну – взаємовідносини підприємства з бюджетами різних рівнів з приводу сплати
податків, зборів та обов’язкових платежів, здійснення бюджетного фінансування, отримання податкового кредиту, відшкодування податку на додану вартість тощо;
• банківську – взаємовідносини підприємства з банками щодо організації кредитних і депозитних операцій, відкриття поточних рахунків, здійснення безготівкових розрахунків
тощо;
• страхову – взаємовідносини підприємства з страховими компаніями з приводу захисту
його майнових, фінансових чи підприємницьких інтересів;
• інвестиційну – можливість залучення, вкладення і використання інвестиційних ресурсів
у розвиток діяльності підприємства;
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•
•

фондову – ринкова привабливість цінних паперів підприємства, можливість його виходу
на фінансовий ринок з метою вкладення коштів у фінансові активи;
грошово-кредитну – дотримання розрахунково-платіжної і кредитної дисциплін на підприємстві.

Таким чином, фінансово-економічна безпека є однією із важливих характеристик забезпечення захисту діяльності підприємства від впливу негативних факторів зовнішнього і внутрішнього оточення і відображає рівень ефективності і стабільності функціонування суб’єкта господарювання в поточній і довгостроковій перспективі.
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ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ ВКХ
В.В. Панов, Я.Н. Хайло, Ю.В. Ярошенко, С.И. Третьяков, А.В. Тимошенко
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Рассматриваются вопросы возможности внедрения энергосервисных контрактов (ЭСКО) на
предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. Дано определение ЭСКО, обозначена
роль Службы энергоменеджмента в практике работы ЭСКО.
Ключевые слова: энергоменеджмент, энергоэффективность, энергосервисный контракт
(ЭСКО), водоснабжение, водоотведение.

ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СИСТЕМ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ
В.В Панов, Я.Н. Хайло, Ю.В. Ярошенко, С.І. Третьяков, А.В.Тимошенко
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Розглядаються питання можливості впровадження енергосервісних контрактів (ЕСКО) на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. Дано визначення ЕСКО, позначена роль
Служби енергоменеджменту в практиці роботи ЕСКО.
Ключові слова: енергоменеджмент, енергоефективність, енергосервісний контракт (ЕСКО), водопостачання, водовідведення.

ENERGY PERFOMANCE CONTRACTING AS A MECHANISM OF IMPROVING THE
EFFICIENCY OF ENERGY MANAGEMENT FOR WATER COMMUNAL UTILITIES
V.V. Panov, Ya.N. Khailo, Y.V. Jaroshenko, S.I. Tretyakov, A.V. Timoshenko
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkiv, Ukraine

The issues of the possibility of introducing energy service contracts (ESCOs) at the enterprises of the water
supply and sewerage economy are considered. The definition of the ESCO is given, the role of the Energy
Management Service in the practice of the ESCO is indicated.
Key words: energy management, energy efficiency, energy service contract (ESCO), water supply, water
disposal.
Актуальность создания служб энергоменеджмента на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) регламентируется рядом нормативных документов, серией публикаций и опытом проведения энергетического аудита [1].
Энергетический менеджмент, с одной стороны – это система управления, основанная на
проведении типовых измерений, проверок и обследований, которые обеспечивают такую работу, при которой потребляется только необходимое для производства количество энергии. С другой стороны – это инструмент управления предприятием, который обеспечивает постоянное
аналитическое исследование и таким образом, знание характера и уровня потребления энергоресурсов на предприятии, а также формирование представления об оптимальном использовании энергии для производства и других вспомогательных процессов, основанное на данных
статистики и экономических расчетов [2].
Основной целью системы энергоменеджмента является обеспечение политики энергоэффективности предприятия.
На многих предприятиях ЖКХ уже созданы и функционируют службы энергоменеджмента.
Так, в частности, на предприятии КП «Харьковводоканал» с 2011 г. успешно функционирует Служ207
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ба энергоменеджмента в составе двух отделов: отдела энергоаудита и отдела ресурсосбережения.
Служба энергоменеджмента наравне с отделом главного энергетика находятся в подчинении
Управления по энергетической политике и энергоэффективности КП «Харьковводоканал».
Укрупненный производственный цикл службы выглядит следующим образом:
• анализ использования ресурсов по сферам деятельности предприятия;
• вскрытие и оценка резервов возможного ресурсосбережения;
• разработка технологических, проектных, организационных решений и мероприятий по
ресурсосбережению, в т.ч. оперативных;
• технико-экономическое обоснование мероприятий;
• формирование комплексной программы (программ) по энергосбережению и сокращению потерь;
• организация контроля выполнения мероприятий;
• координация работ по внедрению мероприятий программ;
• анализ результатов (в т.ч. промежуточных);
• оценка фактических результатов от внедрения мероприятий;
• проведение исследований в направлении оптимизации ресурсопотребления и создания
условий для энергоресурсосбережения.
Служба энергоменеджмента осуществляет организационно-методическую поддержку и координацию работы подразделений предприятия в реализации Программ энерго- и ресурсосбережения [3].
Немаловажной задачей эффективности функционирования служб энергоменеджмента, в
стадии ее уже успешного становления, является не допустить отклонение курса направления
функций Службы в сторону от практической ценности системы энергоменеджмента, превращение Службы в пассивного участника политики энергоэффективности. В таком случае Служба, в
большей части, будет обеспечивать функции статистического характера, добросовестно оформляя (переписывая) квартальные и годовые отчеты. Такое удручающее обстоятельство может
возникнуть вследствие ряда факторов как внутренней, так и внешней направленности. Основополагающим внешним негативным фактором является финансовое состояние предприятий отрасли, когда разработанные энергосберегающие мероприятия, иногда годами, не находят практической реализации из-за отсутствия финансирования [4, 5].
Между тем в мировой практике, и в практике предприятий ближнего зарубежья, успешно работают механизмы внедрения энергосберегающих мероприятий посредством энергосервисных
контрактов. В настоящий момент времени такая практика в отрасли ВКХ не нашла широкого
применения в условиях экономики Украины, но подвижки в этом направлении происходят. Так с
09.05.2015 г. действует Закон Украины «О введении новых инвестиционных возможностей, гарантировании прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности для проведения масштабной энергомодернизации». Настоящим Законом (№327-VIII от 09.04.2015) устанавливаются правовые и экономические положения обеспечения энергосервиса для повышения
энергетической эффективности объектов государственной и коммунальной собственности [6, 7].
Энергосервис – комплекс технических и организационных энергосберегающих (энергоэффективных) и иных мероприятий, направленных на сокращение заказчиком энергосервиса потребления и/или расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов и/или жилищно-коммунальных услуг в сравнении с потреблением (расходами) в отсутствии таких мероприятий.
Энергосервисный договор (контракт) – договор, предметом которого является выполнение
энергосервиса исполнителем энергосервиса, оплата которого осуществляется за счет достигнутого сокращения потребления и/или расходов на оплату ТЭР и/или жилищно-коммунальных
услуг в сравнении с потреблением в отсутствии таких мероприятий [8].
Таким образом, энергосервисный контракт может стать одним из основных механизмов реализации потенциала энергосбережения предприятия в существующих условиях. Данный контракт подразумевает оказание услуг специализированной организацией (энергосервисная компания – ЭСКО) по проведению инвестиционного энергетического аудита (совместно со Службой
энергоменеджмента предприятия), проектированию, приобретению, финансированию, монта208
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жу, пуско-наладке энергосберегающего оборудования (либо технологий) на одном или нескольких объектах заказчика [9].
По такому контракту энергосервисная компания несет расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергии на объектах заказчика в обмен на долю экономии, получаемой в результате реализации этих мероприятий в течение
обусловленного контрактом времени.
Таким образом, преимущество для потребителя энергоресурсов, заказчика энергосервиса
очевидно – возможность реализации потенциала энергосбережения без привлечения собственных средств, минимизация рисков и отсутствие кредитных обязательств.
Энергосервисный, или перфоманс-контракт (Energy Performance Contracting) от англ.
Рerformance – исполнение, является нетрадиционным подходом к энергохозяйствованию, который делает возможным для потребителя энергии внедрение и реализацию проекта энергосбережения [10].
Под экономическим эффектом по каждому конкретному перфоманс-контракту могут приниматься различные показатели энергосервиса, такие как:
• снижение удельного потребления энергоресурсов на услуги водоснабжения и водоотведения (по конкретному объекту либо технологическому процессу);
• снижение себестоимости 1 м3 питьевой воды и отведенных стоков;
• снижение затрат на теплоснабжение;
• снижение потерь воды (как коммерческого, так и технологического характера);
• снижение вредных выбросов и т. д.
В мировой практике чаще всего используются три типа договоров:
• Разделение доходов от экономии (Shared Savings);
• Быстрая окупаемость (First-Out, First Pay-Out);
• Гарантирование экономии (Guaranteed Savings, Chauffage).
1. Разделение доходов от экономии.
Метод разделения доходов от экономии используется тогда, когда заказчик может разделять прибыль. Энергосервисная компания и заказчик в этом случае разделяют доходы от экономии затрат на энергию в течение договорного срока. Размер доходов от экономии должен
быть произведен точно, метод его расчета должен быть ясен и возможен для проверки. Согласно иностранному опыту, доля заказчика намного меньше 50% и обычно составляет около 20%.
Энергосервисная компания из своей части дохода должна выплатить долг и компенсировать
собственные затраты. Оставшееся составляет её прибыль.
2. Быстрая окупаемость.
При использовании метода быстрой окупаемости, энергосервисная компания получает все
100% полученной экономии так долго, пока не покроет затраты на проект. В отличие от разделения доходов от экономии в этом методе должны быть заранее определены и подробно специфицированы затраты на проект. В случае, если проект будет остановлен при чрезвычайных условиях, они должны быть выплачены в чрезвычайном порядке Сотрудничество заканчивается или в
случае наступления срока окончания договора или в случае выплаты всех затрат (что случится
раньше). Но все затраты должны быть возмещены из экономии.

3. Гарантирование экономии.
При использовании этого метода энергосервисная компания ручается перед заказчиком в
снижении затрат на энергию. Энергосервисная компания, кроме внедрения проекта энергосбережения, производит проверку энергетического хозяйства заказчика. Предлагаются более
низкие цены, чем заказчик платил до реализации проекта. В течение срока действия договора
энергосервисная компания берёт на себя ответственность за покрытие затрат конечных поставщиков энергии. Заказчик не платит по счетам за энергию прямо поставщикам, а ежемесячно
выплачивает энергосервисной компании за посредничество, что обычно составляет 85-90%
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первоначальных затрат на энергию заказчика. Величина же фактически предоставленной экономии прямо не влияет на платежи заказчика. Из платежей заказчика энергосервисная компания должна компенсировать затраты на энергию и затраты на проект энергосбережения. Понижение потребления энергии или затрат на её приобретение должно быть больше этих 10-15%,
чтобы энергосервисная компания получила прибыль. Метод гарантированной экономии имеет
ряд преимуществ: в любом случае заказчик снижает затраты на энергию на 10-15%. Энергосервисная компания же несет полный риск получения экономии [11].
Энергосервисный контракт является, по сути, смешанным договором со сложной юридической конструкцией и требует тщательной проработки как с технической, экономической, так и
юридической стороны соответствующими специалистами предприятия [12, 13].
Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным возложение на Службу энергоменеджмента функций подбора мероприятий под возможный энергосервисный контракт, поиска
компаний ЭСКО, активное участие в реализации контракта по внедрению энергосберегающего
мероприятия на всех стадиях совместно с ЭСКО, а также учета расчетов по контракту и экономии.
На данный момент времени на предприятии КП «Харьковводоканал» ведутся работы по изучению опыта ведения энергосервисных контрактов, проводится анализ мероприятий Программы энергоэффективности, перспективных для реализации ЭСКО, прорабатывается методология
ведения энергосервисных контрактов.
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МЕТОДОЛОГІЯ РЕІНЖИНІРИНГУ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ
Панов В.В., Панасенко І.О.
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Розглядаються критерії фінансово-економічної безпеки підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Обґрунтовується доцільність впровадження методології реінжинірингу, що
дозволяє скоординувати послідовність дій, спрямованих на досягнення цілей захищеності пріоритетних напрямків діяльності підприємств.

МЕТОДОЛОГИЯ РЕИНЖИНИРИНГА УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВКХ
Панов В.В., Панасенко И.А.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Рассматриваются критерии финансово-экономической безопасности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Обосновывается целесообразность внедрения методологии
реинжиниринга, которая позволяет скоординировать последовательность действий, направленных на достижение целей защищенности приоритетных направлений деятельности предприятий.

METHODOLOGY OF MANAGEMENT REENGINEERING IN THE SYSTEM
OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF WATER ENTERPRISES
V.V. Panov, I.A. Panasenko
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkiv, Ukraine

The criteria of financial and economic security of water supply and water drainage enterprises have been
considered. The expediency of implementing the reengineering methodology has been substantiated. The
methodology shall enable coordination of the number of actions aimed at achieving protection of priority
directions of enterprises’ activities.
Створення надійної та ефективної системи фінансово-економічної безпеки (ФЕБ) підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) потребує значних витрат в рамках дуже
стислого операційного часу, що в умовах економічної нестабільності є серйозною проблемою,
здатною звести нанівець всі консолідовані зусилля щодо захисту підприємства від внутрішніх і
зовнішніх загроз.
Більше того, відсутність повноцінної системи ФЕБ фактично унеможливлює створення фінансово-економічних передумов для стійкого розвитку підприємства ВКГ в поточному і довгостроковому періодах, тому що немає гарантії захищеності його фінансів, ресурсів, майна, кадрового та інтелектуального потенціалу, інформаційного середовища.
Економічне реформування й значний рівень непередбачуваності тенденцій розвитку в комунальному секторі зумовлюють необхідність впровадження інноваційних підходів до процесів
управління, що враховують особливості вітчизняного ринку комунальних послуг, процеси реінвестування і реконструкції об’єктів та інші соціальні чинники для збалансованого розвитку
високоефективного і конкурентоспроможного комунального ринку.
Хоча монопольний стан підприємств ВКГ на ринку комунальних послуг певним чином нівелює ризики ринкового конкурентного середовища, це ніяк не гарантує відповідної фінансової
стабільності. Тому що підприємства ВКГ фактично позбавлені можливості самостійно визначати
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необхідний рівень дохідності через обмеження існуючої в країні тарифної політики і умов функціонування вітчизняного енергоринку. В результаті виникає ситуація хронічного недофінансування практично всіх сфер операційної та управлінської діяльності підприємства ВКГ. Це спонукає більш детально і цілеспрямовано зосередитись на перевагах реінжинірингового підходу при
формуванні системи ФЕБ.
Як відомо, концепцію реінжинірингу бізнесу як фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування підприємства та його найважливіших процесів в основних рисах сформулювали в 1991 році американські спеціалісти з менеджменту М. Хаммер та Дж. Чампі. Результатом
реінжинірингу є різке поліпшення найважливіших показників – витрат, якості, обслуговування і
термінів [1]. Сучасна концепція реінжинірингу розглядає організацію, як процес, у зв’язку з чим
її дії направлені на встановлення та аналіз існуючих зв’язків, переосмислення та зміну цих зв’язків між елементами системи для досягнення більшої ефективності та гнучкості функціонування
в умовах постійної зміни зовнішнього середовища.
Виходячи з основних критеріїв визначення фінансово-економічної безпеки підприємства –
функціональний, статичний та ресурсний, реінжиніринговий підхід до створення системи ФЕБ
дозволяє скоординувати послідовність дій, спрямованих на досягнення цілей захищеності перш
за все пріоритетних напрямків діяльності підприємства ВКГ.
Серед вказаних критеріїв системи ФЕБ з позицій соціальної значимості та суспільних пріоритетів комунального підприємства ключовим є ресурсний критерій, який визначає здатність
фінансово-економічної системи забезпечувати безперервне виробництво та відтворення достатнім обсягом матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Це означає, що система ФЕБ на
першому етапі створення повинна бути функціонально і структурно сконцентрована на виробничих та технологічних завданнях підприємства, які забезпечуються такими складовими системи, як матеріально-сировинна, техніко-технологічна, кадрова та інформаційна.
ЛІТЕРАТУРА

1. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж.
Чампи. – Спб. : Изд-во Спб. университета, 1997. – 332 с.

212

ЕТЕВК-2017
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
НА ОТРАСЛЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Хайло Я.Н.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Приведен краткий анализ проблемы ресурсосбережения на отраслевом предприятии с обоснованием необходимости ее системного решения. Предложена структура методики организации и
контроля ресурсосбережения с целью инжиниринга процесса ресурсосбережения и внедрения его
в систему управления предприятием.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
НА ГАЛУЗЕВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Хайло Я.М.
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Наведено стислий аналіз проблеми ресурсозбереження на галузевому підприємстві з обґрунтуванням необхідності її системного вирішення. Запропонована структура методики організації
та контролю ресурсозбереження з метою інжинірингу процесу ресурсозбереження та впровадження його в систему управління підприємством.

ORGANIZATION OF RESOURCE SAVING PROCESS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Ya.N. Khailo
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkiv, Ukraine

A brief analysis of the resource saving issue at industrial enterprises has been presented with the justification
of the need for its systemic solution. The structure of the method of resource saving organization and
control has been proposed for engineering of the resource saving process and introduction thereof into the
company management system.
Проблема ресурсосбережения является неотъемлемой частью производственной и управленческой культуры предприятия, которая предполагает расчетливое, эффективное расходование ресурсов в ходе реализации производственной и коммерческой деятельности.
Потенциал ресурсосбережения предприятия находится в зависимости от двух категорий
факторов, в том числе применяемых технологий и инженерно-технического оснащения производства, а также принятой формы управления и организации процессов деятельности.
Возможности использования потенциала ресурсосбережения различаются по сферам деятельности, в частности, сфере управления, производства и сбыта (Рис.1).
Наиболее плодотворной представляется реализация мероприятий по ресурсосбережению в
сфере производства, связанных с совершенствованием технологических условий производства
и обновлением технических средств, однако:
- Ресурсосбережение, основанное на оптимизации технологических параметров, режимов
производства, возможно в ограниченном диапазоне (в пределах технологических нормалей и
производственных нормативов);
- Ресурсосбережение, основанное на замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования на новое энергоэффективное (менее ресурсоемкое – ресурсосберегающее),
затрагивает комплекс вопросов по переоснащению производства и привлечению инвестиций,
что накладывает особые финансовые условия и ограничения, сдерживающие развитие процесса
ресурсосбережения.
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Рис. 1. Потенциал ресурсосбережения по сферам деятельности предприятия
Актуальная практика ресурсосбережения наиболее прогрессивных отраслевых предприятий представляет собой планирование и проведение ряда отдельных мероприятий, сводимых
в ежегодную программу энерго(ресурсо)сбережения, направленных на повышение эффективности использования ресурсов в производственной сфере. Очевидно, что сложившаяся практика ресурсосбережения, акцентированная только на производственной сфере, сталкивается
с названными выше ограничениями. Разрабатываемые Программы энерго(ресурсо)сбережения находятся в жесткой финансовой зависимости от «скудного» инвестиционного потенциала
предприятий и лишены возможности реализации ряда перспективных мероприятий, даже с короткими сроками окупаемости.
В то же время значительный потенциал и наиболее рациональный и перспективный маневр в решении проблемы ресурсосбережения на предприятиях отрасли сосредоточен в сферах
управления предприятием и сбыта оказываемых услуг. Указанные сферы деятельности располагают неиспользованными резервами организационно-управленческих методов и приемов,
гарантирующих достижение кардинальных результатов ресурсосбережения с минимальными
финансовыми издержками. Основными направлениями ресурсосбережения в сферах управления и сбыта является предупреждение угроз экономике предприятия и мобилизацию ее возможностей наряду с развитием ресурсосбережения на производстве.
Оценивая актуальную практику ресурсосбережения, необходимо указать на ее локальный,
импульсивный, несистемный характер, который объясняется отсутствием, в частности, методики, регламентирующей положения процесса практического ресурсосбережения, в т.ч. в вопросах:
- определения направлений ресурсосбережения и характера применяемых мер;
- формализации показателей ресурсосбережения, метода их анализа и интерпретации результатов;
- определения формы и алгоритма контроля показателей ресурсосбережения;
- организации процесса ресурсосбережения.
Разработка указанной методики создает предпосылку превращения практики проведения
отдельных мероприятий по ресурсосбережению во вспомогательный процесс системы управления предприятием [1], смыслом которого является проведение мониторинга состояния ресурсосбережения во всех сферах деятельности, выявление и оценку неэффективного использования корпоративных ресурсов, информационно-аналитическое обеспечение мероприятий по
ресурсосбережению и управление ими.
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Ориентировочная структура методики представляется следующей:
1. Характеристика процесса ресурсосбережения и предметов анализа;
2. Информационные источники процесса ресурсосбережения;
3. Практика регулярного контроля ресурсосбережения:
3.1.Контроль ресурсосбережения при оценке финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия [2];
3.2.Контроль ресурсосбережения по видам услуг;
3.3.Контроль ресурсосбережения по производственным комплексам и департаментам
сферы управления;
3.4.Контроль ресурсосбережения по отдельным процессам деятельности предприятия;
4. Практика периодического контроля ресурсосбережения по отдельным целевым направлениям:
4.1 Снижение ресурсоемкости производства и оказания услуг;
4.2 Определение и оценка объективных угроз потери ресурсов;
4.3 Выявление упускаемых возможностей ресурсосбережения;
4.4 Анализ организационно-управленческих резервов ресурсосбережения;
5. Организационное моделирование процесса ресурсосбережения и его интеграция в систему управления отраслевого предприятия [3].

Из приведенных структурных частей методики можно выделить три основных компонента
процесса ресурсосбережения:
1. Характеристика процесса ресурсосбережения и предметов анализа;
2. Информационные источники процесса ресурсосбережения;
3. Организационное моделирование процесса ресурсосбережения и его интеграция в систему управления отраслевого предприятия.
Основные методические аспекты процесса ресурсосбережения и их практическая направленность изображены на рисунке 2.

Рис. 2. Основные аспекты процесса ресурсосбережения
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Изложенное выше указывает на целесообразность детальной разработки методики и моделирования процесса ресурсосбережения, что позволит превратить практику отдельных мероприятий в системную функцию управления, формализовать и внедрить процесс в организационно-управленческую среду и систему управления предприятием
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КОНТРОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ
У СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Кравченко О.В., Ямко О.Ю.
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

У статті представлено результати дослідження проблематики організації контролю економічної ефективності капіталовкладень в системи водопостачання на промислових підприємствах в
сучасних економічних реаліях України.

КОНТРОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
В СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кравченко А.В., Ямко А.Ю.
ГП «НИКТИ МГ», г. Киев, Украина

В статье представлены результаты исследования проблематики организации контроля экономической эффективности капиталовложений в системы водоснабжения промышленных предприятий в современных экономических реалиях Украины.

CONTROL OF ECONOMIC EFFICIENCY FROM CAPITAL INVESTMENTS IN WATER
SUPPLY SYSTEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
O. Kravchenko, O.Yamko
SE «NDKTI MG», Kyiv, Ukraine

The article presents the results of research into the problem of organizing control over the economic
efficiency of capital investments in water supply systems of industrial enterprises in the current economic
realities of Ukraine.
Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах контроль представляється одним з
важливих елементів інформаційно-аналітичної частини системи управління підприємством, що
обумовлено потребою в забезпеченні керівництва підприємства своєчасною та об’єктивною інформацією про фактичний стан та перспективи розвитку, для прийняття в майбутньому зважених управлінських рішень. Ефективність діяльності підприємства виступає одним з основних
об’єктів системи контролю на підприємстві, що актуально для підприємств різних форм власності, які функціонують в різних галузях економіки. Особливої уваги заслуговує контроль економічної ефективності при створенні системи водопостачання на промисловому підприємстві.
Організація даного процесу має забезпечити не лише контроль за показниками підвищення
ефективності управління інвестиційною діяльністю, а й своєчасну реакцію на зміни від ряду зовнішніх та внутрішніх факторів, що є нормую для сучасного динамічного світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності контрольної діяльності підприємств як інструменту спостерігання за ключовими показниками присвячено праці вітчизняних та закордонних вчених, таких як В.К. Галіцин, О.А. Круглова, В.О. Козуб, Мелент’єва, Б.І. Сюркало, О.О. Терещенко, Л.О. Українська та інших. В працях вищезазначених науковців досліджено
мету та завдання контролю, особливості організації у залежності від специфічних особливостей
розвитку підприємств та специфіки об’єкту спостереження, етапи його проведення. Проблемам
оптимізації систем водопостачання промислових підприємств присвячено праці таких науковців як Б.А. Котеленець, Я.В. Леонов, В.О. Орлов, А.М. Орлова, С.М. Поліянський, Я.А. Тугай та інших.
При цьому подальшого дослідження потребує проблема організації контролю економічної ефективності капіталовкладень підприємства в формування та розвиток системи водопостачання.
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Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження проблеми організації контролю економічної ефективності капіталовкладень в систему водопостачання промислового підприємства.
Виклад основного матеріалу. Контроль представляє собою складну систему постійного спостереження за рядом показників, які характеризують стан та розвиток обраного об’єкту. Основні
критерії контролю – комплексність, об’єктивність та своєчасність – характеризують контроль,
як систему, що діє в певному інтервалі часу, має складну будову та складається з набору взаємопов’язаних елементів.
Контролювання у загальному сенсі означає процес систематичного збору і обробки інформації про складові частини чи по окремим параметрам того чи іншого складного процесу, із проведенням бенчмаркінгу, затвердженням плану дій і прийняттям рішення по даному процесу. Контроль допомагає здійснити спостереження за об’єктами та процесами на підприємстві на всіх
етапах виробничого циклу, а також зробити своєчасні та актуальні висновки щодо впливу змін
зовнішніх та внутрішніх факторів, стану та розвитку об’єкту.
Велика кількість науковців розглядають фінансовий контроль як компонент контролю, що
реалізується на всіх його етапах, а саме на етапі попереднього, поточного та підсумкового контролю. Стверджують, що фінансовий контроль - це не окрема компонента організації контролю
на підприємстві, а система, що об’єднує в собі функції обліку та аналізу, створює підґрунтя для
прогнозування [1].
В систему фінансового контролю господарської діяльності входить:
- відстеження всіх процесів у режимі реального часу;
- складання оперативних звітів про результати роботи підприємства в короткостроковому
періоді (день, тиждень, місяць);
- порівняння планових показників із фактичними результатами.
На основі такого порівняння керівництво підприємства отримує можливість оцінити сильні та слабкі сторони підприємства, оцінити їх динаміку, а також тенденції розвитку. Також слід
відмітити, що відстеження змін умов у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства,
а також результати їх прогнозування є запорукою до покращення фактичних результатів та їх
подальшої оптимізації.
При дослідженні конкурентоспроможності підприємства, результати якого представлено у
роботі [2], автори відносять до основних завдань контролю наступні: визначення ефективності
процесу планування на підприємстві; оцінка якості прогнозів розвитку середовища конкуренції;
удосконалювання процесів планування та прогнозування; підвищення адаптивних властивостей підприємства, сприятливих для генерації конкурентних переваг; розробка і своєчасна реалізація заходів, спрямованих на адаптацію підприємства до змін умов господарювання та інші.
Загальновідомо, що економічна ефективність капітальних вкладень промислового підприємства представляє собою результативність діяльності за критерієм співвідношення отриманого економічного ефекту та витрат (ресурсів), які було використано для його отримання.
Завдання контролю економічної ефективності капітальних вкладень підприємств в розвиток системи водопостачання полягають у наступному:
- оцінити плановий рівень економічної ефективності та результативності капітальних
вкладень підприємства;
- оцінити фактичні показники економічної ефективності капіталовкладень підприємства;
- оцінити ефективність використання інвестиційних ресурсів, спрямованих на розвиток
системи водопостачання підприємства;
- проаналізувати відповідність результатів капітальних вкладень підприємства запланованим показникам;
- виявити вплив системи чинників на результативність та економічну ефективності капітальних вкладень підприємства;
- розробити рекомендації та пропозиції щодо підвищення економічної ефективності капітальних вкладень підприємства в майбутньому.
Базовими принципами організації контролю, на наш погляд, виступають наступні: повнота
(належний обсяг та змістовності первинної та аналітичної інформації щодо ефективності діяль-
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ності підприємства); вчасність (своєчасне надання необхідної інформації та своєчасний її аналіз); доступність (до інформаційних джерел, точна форма представлення інформації, якість та
корисність інформації); науковість (використання сучасних методів та методик обробки, аналізу
та оцінки інформації, сучасних технічних засобів та програмного забезпечення); об’єктивність
(використання тільки об’єктивної інформації щодо стану об’єкту); комплексність (формування
системи показників оцінки з урахуванням специфічних особливостей об’єкта).
Система організації контролю включає до себе такі елементи: суб’єкти контролю, об’єкти
контролю, система підтримки прийняття управлінських рішень, інструменти контролю.
Традиційно до основних етапів відносять наступні: збір та первинну обробку інформації,
формулювання гіпотези, твердження гіпотези, висновки і пропозиції.
У роботі [3] контроль, зокрема, фінансовий контроль, умовно розділяється на два етапи, які різняться в часі: збір, систематизація, обробка інформації та складання попередніх прогнозів діяльності; збір, систематизація, обробка інформації та складання прогнозів діяльності в час настання заданого періоду ретроспективного аналізу (це може бути місяць, декада, тиждень або робочий день).
Як система контроль економічної ефективності капітальних вкладень підприємства має на
меті спостереження за станом внутрішніх систем підприємства та результативність його діяльності. Основні завдання контролю ефективності капіталовкладень полягають у наступному:
спостереження за джерелами виникнення необхідної інформації; підготовка первинних даних
для аналізу та оцінки; підготовка аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень;
спостереження за чинниками, що обумовлюють стан об’єктів дослідження; спостереження за
станом об’єктів дослідження й оцінка їх прогнозного стану.
Організація контролю економічної ефективності капітальних вкладень підприємства повинна здійснюватися за рядом етапів, а саме:
- ідентифікація підприємства як суб’єкту контролю та економічної ефективності його капітальних вкладень як об’єкту контролю;
- формування системи показників оцінки економічної ефективності капітальних вкладень
підприємства з урахуванням галузевих особливостей його функціонування;
- збір і підготовка системи вхідної інформації, яка повною мірою характеризує економічну
ефективність капітальних вкладень підприємства;
- виявлення системи зовнішніх та внутрішніх чинників, що характеризують напрями розвитку підприємства;
- проведення аналізу показників ефективності додаткових капіталовкладень підприємства;
- розрахунок прогнозних значень показників з урахуванням дії чинників впливу;
- розробка пропозицій та рекомендацій з підвищення економічної ефективності капіталовкладень підприємства.
В основі системи підтримки прийняття рішень лежить [4]:
- доставка даних та інформації аналітичного та звідного характеру з внутрішніх та зовнішніх джерел для проведення економічних та фінансових оцінок, порівняння планів, розробки моделей та формування прогнозів;
- формування у взаємозв’язку з керівництвом системи інформаційних, фінансових, математичних та евристичних моделей економічних та управлінських процесів.
В результаті проведеного дослідження нами було сформовано систему показників контролю
економічної ефективності капіталовкладень в систему водопостачання промислових підприємств.
До такої системи було віднесено наступні групи показників:
1. Показники ефективності основної діяльності: рентабельність продукції; рентабельність
продажу; рентабельність операційної діяльності.
2. Результативність використання залученого капіталу підприємства: рентабельність активів; рентабельність власного капіталу; рентабельність інвестованого капіталу.
3. Ефективність використання основних засобів та обігових коштів: рентабельність основних
фондів; фондовіддача; фондомісткість; коефіцієнт використання виробничої потужності; коефіцієнт обертання обігових коштів; відносна економія обігових коштів.
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4. Ефективність використання трудового ресурсу: виробіток; вироблена продукція/одиницю
фонду оплати праці; відносна економія кількості працівників; частка приросту обсягу продукції
за рахунок зростання продуктивності праці.
5. Ефективність використання нематеріальних активів: віддача нематеріальних активів;
рентабельність нематеріальних активів.
6. Техніко-технологічна ефективність розвитку системи водопостачання: темп зростання
(зниження) послуг; економія витрат води заданої якості; відносна економія витрат на водопостачання.
7. Економічна ефективність капіталовкладень: обсяг додаткових капіталовкладень за рахунок усіх джерел фінансування; приведені витрати; рентабельність інвестицій; чистий дисконтований дохід; строк окупності інвестицій; внутрішня норма рентабельності капіталовкладень;
коефіцієнт ефективності додаткових капіталовкладень.
Організація контролю економічної ефективності капіталовкладень в системи водопостачання з використанням сучасних засобів матиме ряд переваг, що забезпечують підвищення результативності діяльності, а саме:
• Отримання оперативної, повної та наглядної інформації про стан об’єкту контролю взагалі та по окремим його складовим.
• Можливість визначити показники для спостереження та можливість залучення додаткових показників в процесі.
• Постійний контроль за змінами у стані об’єкту та можливість визначення характеру та
причин змін.
• Визначення стратегії подальшого розвитку систем промислових підприємств.
• Прогнозування стану об’єкту в майбутньому, підготовка різних сценаріїв розвитку.
• Можливість використання звітів з контролю економічної ефективності додаткових капіталовкладень в систему водопостачання підприємства при прийнятті управлінських рішень.
Систему контролю економічної ефективності капіталовкладень необхідно розглядати як
сукупність взаємопов’язаних елементів інформаційного, технічного, організаційного, методичного забезпечення, створену з метою підвищення результативності діяльності підприємства в
поточному періоду та в перспективі.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження показало, що контроль, як складна система постійного спостереження за рядом показників, які характеризують
стан та розвиток обраного об’єкту, в сучасних умовах представляє собою важливу підсистему
системи управління на підприємстві. Наведені негативні тенденції розвитку водопостачання на
підприємствах обумовлюють необхідність розробки та впровадження сучасних методів управління, зокрема, формування системи контролю. Важливою задачею підприємств в таких умовах
є підвищення економічної ефективності капіталовкладень в об’єкти виробничого призначення.
Система контролю економічної ефективності капіталовкладень підприємств формується для
спостереження за станом внутрішніх систем підприємства та результативністю його діяльності
та обумовлює додаткові переваги. Подальші дослідження у даному напряму пов’язані з формуванням системи інформаційного, технічного, організаційного, методичного забезпечення, що
дасть можливість комплексного дослідження проблеми підвищення економічної ефективності
капіталовкладень в системи водопостачання промислових підприємств.
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО УПРАВЛІННЯ
МІСЬКИМИ МЕРЕЖАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Миросенко Д.О.
Науково-виробниче підприємство «Землягеоінформ», м. Запоріжжя, Україна

Розглянуто науково-прикладні аспекти геоінформаційного та математичного моделювання
міських мереж питного водопостачання та їх застосування для оперативного управління міськими мережами водопостачання та економії енергоресурсів.

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКИМИ СЕТЯМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Миросенко Д.А.
Научно-производственное предприятие «Землягеоинформ», г. Запорожье, Украина

Рассмотрены научно-прикладные аспекты геоинформационного и математического моде-лирования городских сетей питьевого водоснабжения и их применения для оперативного управления
городскими сетями водоснабжения и экономии энергоресурсов.

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM ENERGY-SAVING MANAGEMENT
OF URBAN WATER NETWORKS
D. A. Mirosenko
Scientific-production enterprise «Zemljageoinform», Zaporozhye, Ukraine

Considered by the scientific and applied aspects of GIS and mathematical modeling of urban networks of
water supply and their use for the operational management of the city-s water supply and energy savings.
Ключовим напрямком розвитку України є підвищення якості життя людей, включаючи надійне забезпечення питною водою і збереження екологічної безпеки довкілля. З цією метою проведені наукові дослідження щодо геоінформаційного та математичного моделювання міських мереж
питного водопостачання та розроблена геоінформаційна система управління цією мережею, яка
забезпечує як необхідне і достатнє постачання питної води, так і економію енергетичних ресурсів.
1. Призначення геоінформаційної системи.
Геоінформаційна система управління мережами водопостачання «ГІС_ВОДОКАНАЛ» призначена для диспетчерських, аварійних та інженерних служб міських підприємств водопостачання
та каналізації.
Геоінформаційна система забезпечує комплексне рішення наступних задач:
- повірочного і конструкторського розрахунків;
- побудова графіків пьезометрів;
- комутаційні задачі;
- отримання на планах місцевості схем водопровідних і каналізаційних мереж з параметрами, деталировками та прив’язками;
- видача графічної карти місцевості зі схемами водопроводу і каналізації;
- локалізація аварійних ділянок, планування усунення аварій;
- ведення архіву пошкоджень та аварійно-відновлювальних робіт;
- інвентаризація та паспортизація мереж;
- планування і облік планово-попереджувальних робіт та капітальних ремонтів;
- контроль і управління якістю питної води;
- вирішення завдань планування і проектування об’єктів водоканалізаційного господарства.
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Функціонування системи здійснюється в обчислювальній мережі Internet/Intranet робочих
місць на базі персональних ЕОМ – генерального директора, технічного директора, директора
з експлуатації; головного диспетчера, начальників лінійних диспетчерів цехів по експлуатації
водопровідних мереж, цеху каналізації; відділів підприємства.

2. Економія енергоресурсів.
2.1. Зменшення надлишкової води, що подається споживачам, засобами управління комп’ютерною програмою математичної моделі мережі водопостачання виконується наступним чином:
- провадяться повірочний і конструкторський розрахунки, які визначають розподіл тиску,
витрати і п’єзометри на мережі водопостачання, визначаються місця гідравлічних порушень – місця надмірного або недостатнього водопостачання, попутних втрат тощо;
- провадиться оптимізація структури мережі шляхом усунення гідравлічних порушень,
зміни структури мережі водопостачання та перерозподіл шляху і режимів подачі води із
збереженням енергозберігаючого балансу енергоспоживання;
- провадиться оперативна обробка аварій водоводів і колекторів, відновлення оптимальної структури мережі після аварій та пожежогасіння.
2.2. Енергозберігаюче управління насосними агрегатами з урахуванням коефіцієнту посуточної нерівномірності з використанням ППЧ, приладів тиску/витрати системи SCADA.

3. Основні задачі управління мережею водопостачання.
Основними задачами управління мережею водопостачання є повірочний і конструкторський розрахунки. Задачею повірочного розрахунку водопровідної мережі є визначення потокорозподілу в мережі, подачі і тиску джерел при відомих діаметрах труб і відборах води в узлових точках. При повірочному
розрахунку відомими величинами є: діаметри і довжини всіх ділянок мережі, їх гідравлічний опор, фіксовані вузлові відбори води, напірно-витратні характеристики всіх джерел, геодезичні позначки всіх
вузлових точок. В результаті повірочного розрахунку повинні бути визначені: витрати і втрати тиску
на всіх ділянках мережі, обсяги водопостачання джерелами, п’єзометричні тиски у всіх вузлах системи.
До повірочних розрахунків відносяться також розрахунки системи при пожежогасінні, розрахунки мережі і водопроводів при допустимому зниженні подачі води у зв’язку з аваріями на
окремих ділянках, оцінка зони дії гідравлічного удару, комутаційні задачі – аналіз відключень,
перемикань, пошук найближчої запірної арматури та інші топологічні задачі.
Метою конструкторського розрахунку водопровідної мережі є економічні розрахунки діаметрів трубопроводів, що забезпечують пропуск розрахункових витрат води з заданим тиском.
Фактичний стан розв’язання задачі конструкторського розрахунку є наступним:
- класична постановка задачі конструкторського розрахунку придатна для проектуємої
мережі водопостачання та повинна відповідати завданням управління вже існуючих, прокладених мереж;
- існуючі мережі фактично управляються засувками колодязів – вузлів перемикань. Управління засувкою виконується зміною площі поперечного перерізу пропорційно ступеня її
відкриття/закриття на задане число витків;
- конструкторський розрахунок існуючих мереж полягає в економічних розрахунках площі
поперечного перерізу засувок вузлів перемикань, що забезпечують пропуск розрахункових витрат води з заданим тиском;
- визначення розрахункових режимів роботи існуючої мережі є задачею оптимізації її
структури. Оптимізація структури мережі полягає в обчисленні площі поперечних перерізів засувок вузлів перемикань за критерієм мінімуму надлишково подаваємої по мережі
води насосними станціями при заданих графіках відбору води споживачами.
Всі задачі математичного моделювання мережі – повірочний і конструкторський розрахунки,
обробка аварійних ситуацій, управління якістю питної води та інше вирішуються на математичній моделі мережі – топологічному графі, який є зв’язаним орієнтованим планарним графом з
позначеними ребрами і вершинами, та адекватно представляє на площині просторову структуру
міської мережі водопостачання.
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4. Підсистема електронного картографування
Прийняття рішень в геоінформаційній системі ґрунтується на цифрових моделях місцевості,
математичному моделюванні та даних параметричного контролю, а саме:
- електронних планах місцевості в М1:500, 1:1000, 1:2000, 1:10000;
- топологічних графах, як математичних моделях інженерних мереж водопостачання;
- математичних моделях оптимізації та управління інженерними комунікаціями;
- базами даних параметрів об’єктів електронних карт.
Мережа водопостачання відображається на електронних картах місцевості умовними знаками топографічних планів, що представляють об’єкти мережі водопостачання – колодязі/споруди, водоводи, засувки, насосні станції, датчики тиску/витрати, абоненти (споживачі).
При математичному моделюванні враховуються наступні суттєво важливі для точності розрахунків фактори:
- технічні характеристики і поточний стан запірної арматури вузлів перемикань;
- погодинні графіки відбору води абонентами, день тижня, число місяця на час розрахунку. Для житлового фонду враховуються коефіцієнти погодинної добової нерівномірності,
для підприємств і організацій – час роботи, наявність вихідних і дні тижня, на які вони
припадають;
- провадиться юстировка (калібрування) математичної моделі на підставі розрахункових
значень тиску і витрати і їх фактичних значень у контрольних точках мережі, одержуваних стаціонарними манометрами і витратомірами або датчиками автоматичного контролю тиску та витрат.
При конструкторському розрахунку, в напрямку протитоку, встановленого при повірочному розрахунку, визначається новий – економічний стан засувок вузлів перемикань – нове число
витків відкриття/закриття засувки, визначається наведений діаметр засувки, необхідний і достатній для пропуску обсягу фактичного споживання вузлових відборів.
Повірочний розрахунок мережі водопостачання наведено на цифровій карті місцевості – дивись малюнок 1:

Рис. 1. Повірочний розрахунок мережі водопостачання на цифровій карті місцевості.
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4. Автоматизована обробка аварійних ситуацій
Оперативна обробка аварійних ситуацій ґрунтується на цифрових моделях місцевості, гідравлічному моделювання, математичної моделі міської мережі водопостачання. В основу системи покладено електронні плани місцевості в масштабах 1:500 – 1:10000, математична модель –
топологічний граф міської мережі водопостачання, гідравлічні розрахунки обсягів та напрямів
потоків водопостачання, графічна та атрибутивна бази даних об’єктів і суб’єктів міської мережі
водопостачання.

5. Контроль і управління якістю питної води
Оперативний контроль і управління якістю питної води у міській мережі водопостачання
ґрунтується на цифрових моделях місцевості, гідравлічному моделюванні і даних параметричного контролю:
- електронних планах місцевості в М1:500 – 1:10000 та інших масштабах;
- топологічному графі міської мережі водопостачання, як математичної моделі цієї мережі;
- гідравлічних розрахунках обсягів і напряму потоків водопостачання;
- даних параметричного контролю якості питної води в системі контрольних точок відбору
проб.
Проведення параметричного контролю якості питної води в контрольних точках відбору
проб, пошук джерел вторинного забруднення і прийняття рішень по управлінню якістю питної
води провадиться за наступним алгоритмом:
- у визначену дату і час провадиться відбір проб питної води в контрольних точках мережі
водопостачання;
- в топологічному графі мережі водопостачання виділяється підграф, що відповідає поточному стану і площі перерізу засувок на вузлах перемикань;
- за показаннями витратомірів, встановлених в контрольних точках мережі, на виділеному
підграфі мережі водопостачання провадиться гідравлічний розрахунок обсягів і напряму
потоків води;
- на підставі даних параметричного контролю проб води, за розрахунковими обсягами та
напряму протитоку води, провадиться пошук джерел вторинного забруднення, приймаються рішення щодо нормалізації якості питної води.

6. Взаємодія підсистем «ГІС_ВОДОКАНАЛ».
Комп’ютерний програмний комплекс «ГІС_ВОДОКАНАЛ» складають взаємодіючі в режимі реального часу підсистеми: телекомунікаційна система SCADA, прилади автоматичного контролю
витрати/тиску; геоінформаційного та математичного моделювання гідравлічного стану мережі
водопостачання; бази даних абонентів (споживачів) та системи обліку платежів.
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WEB - ПРИЛОЖЕНИЕ ГИС «ГЕОСЕТЬ»
Никитенко Г.В., Панасенко А.А.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

На предприятии КП «Харьковводоканал» развивается и эксплуатируется Web - приложение ГИС
«Геосеть», что является весьма важным и актуальным в современном мире. Важная особенность Web - приложения ГИС «Геосеть» заключается в возможности получения доступа к пространственным и атрибутивным данным ГИС в любое время и в любом месте.

WEB - ДОДАТОК ГІС «ГЕОСЕТЬ»
Нікітенко Г.В., Панасенко О.О.
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

На підприємстві КП «Харківводоканал» розвивається і експлуатується Web - додаток ГІС «Геосеть», що є дуже важливим і актуальним в сучасному світі. Важлива особливість Web - додатку
ГІС «Геосеть» полягає в можливості отримання доступу до просторових і атрибутивних даних
ГІС в будь-який час і в будь-якому місці.

WEB - ANNEX GIS «GEOSET»
G.V. Nikitenko, A.А. Panasenko
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkiv, Ukraine

The enterprise «Kharkovvodokanal» develops and operates a Web application of GIS «Geoset», which is
very important and relevant in modern world. An important feature of the GeoNet Web application is the
ability to access spatial and attributive GIS data at any time and in any place.

Web - приложение ГИС «Геосеть» – это геоинформационная система, функционирующая как
на ПК, так и на мобильном устройстве. Благодаря мобильной платформе, информационные технологии будут доступны прямо на месте работ в виде цифровых карт на дисплее мобильного
устройства, обеспечивая доступ к корпоративной информации.
Основные особенности системы:
- простота и удобство работы с приложением, от пользователя не требуются никакие дополнительные знания и навыки для начала работы с приложением;
- отображение в разных комбинациях плана города, растровых планшетов, сетей водопровода и канализации;
- поисковая система по адресу и номеру планшета;
- просмотр паспортов объектов водопровода и канализации;
- автономность системы, за счет кэширования информации на мобильном устройстве,
имеется возможность некоторое время использовать систему без постоянной связи с сервером. После установки связи информация на устройстве актуализируется;
- защита данных организована с помощью 13-ти символьного пароля.
Требования к web-серверу:
• сервер Apache
• скриптовый язык PHP 5.4
• СУБД MYSQL 5.6
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Дополнительная информация:
- отображаемый план экспортируется из ГИС «Геосеть»;
- адресная информация и паспорта объектов экспортируются из ГИС «Геосеть»;
- для отображения карты используется свободно распространяемая библиотека OpenLayers;
- web-приложение написано на скрипровом языке PHP с использованием базы данных
MySQL.

Требования для использования приложения на мобильных устройствах:
• наличие системы Android 4.0 и выше;
• Web-браузер с поддержкой скриптового языка JavaScript (Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Opera и т.п.);
• наличие подключения к сети «Интернет» через Wi-Fi, 3G или любым другим способом
(для мобильных устройств);
• наличие возможности VPN-подключения с авторизацией (для мобильных устройств).
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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Гветадзе І.Г.
депутат Донецької міської ради, Голова постійної комісії з питань енергозбереження,
енергоефективності міського господарства
Приходько Р.В.
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

Одним з найскладніших завдань при реалізації положень закону України «Про ратифікацію Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», і, зокрема імплементації Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 року є приведення до Європейського рівня
стану систем відведення та очищення стічних вод України.
Сьогодні зношеність переважної більшості каналізаційних мереж та колекторів сягає 80-100
відсотків, а каналізаційні очисні споруди використовують застарілі технології очищення стічних
вод, що не дає можливості дотримуватися існуючих нормативів очищення, не кажучи вже про
досягнення Європейського рівня. Окремо слід виділити обробку та утилізацію осадів, яка практично відсутня і в кращому випадку обмежується механічним обезводнюванням. Через це знижується якість води в поверхневих водоймищах, а навколо міст і селищ накопичилися десятки
мільйонів тон осадів, що разом із сміттєзвалищами створюють небезпечну екологічну і санітарно-епідеміологічну ситуацію. Все це в системному плані через прямі втрати від забруднення навколишнього середовища і необхідність майбутніх витрат на його відновлення завдає громадам
додаткових економічних збитків.
Ці збитки стосуються і сьогодення, і прийдешніх періодів.
Вже сьогодні як окрема громада, так і держава в цілому змушена нести додаткові витрати
через:
— погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації → зростання захворюваності → збитки
від збільшення видатків на охорону здоров’я;
— накопичення осадів → втрата земельних ресурсів → втрата коштів від оренди та продажу
земельних ділянок;
— забруднення водних ресурсів → збитки від збільшення витрат на отримання питної води
належної якості.
В майбутньому без прийняття кардинальних рішень вже сьогодні ці витрати тільки збільшяться через:
— зростання захворюваності → зменшення середньої тривалості життя→ збитки від погіршення демографічної ситуації;
— втрата земельних ресурсів → зменшення балансової вартості активів громади → збитки
від витрат на відновлення активів;
— збільшення витрат на отримання питної води належної якості→ циклічний геометричний процес зростання витрат.
Прикладів, що підтверджують наведене, безліч – нажаль критична ситуація склалася як в найбільших містах (Київ, Харків, Донецьк, Львів, Одеса), так і в невеликих містах та селищах. Збитки
від незадовільного стану водопровідно-каналізаційного господарства не враховуються ні при тарифоутворенні, ні в плануванні розвитку галузі, ні в розробці перспективних планів громад.
Тобто, водопровідно-каналізаційне господарство зараз існує за рахунок майбутніх поколінь,
майбутніх бюджетів, майбутніх ресурсів, нещадно знищуючи вже сьогодні ці можливі майбутні
ресурси.
Бездіяльність на місцевому рівні виправдовується масштабністю проблем і необхідністю великих капітальних вкладень, через що територіальні громади не в змозі навіть сподіватися на
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самостійне вирішення цих питань, а державне бюджетне фінансування капітальних видатків
через складну економічну ситуацію майже відсутнє. На довершення популістські політичні рішення щодо економічно необґрунтованих тарифів унеможливлюють залучення приватних інвестицій в галузь. Тобто – «ситуація тупикова».
Але той хто хоче щось змінити шукає можливості, і ці можливості безумовно є.
Комплексне вирішення будь-якого завдання потребує системного підходу, який як відомо,
має три головних напрями: соціальний, економічний та екологічний. І тому для досягнення довготривалого сталого позитивного ефекту від впровадження проекту, необхідно враховувати всі
ці напрямки. Ігнорування якогось із них може надати лише короткострокове покращення:
— збитковість фінансової моделі проекту унеможливіть його довготривале існування;
— відкладання на майбутнє вирішення екологічних проблем призведе до нагромадження
необхідних витрат, та з часом призведе до руйнації запланованої фінансової моделі;
— ігнорування проектом покращення якості послуг збільшить соціальну напругу, що поставить під сумнів саму можливість реалізації жодної фінансової моделі за рахунок запровадження економічно обґрунтованих тарифів – єдиного можливого ринкового джерела
фінансування.
Тобто, іншими словами, разом із покращенням якості послуг для мешканців, реалізація проекту повинна суттєво покращити екологічну ситуацію та мати при цьому максимально можливий економічний ефект.
На наш погляд це триєдине (суспільно-фінансово-екологічне) завдання вирішується лише
шляхом запровадження комплексних сучасних технологій, які базуються на концепції сталого
розвитку, що ми спробуємо довести на прикладі організації роботи з підготовки інфраструктурного проекту в Донецьку.
З нагальною необхідністю розв’язання критичної ситуації у водопровідно-каналізаційному
господарстві Донецька міська рада зіштовхнулася в 2010 році. Нехтування екологічною складовою призвело до реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації, яка була спровокована
тим, що будівництво КОС зупинилося на стадії очищення стічних вод, а блок обробки осадів лишився недобудованим. Тому необроблений мул направляється на мулові майданчики, забруднюючи при цьому навколишнє середовище. На цих майданчиках накопичилося більше 2,5 млн. м³
суміші осадів, при тому, що щорічно на очисних спорудах додатково утворюється та додається
до накопичених близько 500 тис. м³ свіжого осаду осаду. Загальна площа мулових майданчиків,
яких катастрофічно не вистачає, складає вже біля 140 га, площа мулових ставків – 9 га. Розширення площі мулових майданчиків потребує не тільки виведення земель із сільськогосподарського використання, а й кратного розширення санітарної зони, де заборонене агропромислове
виробництво. Не вирішення питання щодо розширення площ тягне за собою реальну загрозу
техногенної катастрофи в заплаві головної водної артерії Донбасу – річки Кальміус.
За ініціативи постійної комісії міської ради з питань енергозбереження, енергоефективності
міського господарства, для вивчення ситуації та визначення шляхів вирішення проблеми, розпорядженням міського Голови була створена робоча група під керівництвом заступника міського Голови. Перед робочою групою були поставлені конкретні часові терміни формування технічного завдання, яке повинне передбачити наступні вимоги до проекту:
— відповідність українським та європейським нормативам;
— покращення екологічної ситуації;
— припинення накопичення осаду;
— поступове очищення мулових майданчиків з наступною рекультивацією вивільнених земель;
— найнижчу можливу собівартість утилізації осаду.
Від започаткування проекту головним було розуміння, що для успішної реалізації наміченого
треба спочатку вкласти власні кошти в розробку зрозумілої техніко-економічної моделі і лише
в подальшому виходити в залежності від окупності проекту на потенційних інвесторів, або на
надавачів кредитних ресурсів При цьому підготовлена документація повинна відповідати як вимогам законодавства України, так і вимогам міжнародних фінансових організацій.
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Зрозуміло, що і потенційний Кредитор і тим паче потенційний Інвестор повинні бачити на
що планується спрямувати кошти, який результат очікується і яким чином планується повертати гроші. Нажаль на сьогодні переважна більшість міст, що зацікавлені в отриманні коштів не
тільки не мають необхідної документації, але й чітко не уявляють на вирішення яких проблем і
в який спосіб їм необхідні гроші.
Тому Робоча група розпочала свою роботу з вивчення роботи КОС, на яких впроваджені принципово відмінні за технологіями повні цикли обробки та утилізації осаду. Порівняння найпоширеніших технологій наведене в табл.1.
Таблиця 1.Технологічні особливості обробки осадів на каналізаційних очисних спорудах

Після ознайомлення з результатами дослідження робоча група прийшла до висновку про
можливість впровадження на Донецьких очисних спорудах схеми обробки осаду, що реалізована
в м. Зелена Гура. Підставою для такого рішення став SWOT-аналіз, узагальнені висновки якого
відображені у табл. 2.
Таблиця 2. Аналіз придатності технологічних рішень для Донецьких очисних споруд
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Зауважимо при цьому, що для іншого міста (в залежності від технології очищення стічних
вод, хімічного складу осаду, розташування КОС, наявності цементного виробництва тощо) рішення можуть бути зовсім іншими. Тому стратегічні технологічні висновки найкраще доручати
професійним експертам.
Коли робоча група звернулась до Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (ДП НДТКІ МГ) за науковими висновками щодо обраної технології, ми отримали замість висновку ряд питань:
— Яка калорійність осаду (виявляється, що в залежності від реалізованої на КОС технології
та термінів зберігання осаду, тепла, отриманого від спалювання осаду, може бути недостатньо навіть на процес його попереднього висушування)?
— Які фізичні властивості осаду (вологість, гранулометричний склад тощо) - від цього залежить вибір технології його підготовки?
— Який хімічний склад осаду (вміст забруднюючих речовин) – від цього залежать технічні
умови та взагалі можливість його спалювання в міських котельних?
— Концентрація шкідливих речовин, зокрема діоксинів та фуранів, що утворюються при
спалюванні осаду (а вони утворюються обов’язково) – від цього залежить вибір технології очищення димових газів, та багато інших.
Для отримання відповідей на ці питання, і що найголовніше отримання юридично легітимних документів щодо можливості подальшого застосування технології при проектуванні ДП
«НДКТІ МГ» розробив «Програму та Методику проведення виробничих випробувань технології
та обладнання для комплексу термічної утилізації комунальних стоків КОС міста Донецька».
Робоча група звернулась до виробників обладнання для термічної утилізації осадів італійської фірми VOMM S.p.A. з пропозицією промислового випробування технології і обладнання в
Україні. Оскільки кожен виробник зацікавлений в отриманні сертифіката відповідності суверенним стандартам своєї продукції, а Робоча група у результатах придатності цієї технології для
своїх очисних споруд, тому між сторонами була досягнута домовленість про виробничі випробування. При цьому витрати щодо постачання устаткування та його експлуатації під час випробувань несе Виробник. Оплату послуг щодо вимірювань, досліджень та наукових висновків оплачував Замовник – КП «Донецькміськводоканал». Перелік дослідних установ, які брали участь в
дослідженнях наведений у табл. 3.
Таблиця 3

На підставі результатів проведених досліджень Робоча група вирішила одразу декілька головних питань:
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— Був отриманий позитивний експертний висновок Державної санітарно-епідеміологічної
служби № 05.03.02-0387046 про відповідність технології і обладнання діючому санітарному законодавству України та придатності їх для застосування на КОС.
— Отримані достовірні дані для технологічних і економічних розрахунків.
Виробник обладнання отримав Сертифікати відповідності Державної системи сертифікації
«УкрСЕПРО»:
— № UA1.066.0219169-13 на обладнання промислове – фільтр-преси;
— № UA1.066.0218746-13 на установки безперервної дії для сушіння біомас;
— № UA1.066.0218748-13 на установки для термічної утилізації біомас.

Про завершення досліджень про отримані результати Робоча група доповіла на засіданні
постійної комісії донецької міської ради з питань енергозбереження, енергоефективності та
міського господарства. Після розгляду і схвалення результатів виробничих випробувань Комісія
ініціювала рішення міської Ради про виділення коштів на розробку техніко-економічного обґрунтування інвестицій будівництва комплексу термічної утилізації осаду, яке в березні 2011 р.
було розроблено ДП «НДКТІ МГ».

Зґідно до технологічних висновків розробленого ТЕО:
— Для підготовки до термічної утилізації свіжеутвореного осаду оптимальною є технологія
механічного зневоднення суміші свіжих осадів за допомогою камерних фільтр-пресів.
— Для сушіння і спалювання як кека після механічного зневоднення суміші свіжеутворених
осадів, так і для осадів з мулових майданчиків, найбільш оптимальною є технологія фірми VOMM S.p.A., яка пройшла в Україні промислові випробування та складається з секції
сушіння, котла-утилізатора та обладнання для очищення димових газів.
— При цьому частина висушеного осаду спалюється на місці з отриманням теплової енергії,
яка забезпечить роботу секції сушіння. Не використаний для сушіння залишок висушеного осаду може бути використаний в якості палива. Його кількість може коливатися від 26
т/добу (при сушінні лише свіже утвореного осаду) до 46 т/добу (при сушінні також осаду
з мулових майданчиків).
— Кінцевий продукт утилізації – зола може бути застосована для рекультивації мулових
майданчиків (у випадку вибору цього варіанту), дорожньому господарстві та інших цілях.
— Крім того, як показують попередні розрахунки, вибрана технологічна схема за всіляких
умов дає можливість отримання додаткової теплової енергії.

Розробка ТЕО надала можливість ініціювати громадські слухання та проведення переговорів
щодо залучення фінансових ресурсів на розробку та реалізацію проекту.
Щодо громадських слухань відмічаємо, що цю роботу потрібно розпочинати з початку виникнення ідеї покращення інфраструктури. Кожний вищезазначений етап просування Проекту
висвітлювався у засобах масової інформації. Для організації зворотної комунікації з населенням
використовувався сайт міського голови. Роботу із збору, обліку, класифікації звернень громадян, підприємств та громадських організацій щодо Проекту та оперативної відповіді на них
виконувало Управління із зв’язку з громадськістю, керівник якого входить до складу Робочої
групи. Підсумкові громадські слухання були проведені із запрошенням всіх осіб та представників організацій, які виявили зацікавлення і мали занепокоєність щодо впровадження Проекту.
Особливо важливо з юридичної точки зору було офіційно запросити принципово опозиційні (із
всіх питань) організації, бо місто на цей час вже мало негативний досвід блокування виділення
землі та будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів.
Громадські слухання були проведені безпосередньо на території каналізаційних очисних
споруд, де всі бажаючі мали можливість ознайомитись не тільки із презентацією проекту, а й
з умовами праці працівників КОС та якістю навколишнього середовища в районі розташування очисних споруд. З цією метою була організована безкоштовна доставка запрошених та всіх
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бажаючих із центра міста до місця проведення заходу. Кожну екскурсійну групу супроводжував
спеціаліст міськводоканалу, який в дорозі розповів про роботу свого підприємства та проблеми
каналізаційного господарства міста. На КОС у ході безпосереднього спілкування громадян із спеціалістами, науковцями та виробниками обладнання, які завчасно були ознайомлені із списком
проблемних питань, були отримані документально підтверджені вичерпні відповіді і підписаний протокол громадських слухань, який у вересні 2011 р. був затверджений на черговій сесії
міської ради.
На цій же сесії (іншими рішеннями) було схвалено ТЕО та були виділені кошти Управлінню
капітального будівництва на розробку проектно-кошторисної документації. Попередньо ТЕО
та протокол громадських слухань були розглянуті та схвалені га засіданні постійної комісії донецької міської ради з питань енергозбереження та енергоефективності міського господарства.
Одночасно з початком тендерних процедур на розробку проектної документації, Робочою групою розпочато роботи з пошуку джерел фінансування, для чого розпорядженням міського Голови до її складу залучені Управління економіки, Фінансове управління, компанія-виробник обладнання (VOMM S.p.A.).
Проаналізувавши можливості міської ради для залучення фінансування Робоча група прийшла до висновку про необхідність діяти в трьох напрямках:
— Звернутись до відповідних Міністерств щодо можливості включення нашого Проекту до
Державних інвестиційних програм.
— Направити заявки до Міжнародних фінансових організацій щодо відповідності нашого
Проекту критеріям Програм, за якими надаються гранти для фінансування консалтингових послуг.
— Разом з виробником обладнання визначитись із переліком банків-нерезидентів, спроможних профінансувати Проект у необхідному обсязі на прийнятних умовах.
Таблиця 4. Аналіз придатності джерел для фінансування проекту «Реконструкція КОС
в Пролетарському районі м. Донецьк. Будівництво комплексу термічної утилізації осаду»
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Як ми бачимо, жоден з варіантів фінансування не може бути реалізований зі стовідсотковою
вірогідністю, але варіанти фінансування, мінімально залежні від зовнішніх факторів (ті, що знаходяться в межах повноважень міської ради) напевне і є найбільш реальними.
На наші звернення за отриманням державного фінансування ми отримали відповідь, що наші
побажання можливо будуть враховані при формуванні Державних бюджетів майбутніх періодів.
Вивчення програм Міжнародних фінансових організацій в Україні та безпосередні заявки
міста щодо отримання грантів, в подальшому призвели до отримання великого гранту на консультаційні послуги з розробки техніко-економічного розрахунку (Feasibility study) Проекту «Поліпшення питного водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод у м. Донецьк». Зараз
лише підкреслимо, що головну перепону взаємодії органів місцевого самоврядування з МФО
створюють різноманітні державні та напівдержавні структури, які намагаються самостійно
визначати та нав’язувати пріоритетні проекти для фінансування. Крім того, залучення коштів
МФО потребує забезпечення довготривалого багатоступеневого процесу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 70 від 27 січня 2016 р. «Про порядок підготовки, реалізації,
проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями».
Банки-нерезиденти, визначені зґідно проведеного моніторингу та опитування (італійські
банки Intesa Sanpaolo та UniCredit), надали індикативні оферти щодо можливості довгострокового фінансування нашого проекту шляхом відкриття кредитних ліній за ставками, близькими
до ставок CIRR* та EURIBOR** при умові отримання міською радою страхової гарантії експортно-кредитного агентства (у нашому випадку – італійського агентства SACE S.p.A.).
* Commercial Interest Reference Rate (CIRR) – базова індикативна європейська кредитна ставка
для довгострокового кредитування в Євро за фіксованою ставкою (діє від підписання кредитної
угоди до її закінчення – на момент отримання оферт складала 2,4% річних).
** Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) – базова індикативна європейська кредитна ставка
для довгострокового кредитування в Євро за плаваючою ставкою (щомісячно переглядається
протягом дії кредитної угоди згідно до офіційно публікованих ставок EURIBOR – на момент отримання оферт складала 1,0870% річних).
Також підкреслимо, що страхова гарантія SACE – це вимога італійських банків. Якщо банк,
або виробник обладнання – резидент іншої країни, то й гарантійне агентство напевне має буди
з країни експортера. Для Вашої зручності в Таблиці 5 наведено перелік державних експортних
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агентств Європейського Союзу. Крім того є низка агентств комерційних (у деяких з них рейтинг
навіть вищий ніж у державних). Загальне правило – треба, щоб ці гарантії були акцептовані банком, який здійснює фінансування.
Таблиця 5. Експортно-кредитні агентства
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* - SACE S.p.A це офіційне експортно-кредитне агентством Італії (100% капіталу належить Міністерству економіки Італії), яке надає підтримку італійським компаніям в їх міжнародних торгівельних операціях, пропонуючи широке коло страхових послуг та гарантій. Всі ці зобов’язання
забезпечуються Урядом Італії.
Оскільки SACE S.p.A державне агентство, то надання кредитних гарантій має декілька обмежень:
— рішення, щодо його надання може виноситись лише за результатами детального аудиту
позичальника;
— страхова премія при цьому не може бути нижчою ніж MPR ( Minimum premium rate – затверджується Міністерством економіки);
— може надаватись лише для експорту товарів італійського походження.
Але ці гарантії, як фінансовий інструмент, мають низку переваг:
— Для позичальника – це можливість збільшення строків фінансування, практично не обмежений розмір операцій, відсутня необхідність надання власних активів для забезпечення,
зниження вартості кредиту.
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— Для банка – 95-відсоткова гарантія повернення кредиту, відсутність (згідно до італійського законодавства) необхідності формування резерву для цього кредиту (нульовий
коефіцієнт фонду резервування).

Як виявилось, аудит діяльності міської ради, та управління капітального будівництва – кінцевого позичальника, не є дуже складною і довготривалою процедурою. Згідно до нашої заявки
про надання гарантії, ми отримали стандартні питання, які стосуються ТЕО проекту, положення про управління капітального будівництва та порядку його фінансування. Всі інші фінансові
документи діяльності міської ради, які доступні для всіх бажаючих на офіційному сайті міста,
кредитне агентство проаналізувало дистанційно. Після цього група аудиторів САЧЕ, прибула в
Донецьк і на протязі трьох днів перевірила автентичність публічних та фактичних документів
діяльності ради. Робочою групою було забезпечено сприяння діяльності аудиторів (оперативність надання доступу до документів, закріплення за кожним з аудиторів перекладача та компетентного спеціаліста щодо консультування з питань бюджетного законодавства та місцевого
самоврядування в Україні). За результатами аудиту SACE S.p.A ми отримали лист про готовність
надання страхової гарантії для фінансування нашого проекту. Найголовніше для аудиторів, і на
це хочеться звернути особливу увагу колег – публічність господарської та фінансової діяльності
міської ради. Цей фактор, завдяки відкритості фінансової документації і прозорості в прийнятті
стратегічних рішень, був вирішальним для позитивному висновку кредитного агентства.
Сподіваюсь також, що всім зрозуміло: ні банк, який купує ресурси за базовими європейськими ставками і додає свою цілком реальну маржу (яка в рази менша за маржу вітчизняних банків), ні кредитне агентство, яке створене для стимулювання експорту і за свої послуги отримує
комісійну винагороду від позичальника – не є благочинними організаціями. Але з їх допомогою
ми отримали реальний механізм реалізації суверенного права місцевого самоврядування на незалежне врядування - самостійне вирішення питань розвитку своєї території.
Завдяки розумінню виконавцями важливості поставлених завдань та постійній увазі і безпосереднього контролю міського Голови Олександра Лук’янченка поставлені Робочій групі завдання були успішно виконані. Робота комісії почалася в січні 2011 року, а в грудні 2012 вже було
отримано позитивний висновок комплексної Державної експертизи на розроблену проектну
документацію.
Але з цього моменту почались найцікавіші процеси, зумовлені постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011 р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи…». Виявляється, що не залежно від того, що від державного
бюджету кошти для реалізації проекту не залучались та залучення їх навіть не планується, тільки з причини того, що кошторисна вартість проекту більша 100 млн. грн., наш проект в обов’язковому порядку підлягає затвердженню Розпорядженням КМУ.
До речі, численні зміни до цієї постанови, яких було в 2012 р. – шість, в 2013 р. – чотири, в
2014 р. – три, в 2015 – дві та одна в 2016 р., жодним чином не стосуються можливості перенесення повноважень із затвердження великих проектів міським радам – кінцевим утримувачам
об’єктів, які будуть реалізовані за цими проектами, та кінцевими платниками за залученими на
їх реалізацію кредитами.
Порядок ініціалізації, розробки та прийняття Розпорядження КМУ є довготривалим і регламентується Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим Постановою КМУ № 950 від
18.07.2007 р. Згідно до цього Регламенту наше місто (тільки міста Київ та Севастополь) не може
бути навіть ініціатором розпорядження. Ініціатором може бути Облдержадміністрація, або профільне Міністерство.
Всі свої подальші дії Робоча група вела від імені Донецької облдержадміністрації, яка за нашим поданням готувала ініціативні листи та інформаційні довідки до органів державного управління. Члени Робочої групи з розробниками проекту виконали великий обсяг робіт з підготовки
та затвердження дозвільної документації на реалізацію проекту в наступних центральних органах виконавчої влади:
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— Міністерство регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України;
— Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
— Міністерство фінансів України;
— Міністерство юстиції України;
— Секретаріат Кабінету Міністрів України.

І лише в жовтні 2013 року була отримане розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження нашого проекту № 791-р.
Нажаль, через форс-мажорну ситуацію на Донбасі, реалізація проекту тимчасово призупинилася. Проте отриманий досвід може бути на нашу думку цікавим і дозволить іншим органам
місцевого самоврядування використати його при підготовці подібних проектів.

Основними моментами при цьому мають бути наступні:
1. Публічність та прозорість діяльності органів місцевого самоврядування.
2. Визначення кола проблем, які потребують негайного вирішення, але не можуть бути реалізовані через брак коштів.
3. Підтримка такого рішення з боку керівництва міста та більшості депутатів.
4. Створення робочої групи для організації реалізації проекту з наданням їй необхідних повноважень для вирішення поточних питань.
5. Розробка детального плану з підготовчої роботи з чітким визначенням термінів, необхідних ресурсів та відповідальних осіб.
6. Контроль за виконанням плану та постійна інформація громадськості про заходи, що плануються та результати майбутньої реалізації проекту.
7. Виділення коштів на місцевому рівні для фінансування розробки підготовчих документів
для отримання кредитних ресурсів.
8. Налагодження прямих зв’язків органів місцевого самоврядування з МФО та кредитно-експортними агентствами.
Оскільки обсяг цієї статті не дозволяє висвітити найдрібніші деталі проекту, автори завжди готові до листування та безпосереднього спілкування із читачами, зацікавленими у впровадженні інфраструктурних проектів щодо теорії та практики впровадження нових механізмів
управління проектами в місцевому самоврядуванні.
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ПЕРЕВАГИ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА
НА ПРИКЛАДІ м. ДОНЕЦЬК
Гветадзе І.Г.
депутат Донецької міської ради, Голова постійної комісії з питань енергозбереження, енергоефективності міського господарства
Приходько Р.В.
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна
Без якісної роботи водопровідно-каналізаційної системи неможливо вирішувати нагальні
питання життєзабезпечення міста. Тому її розбудова– одне з головних завдань органів місцевого
самоврядування. Водночас експлуатація цієї системи цілком залежить від наявності та ефективності економічного механізму їх підтримки. Наразі не має суттєвої економічної різниці в тому,
хто утримує об’єкт: комунальне підприємство, комерційна структура, чи неприбуткове об’єднання співвласників, – довготривале існування цього об’єкту (взаємопов’язаної системи об’єктів) можливе лише у тому випадку, коли він забезпечений власними джерелами фінансування:
прибутком, амортизаційними відрахуваннями тощо. Тому при розробці інфраструктурних проектів обов’язково необхідно передбачати і економічні механізми забезпечення їх подальшої експлуатації.
Розробка та впровадження цих механізмів на наш погляд можливі лише у випадку, коли рішення про започаткування проекту передусім базується на принципах ефективності, системності та комплексного підходу. [3]
Найефективнішим управлінським рішенням буде таке, яке з використанням мінімально
можливих ресурсів забезпечить максимально можливий соціальний ефект.
Системність – передбачає ініціювання таких змін, які поліпшуватимуть існуючий (не досконалий) стан системи, та з часом призведуть до стабілізації його на іншому (більш досконалому) рівні. І тому завжди необхідно не тільки детально досліджувати сьогоднішню ситуацію, а й
прогнозувати можливі соціальні наслідки від впровадження проекту. Позитивними ці наслідки
можуть бути лише при дотриманні умов відповідності, доцільності та розуміння.
При цьому:
— Відповідність означає сумірність масштабів проекту та поточної (або планованої) ємності ринку території його впровадження.
— Доцільність - це наявність комерційної та соціальної потреби впровадження проекту.
— Розуміння характеризує соціальну готовність на можливі додаткові витрати з утримання
покращеної за допомогою впровадження проекту інфраструктури. [3]
Комплексний підхід – це метод при якому вирішення проблеми в цілому є пріоритетним
перед розв’язанням окремих проблем системи. Застосування цього методу дозволить завдяки
синергетичному ефекту досягти збалансованості системи та забезпечити її стале зростання. [3]
При цьому:
— Синергетичний ефект – це додаткова користь, що виникає від застосування комплексного
впливу одразу на декілька елементів керованої системи за рахунок злагодженої взаємодії
цих елементів. (Закон синергії полягає в тому, що сума властивостей (потенціалів, енергії,
якостей) організованого цілого пере¬вищує «арифметичну» суму властивостей елементів
- складових даного цілого).
— Збалансованість – це стан господарської системи, підприємства, регіону, галузі тощо, за
якого витрати і прибутки урівноважені, близькі, або рівні між собою.
— Стале зростання – це керований розвиток, заснований на комплексному підході та інформаційних технологіях, які дозволяють моделювати варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати майбутні результати та обрати найбільш оптимальний
варіант. [3]
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Особливо це стосується інфраструктурних проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, які, всупереч існуючим у потенційних вітчизняних бенефіціарів уявленням, не тільки не є благочинними організаціями, але й вкладають кошти лише в найефективніші
(з усіх точок зору) проекти, доцільність яких доведена і перевірена професійними експертами –
консультантами. [4]
Все вищезазначене повинно стати підґрунтям роботи органів самоврядування при плануванні розбудови міського господарства.
Донецька міська рада, яка (як і всі інші міста Україні) отримала у спадок від «радянського
минулого» неефективні й зношені системи життєзабезпечення, поставала собі амбітну ціль побудову «Європейського міста». Але після затвердження проекту «Реконструкції каналізаційних очисних споруд з будівництвом комплексу термічної утилізації осаду»[1] прийшло розуміння
того, що вирішення питання утилізації осаду та ліквідація 150 га накопичувачів мулу, не вирішить питання побудови ефективної та самодостатньої системи водозабезпечення – водовідведення міста.
Для міста Донецьк притаманні всі системні проблеми водопостачання та водовідведення
України:
Економічні:
— нестача фінансування на модернізацію систем водопостачання та водовідведення;
— неефективне водокористування;
— наявність економічних збитків;
— відсутність механізмів компенсації збитків;
— неналежна схема розрахунку відшкодувань за завдані збитки;
— нестача коштів екологічних фондів на відновлення або захист водних ресурсів;
Муніципальні (регіональні)
— високий рівень зносу муніципальних систем водопостачання та водовідведення;
— масштабні втрати води;
— споживачі не мають можливості контролювати не лише якість, а й кількість спожитої
води;
Екологічні
— хімічне, радіаційне, бактеріологічне забруднення джерел водопостачання;
— погіршення здоров’я громадян через неефективні методи очищення поверхневих та підземних вод та вторинне забруднення питної води;
— великий забір води на комерційні потреби в районах, де її не вистачає;
Соціальні
— дефіцит питної води;
— збільшення частоти захворювань, спричинених споживанням води неналежної якості та
погіршенням екологічної ситуації в районах розташування каналізаційних очисних споруд через відсутність утилізації осадів;
— відсутність інформації для споживачів про якість питної води та стан систем водопостачання і водовідведення;
Юридичні
— недосконалі та непослідовні механізми встановлення тарифів;
— застарілі нормативні документи, що регулюють відносини при наданні послуг з водопостачання та водовідведення;
Регуляторні
— регулятор в сфері водного сектора досі не може здійснити консолідацію сектора та його
технічну модернізацію за рахунок тарифів, що покривали б витрати, та допустимі виробничі втрати водоканалу;
Територіальні
— транскордонне забруднення водних ресурсів,
— відсутність міжнародної організації, яка б контролювала якість очищення стічних вод та
стан джерел питного водопостачання.
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Окрім цих системних загальнодержавних проблем місто також має власні специфічні структурні проблеми, вирішення яких потребує попереднього фахового дослідження. Зрозумівши необхідність такого підходу депутатська комісія визначила кроки для його реалізації, а саме:
1. Замовити дослідження у міжнародних консультантів.
2. У зв’язку з величезною прогнозною кошторисною вартістю будівельно-монтажних робіт
і необхідністю мінімізації впливу цих витрат на тарифоутворення визнати, що єдиним
можливим джерелом фінансування проекту можуть бути довготермінові кредити Міжнародних фінансових організацій (МФО). Виходячи з цього міжнародні консультанти повинні мати кваліфікацію і досвід достатні для схвалення дослідження в МФО.
3. Ініціювати перед міською радою процес пошуку грантодавця для фінансування консультаційного дослідження.
Міська рада, після укладання (в рамках «Комунальної інфраструктурної програми Німецького
Уряду в Україні») з німецьким банком розвитку KfW Фінансової угоди про грант на фінансування експертного дослідження з розробки техніко-економічного обґрунтування для покращення
роботи систем водопостачання та водовідведення в місті Донецьк, розпорядженням Міського
голови № 281 від 16.01.2012 р. створила Робочу групу для підготовки Технічного завдання для
експертів та проведення конкурсу з вибору Виконавця вищезазначеного дослідження. Це дослідження повинне було не тільки задовольняти вимоги МФО, але й відповідати стратегії розвитку
міста та стати підґрунтям для наближення якості послуг з водопостачання та водовідведення до
світових стандартів.
З цією метою Робоча група зробила аналіз показників роботи
КП «Донецькміськводоканал» в порівнянні з сучасною світовою практикою.
Таблиця 1. Огляд міжнародної сучасної практики та ситуація в Донецькміськводоканалі[5]
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Головний висновок цього аналізу – низька ефективність як технічних характеристик систем водопостачання та водовідведення (фізична зношеність обладнання, завеликі діаметри
трубопроводів, не оптимальна продуктивність насосного обладнання та відсутність можливості
її регулювання, практичне нехтування можливостями подачі питної води самопливом тощо), так
і організаційно-управлінської структури. На підставі цього аналізу до Технічного завдання дослідження були запропоновані рекомендації «бажаного стану»[2] КП «Донецькміськводоканал»
після завершення проекту.

За сформованим Технічним завданням після проведення міжнародного тендера з переможцем – консорціумом компаній під керівництвом Posch & Partner GmbH був укладений договір
щодо консультаційних послуг з Дослідження техніко-економічної доцільності реалізації проекту
«Поліпшення питного водопостачання та збору й очистки стічних вод у місті Донецьк».
Для організації роботи щодо цього договору розпорядженням міського голови № 1233 від 17
грудня 2012 р. «Про заходи із забезпечення виконання технічного завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування для поліпшення водопостачання, збирання та очищення січних
вод у м. Донецьк» були затверджені необхідні заходи, а розпорядженням № 92 від 31 січня 2012
р. затверджений склад відповідної робочої групи (Групи управління проектом).
Крім техніко-економічної документації КП «Донецькміськводоканал», для дотримання принципів ефективності, системності та комплексного підходу, дослідження базувалось на «Стратегії розвитку м. Донецьк до 2020 р.», «Прогнозу чисельності постійного та наявного населення
по Донецькій міськраді та районах м. Донецьк до 2035 р.», Програмах соціально - економічного
розвитку міста та бюджетах міста за останні роки.
З метою дотримання умов відповідності, доцільності та розуміння технічному дослідженню
передували соціальні опитування різних верств споживачів: населення, промислових підприємств, а також враховувалось екологічні ініціативи громадських організацій міста.
Дослідження поточної ситуації з водопостачанням, водовідведенням і очищенням стічних
вод та матеріали соціальних досліджень були деталізовані, проаналізовані і узагальнені в «Інформаційному звіті» (Inception report) консультантів, який після громадського обговорення був
затверджений сесією міської ради і став підґрунтям для подальшої роботи.
На наступному етапі Робоча група щотижнево проводила робочі наради з усіма, задіяними в
дослідженні сторонами. Щомісячно Консультант надавав письмовий звіт про стан досліджень та
отримані результати, які обговорювались і затверджувались протокольними рішеннями.
За результатами цих досліджень, враховуючи розроблений Робочою групою бажаний стан
Донецькміскводоканалу Консультантом були розроблені варіанти покращення служби експлуатації та технічного обслуговування.
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Таблиця 2. Резюме недоліків та варіантів покращення служби експлуатації та технічного обслуговування Донецькміськводоканалу[5]
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Звичайно усунення недоліків експлуатації принесе ефект і поліпшить роботу систем водопостачання та водовідведення, але головною проблемою є зношеність мереж і обладнання та
застарілі технології підготовки питної води та очищення води стічної.
І саме на пошук шляхів вирішення цих проблем Робоча група постійно скеровувала зусилля
консультантів.
Члени Робочої групи намагалися якомога більше спілкуватися з виконавцями роботи, залучати до дискусій вітчизняних фахівців та проводити обговорення результатів за участі керівництва міста і безпосередньо міського Голови та представників банку.
І такий підхід виявився цілком вірним: консультанти зрозуміли, що будь-які пропозиції не
будуть прийняті тільки тому, що запропоновані закордонною фірмою. Вони були змушені враховувати слушні зауваження та вносити відповідні корективи до запропонованих заходів.
У підсумку з’явився документ, який визначає основні напрямки реконструкції та розвитку
систем водопостачання та водовідведення Донецька, черговість виконання необхідних заходів
та орієнтовну їх вартість.
Слід зазначити, що значна увага була приділена заходам з енергозбереження, реалізація
яких дасть можливість скоротити загальне енергоспоживання на подачу питної води з 23,71
ГВт*год./рік (2012 р.) до 7,38 ГВт*год./рік у 2033 р., тобто економія становитиме 16,33 ГВт*г/рік,
що є скороченням на 69%.[6]
В той же час загальне енергоспоживання на відкачування стічних вод зменшиться з 28,73
ГВт*год./рік (2012 р.) до 22,48 ГВт*год./рік у 2033р., або на 21,7%.[6]
Таблиця 3. Запропонована поетапність та інвестиції, Євро[6]
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Тісна співпраця робочої групи, консультантів, громадськості міста, КП «Донецькміськводокал», управлінь міськвиконкому та незалежних експертів, які залучались робочою групою до
аналізу попередніх висновків консультантів, дозволила розробити стратегію комплексного розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста.
Звісно, не завжди робоча група погоджувалась з пропозиціями консультантів:
Так, здавалося б дуже цікаве з економічної точку зору рішення про побудову нових каналізаційних
очисних споруд ближче до міста, що могло дозволити втричі зменшити енергоспоживання транспортування стоків після консультацій з громадськістю було однозначно відкинуте з екологічних міркувань.
Також, у зв’язку з майбутнім збільшенням етажності забудови міста (зґідно до міської програми
будівництва бюджетного житла), коригувались та перероблялись запропоновані консультантами
гідравлічні моделі водопостачання-водовідведення. До речі, можливість такої етажності будівництва в умовах підроблюваних територій ставилось консультантами під сумнів, але застосовані вперше
в Україні найновітніші будівельні технології довели цілковиту реальність сценарію такого розвитку
міста. Для реалізації цієї програми вперше в Україні компанією «Міське будівництво» збудовані бетонний завод та завод спеціальних полегшених енергозберігаючих залізобетонних конструкцій.
Цілковитою несподіванкою для консультантів стала і міська програма утилізації мулу, економічна ефективність якої в рази вища за традиційні технології. Тому робоча група після консультацій з НДТКІ Міського господарства та науково-технічною радою при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, вирішила залишити
прийняту в місті концепцію розвитку каналізаційних очисних споруд в рамках цього проекту.
Робота над цим проектом була корисна для всіх, задіяних сторін:
Робоча група здобула необхідний досвід управління дослідницькими роботами з стратегічного планування.
Водоканал отримав доступ до світових технологій та можливості необхідного фінансування
заходів із реконструкції, будівництва нових споруд та реорганізації системи водопостачання та
водовідведення міста.
Населення, яке було залучене на початку процесу шляхом соціальних опитувань та постійно
приймало участь в обговоренні і затвердженні проміжних та кінцевих результатів дослідження,
постійно навчалось основам управління розвитком міста.
Консультант Posch & Partner GmbH отримав кошти гранту Німецького Уряду та ознайомився з передовим досвідом м. Донецьк в утилізації осадів та містобудуванні в складних гірничо-геологічних умовах.
Міська рада, отримавши стратегію розвитку, має змогу планувати проектування, будівництво та тендерні закупівлі на багаторічну перспективу, і, відійшовши від методів точкового поліпшення ситуації, перейти до концепції сталого керованого розвитку галузі водного та каналізаційного господарства міста.
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